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 2صفحه 

در زنجيرة سخن با استفاده از » دراي«معناي واژة » بپوشند هنگام زخم دراي/ پاياز آن چرم كه آهنگران پشت« در بيت   -1
  كدام رابطه، قابل درك است ؟

  تضاد) 4  تضمن) 3  تناسب) 2  ترادف) 1
  ؟نيامده استروي آن واژه، درست  معناي چند واژه در كمانك روبه  -2

، )زاري به آواز بلند(، هلهله )روي در كاريزياده(، تفريط )سراسر(، جمله )هوس(، سودا )آوازهپر(خنيده ، )ستدوداد(معاملت   
  )اندوخته(، توش )غير عرب(، تازيك )ديوانه(، تيمار )گريبان(جيب 

  پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1
  ؟نشده استدرستي پر هاي جدول زير به چند خانه از خانه  -3

  )شاهد( نمونه  معنا  واژه
  مثال ده كه كند ابر غم گهرباري/ مثال ده كه نرويد ز سينه خار غمي   فرمان  مثال
  مرا از دم اژدها كن رها/ بپيچيده بر گردنم اژدها   نفس  دم
  هاي به بر كودكانند چو گل/ گفتم اي ترك در اين خانه مرا   سينه  بر

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1
  شود؟ ديده مي غلط امالييدر كدام بيت   -4

  روزي هيچ روزي نبود بي/ تا كند هور جهان افروزي ) 2  كه آهنگ پدر دارم به باال/ از آن گفته است عيسي گاه اسرا ) 1
  ري گيرندبگزارند و خم طرّة يا/ ديد من آن است كه ياران همه كار مصلحت) 4  گرچه عمري به خطا دوست خطابش كردم/ ديدي آن ترك ختا دشمن جان بود مرا ) 3

  وجود دارد؟ غلط امالييهاي زير، چند  ها و عبارت در گروه  - 5
حكم غايي قاضي بر غرامت (، )صرع، طاعون، صرصام و ساير خصمان حيات(، )بندي كودك اهميت شير آقوز در استخان(  

  )كش مĤب قدارهوقيعت جمعي قُلدر فرعون( ،)غازيان
  پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1

  وجود دارد؟ غلط امالييزير چند  هاي در بيت  -6
  رميدندي ز اسباب لقا مي/ اصلشان بد بود آن اهل سبا «  
  از چپ و از راست از بهر فراق/ دادشان چندان ضياء و باغ و راغ   
  »از پري ميوه رهرو در شگفت/ گرفت  آن نسار ميوه ره را مي  
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

  ؟نيامده استروي آن درست  ك روبهپديدآورندة چند اثر در كمان  -7
، پيوند زيتون بر شاخ ترنج )جالل آل احمد(، سه ديدار )لئون تولستوي(، ديوان غربي ـ شرقي )فرانسوا كوپه(مزار شاعر   

  )عبدالحسين وجداني(، پيامبر و ديوانه )حسين يوسفيغالم(، كاغذ زر )نزار قباني(
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

  شده در برابر كدام بيت، در آن بيت وجود دارد؟ية نوشتههر دو آرا   -8
  )حسن تعليل، اغراق(دل آمد  هر طفل كه زاد بي/ در دور جمال تو ز عالم ) 1
  )كنايه، جناس همسان(ره رفتن او بنگر و ره رفتن ما را / رفت از بر من گرچه رهش با مژه رفتم ) 2
  )تضاد، ايهام تناسب(جلوه باز چو طاووس انقالب  آيد به/ خون هزار زاغ بريزم به بوم خويش ) 3
  )ايهام تناسب، تضمين(پريدني به ميان هوا هوس دارم / خور پرواز فضاي تنگ قفس نيست در) 4

  .از تشبيه براي خلق كنايه بهره گرفته شده است.............. هاي زير به جز  در همة بيت  -9
  كيشست كافر ابروييه دل به دست كمانك/ لرزم  چو بيد بر سر ايمان خويش مي) 1
  چون كعبه نهاد حلقه در گوش/ جوش آمد سوي كعبه سينه پر) 2
  كاه من است اسير كوه گران اين تن چو/ كاه من است  غمي چو كوه گران بر تن چو) 3
  كند آيينه را چاكان ميهمچو صبح از سينه/ زوال عارض او از شكوه  آفتاب بي) 4

  هاي ادبي آفريده شده است؟ كدام آرايه» درياي محيط ارچه بزرگ است كناري است/ خدايي كه ز درياي كف تو اي بار«در بيت   - 10
  نما، تضاد ايهام تناسب، تشبيه، متناقض) 2  تشبيه، جناس همسان، مجاز، تضاد) 1
  نما، ايهام، جناس همسان، كنايهمتناقض) 4  استعاره، كنايه، ايهام تناسب  تناسب،) 3

  وجود دارد؟» هم اضافة تشبيهي هم اضافة استعاري«در كدام بيت   -11
  آرم و در گردن آرمتدست دعا بر/ محراب ابرويت بنما تا سحرگهي ) 1
  از خاك ميهن و شده آن خاك بر سرم/ پيوند من بريد   اين دست دهر ريشة) 2
  از ماتم سرو قدشان سرو خميده/ از خون جوانان وطن الله دميده ) 3
  گوي توفيق ز ميدان بربا بسم اهللا/ دست و بازوي تو چوگان بلند اقبالي ست ) 4
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 3صفحه 

  دارد؟» اليه مضاف«واژة نخست كدام بيت، نقش دستوري   -12
  آيد يلي كه سينة ظلمت دريده مي/ آيد  صداي سم سمند سپيده مي) 2  مگر آواز من رسيد به گوش/ يكي از دوستان مخلص را ) 1
  پس من چگونه گويم كاين درد را دوا كن/ دردي ست غير مردن كان را دوا نباشد ) 4  دار سر رشته تا نگه دارد  نگاه/ عشوق نگسلد پيوند گرت هواست كه م) 3

  در كدام گزينه حذف شناسة فعل به قرينة لفظي رخ داده است؟  -13
  در بال و آفت و محنت كشي/ وستان شد سرخوشي ني نشان د) 2  بهر پرسش آمديم اين جا به جان/ ما از دوستان : با ادب گفتند) 1
  بند كردندش به زنداني نهاد/ چون كه در ريش عوام آتش فتاد ) 4  ربود هاشان مي آتش او ريش/ خلق را تاب جنون او نبود ) 3

  ؟نشده استدر كدام گزينه درست مشخص » ضمير پيوسته«نقش   - 14
  )متمم(همش با كودكي طبع اميران / همش با كودكي فرهنگ پيران ) 2  )اليه مضاف(آيدم  هان ميآب حيوان در د/ آيدم  نام تو چون بر زبان مي) 1
  )متمم(حكم و فرمان جملگي فرمان توست / چه هستم آنِ توست جسم و جان و هر) 4  )اليه مضاف(از بيان حال خودمان ده نصيب / روي باال كرد و گفت اي عندليب ) 3

  ؟نشده استهاي فعل به كار گرفته  ك از زماني هاي زير كدام در متن  - 15
  .بست كه پيشامد ناگوار را فاجعه بينگارد قدرها دل نمي ـ به اين زندگي آن  
  .داد ام نيز به آن عالقة چنداني نشان نمي ـ هنوز ذهن من براي دريافت لطايف غزل آماده نبود و خاله  
  .ز جانب او شناخته نباشدهاي زندگي ايراني نيست كه ا اي از حفره ـ هيچ حفره  
  ماضي التزامي و مضارع التزامي) 4  مضارع اخباري و مضارع التزامي) 3  ماضي ساده و مضارع التزامي) 2  ماضي بعيد و ماضي التزامي) 1

  كند؟ ارائه مي نادرستيدر بررسي زبانيِ عبارت زير، كدام گزينه اطالعات   -16
هراسد آن كس كه به جاودانگي روح  كجا از مرگ مي! سي از مرگ نهراسد؟زده است كه چگونه ممكن است ك دشمن حيرت«  

  »خويش در جوار رحمت حق آگاه است؟
  .دو جملة پايه در آن وجود دارد) 2  .در آن وجود دارد) غير ساده(دو جملة مركّب ) 1
  .سه جملة ساده در آن وجود دارد) 4    .سه جملة پيرو در آن وجود دارد) 3

  با كدام بيت زير تناسب معنايي دارد؟» افزاي بستان و بر عمر ليلي/ چه هست بر جاي  من آن از عمر«بيت   -17
  كني؟ زين قدر، از من تبرّا مي/ كني  تو كه در جان و دلم جا مي) 2  روزي تو چون نباشد چون كنم؟/ گر جهان را پر در مكنون كنم ) 1
  هر زمان خواهد كه ميرد پيش تو/ خويش من و هللا كه بهر خويش تو ) 4  آن، بهر تو استبهر خويشم نيست / گر ز درويشي دلم از صبر جست ) 3

  المثل پايينِ بيت، تناسب مفهومي دارد؟ شده در كدام بيت، با ضربپارة مشخص  -18
  )داستسالي كه نكوست از بهارش پي( ؟كز تو در اول قدح اين درد خاست/ پس سليمان گفت اي هدهد رواست ) 1
  )دهد هنوز دهانت بوي شير مي(  !گه دروغ پيش من الفي زني آن/  اي خورده تو دوغ؟چون نمايي مستي) 2
  )از كوزه همان برون تراود كه در اوست(  ست بلكه از وي زشت را بنمودني/  زشتي خط زشتي نقاش نيست) 3
  )دوري و دوستي(  ش بود جوياي اوكه نه معشوق/  هيچ عاشق خود نباشد وصل جو) 4

  ها با بيت زير همخواني دارد؟ مفهوم كدام بيت  -19
  »قضا همي بردش تا به سوي دانه و دام/ كبوتري كه دگر آشيان نخواهد ديد «  
  اي كبوتر نگران باش كه شاهين آمد/ ابرويي ست مرغ دل باز هوادار كمان) آ  
  پنجة شاهين قضا غافل بودكه ز سر/ ظ ديدي آن قهقهة كبك خرامان حاف) ب  
  نشناسي ز دوستدشمنان را باز/ چون قضا آيد نبيني غير پوست ) پ  
  به غير مصلحتش رهبري كند ايام/ هر آن كه گردش گيتي به كين او برخاست ) ت  
  آيد شاهبازي به شكار مگسي مي/ يار دارد سر آزردن حافظ ياران ) ث  
  ب، ت، ث) 4  ب، پ، ت) 3  آ، ب، ث ) 2  آ، ب، پ) 1

  ؟نيستميان بيت و عبارت كدام گزينه، تناسب مفهومي برقرار   - 20
  .رغبت به دوش كشيد اي را بي آميزيد، پيوسته بار وظيفهشما را اگر توان نباشد كه كار خود به عشق در) 1

  كني بگذر ز عادت عبادت مي/ نگردد جمع با عادت عبادت 
  به غبار سازد؛ زيرا هر دم به تالش است تا فراتر رود روح را خاك نتواند مبدل) 2

  رسد روح را از خاك اندر، راح و ريحان مي/ شود  چشم را از خاكت اندر، نور افزون مي
  زمانتو در كلبه و خيمة خود با/ بگذار بر پشت زين خود معتبر بمانم ) 3

  و من طريقِ خطر تو جاي امن و امان گير/ تو راه راحت جان گير و من مقام مصاف 
  .گفت با كسي رودربايستي نداشت؛ رك و راست بود و عيناً عيب ديگران را پيش چشمشان مي) 4

  )نماييد انكار مي(زنيد تا نگويم رازهاتان، تن/ درون و دشمنيد گفتشان بس بد
  ؟شود نمياز كدام بيت برداشت » دستي و درويشي تنگ«  -21

  دست سوي آسمان برداشته/ قرص مه را قرص نان پنداشته ) 2  و لحاف از ماهتاب) بالش(هالين شب ن/ جامة ما روز تاب آفتاب ) 1
  مان نه، آبمان از ديده اشككوزه/ خورشمان درد و رشك نانمان نه، نان) 4  هر دو جفتش كار نايد مر تو را/ گر يكي كفش از دو تنگ آيد تو را ) 3
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 4صفحه 

  شود؟ در كدام بيت زير ديده مي» صورتك به رو نداشت«مفهوم كنايي جملة   -22
  آب  در رگ موجش همان خون است رنگ خون/ دالن  دارد دورنگي سيرت روشن برنمي) 1
  از نقاب پرنيان آمد برون/ چهرة آن شاهد زربفت پوش ) 2
  خوشا دمي كه از اين چهره پرده برفكنم/ شود غبار تنم  حجاب چهرة جان مي) 3
  هاي كوكي بود توان همچون عروسك مي/ ديوا را پوشاند ها رخنة  توان با صورتك مي) 4

هاي زير،  با همة بيت» جنگ روس با ما، جنگ ميان ارتش دو كشور نبود؛ اين جنگ، جنگ بين دو زمان متفاوت بود«عبارت   -23
  .، تناسب مفهومي دارد.............به جز 

  از فكر و علم برگ و بر چه داري؟/ كار به فكر و علم برآيد گر ) 2  مملكت را به دست روس مده/ پادشاها نصيحتم بشنو ) 1
  كي بود آينده با گذشته برابر؟/ رو غم آينده خور، گذشته رها كن ) 4      تا كي و تا چند؟! گيرم خواب تو مرگ است/ شور نشور است در جهان و تو در خواب ) 3

  ت كدام گزينه يكي است؟، در بيت زير و بي»صدف«ويژگي مورد نظر شاعر در مورد   - 24
  »گاه چو تيري كه رود بر هدف/ زده كف چون صدف گه به دهان، بر«  
  گچ سپيد سان شود خانه بيصدف/ به ملكي كه نور ضميرش رسيد ) 2  صدف آورده به كف در و قراري دارد/ جوشد و جز باد ندارد در كف  بحر مي) 1
  حمايت گهر آبدار خويش كنم/ اي به رنگ صدف  كنم ز سنگ، بنا، خانه) 4  دريا برآورده كفنه مانند / به خود سر فرو برده همچون صدف ) 3

  با كدام بيت زير ارتباط موضوعي دارد؟» اي بر گناه پوشيدن پرده/ چيست بهتر ز خيره جوشيدن «بيت   - 25
  گواهي نوشتند برنا و پير/ گزير بر آن محضر اژدها نا) 2  كه جز تخم نيكي، سپهبد نكشت/ يكي محضر اكنون ببايد نوشت ) 1
  گوي تا از كه ديدي ستمكه بر/ بدو گفت مهتر به روي دژم ) 4  برآمد خروشيدن دادخواه/ هم آن گه يكايك ز درگاه شاه ) 3
  

  
  

    عربي، زبان قرآن 
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  ...بی گمان ! پروردگارا : گفت :   ﴾ما ليَس لي به علٌم  لكقاَل رّب إّني أعوُذ بك أن أسأ ﴿ -٢٦
  !ام كه آنچه را كه علم آن را ندارم از تو بپرسممن به تو پناه آورده) 1
  !برم كه از تو چيزي بخواهم كه به آن دانشي ندارممن به تو پناه مي) 2
  !خواهم كه چيزي را درخواست كنم كه دانش من درباره آن نيستاز تو پناه مي )3
  !برم كه از من چيزي را بخواهي كه علمي به آن نداشته باشممن به تو پناه مي) 4

  ...سعدی و حافظ و مولوی : »!کاَن سعدّي و حافظ و مولوّي ِمن أشهر الّشعراء اّلذيَن ينشدون ملّمعات جميلة«  -٢٧
  !سرودندهاي زيبايي مياز معروفترين شاعراني بودند كه ملمع )1
  !اندهاي زيبا سراييدهاز شاعران معروفي هستند كه ملمع) 2
  !شدها سروده ميهاي زيبايي توسط آنمعروفترين شاعران بودند و ملمع) 3
  !هاي زيبا بودنداز مشهورترين شاعران در سرودن ملمع) 4

  »!أت الدکتورة شيمل بدراسة الّلغة العربّية کان عمرها أقّل ِمن عشرين عاماً عندما بد«  -٢٨
  !آموخت سني كمتر از بيست سال داشتوقتي دكتر شيمل زبان عربي را مي) ١
  !سن دكتر شيمل كمتر از بيست سال بود هنگامي كه شروع به آموزش زبان عربي كرد )2
  !كرد سنش كم بود و بيست ساله بودا شروع ميوقتي دكتر شيمل تحقيقات در زبان عربي ر) 3
  !هنگامي كه دكتر شيمل شروع به تحصيل زبان عربي كرد سنش كمتر از بيست سال بود) 4
  :»!التستهزئوا ِباآلخرين و الُتسّموهم باألسماء القبيحة اّلتي يکرهونها«  -٢٩

  !است ندهيد هاي زشتي كه ناپسندها اسمنبايد مردم را ريشخند كنيد و به آن) 1
  !شودهاي زشت ناپسند شمرده ميها با عنوانمسخره كردن ديگران و ناميدن آن) 2
  !دارند نناميدهاي زشتي كه ناپسند ميها را با عنوانديگران را ريشخند نكنيد و آن) 3
  !هاي زشتي كه مكروه است نسبت ندهيدها اسمديگران را نه تنها مسخره نكنيد بلكه به آن )4
  
  
  

   ۳۵ - ۲۶(عّين األصّح واألدّق في الجواب للترجمة من أو إلی العربية(  
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  :»!يجب علينا أن نعلم کيفّية استخدام األعشاب الّطبّية ألّنها قد تُضّر أبداننا«  -٣٠
  !رسانندهاي ما آسيب ميها به بدنما بايد نحوه كاربرد گياهان دارويي را بدانيم زيرا گاهي آن) 1
  !اي ما هستندهها ضرر رساننده به بدنچگونگي استفاده از گياهان دارويي برهمگان واجب است زيرا آن) 2
  !دانستن كيفيت كاربرد گياهان دارويي واجب است زيرا اين گياهان ممكن است به بدن صدمه بزنند) 3
  !رسانند بدانيمهاي ما آسيب ميبايد نحوه كاربرد گياهان دارويي را كه گاهي به بدن) 4
  :»! اّتصلُت هاتفّيًا ِبمهندس صيانة الفندق لُيصّلح مکّيف غرفتي«  -٣١

  !براي تعمير كولر اتاق با مهندس تعميرات هتل حرف زدم) 1
  !به مدير داخلي هتل تلفني خبر دادم كه كولر اتاق مرا  تعمير كنند) 2
  !با مهندس تعميرات هتل تماس تلفني گرفتم تا كولر اتاقم را تعمير كند) 3
  !شودمهندس تعميرات هتل با من تماس تلفني گرفت كه كولر اتاقم تعمير) 4

  : عّين الّصحيَح  -٣٢
  !كردكردم و سرم درد ميدر سينه دردي احساس مي:عندي ُصداعکنت أشعر بألم في صدري و) ١
  !تب شديدي داري: پزشك مرا معاينه كرد و گفت: ُحّمی شديدة عندك: َفحصني الطبيب و قال) ٢
  !بخش بوده پزشك براي من نوشت، شربت وقرص آراماي كنسخه:عَلی الّشراب والحبوب المهّدئةکتَب الطبيُب لي وصفة تحتوي) ٣
  !داروهايم را از داروسازي كه در راهروي بيمارستان بود تحويل گرفتم:استلمُت األدوية من الّصيدلّية الّتي في ممّر المستوصف )٤

  : الخطأعّين  -٣٣
-تأسيس دولت عباسيپس از شركت ايرانيان در:ّيةاإليرانييَن في قيام الدولة العباسّية ازداد نفوذ اللغة الفارسـبعد مشارکة  )١

  !نفوذ زبان فارسي افزايش يافت
  !كندها را درسبك وبيان پربارميها آنداد وستد واژگان بين زبان: تبادل المفردات بين الّلغات يجعلها غنّية في األسلوب والبيان) ٢
  !شيمل ازچند دانشگاه دكتراي افتخاري را كسب كرده بود: کاَنت شيمل قدحصلت علی دکتوراه فخرّية ِمن جامعات متعّددة )٣
-شيمل دعاهاي اسالمي را كه به زبان عربـي مـي   :کانت شيمل تقرأ األدعية اإلسالمّية ِبالّلغة العربّيـة وال تراجـع ترجمتهـا )٤

  !ها مراجعه نكردخواند، به ترجمه آن
  :عّين الّصحيحَ . »! ار مخاطبانش را تغيير دهدتواند رفتگويد عمل كند مياگر گوينده به آنچه مي«  -٣٤

  !إن يعمل قائٌل ِبما َيقول يقدر مخاطبوه أن يغّير سلوکه) ١
  !مخاطبيه إن يقدر المتکّلم أن يعمل ِبما يقول يغّير سلوك) ٢
  !المخاطبين إذا عمَل المتکّلم بالکالم اّلذي يقوله استطاع تغيير سلوك) ٣
  !مخاطبيه ول يقدر أن يغّير سلوكإن يعمل المتکّلم ِبما يق) ٤

  »!و يوم عليك لكالّدهر يومان يوم « : في مفهوم  الُيناسبُ ما عّين  -٣٥
  !دائما يكسان نباشد حال دوران غم مخور     دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت    ) 1
 !رود دست به دست كين دولت و ملك مي         درياب كنون كه همتت هست به دست ) 2
  !ان به شــادي گذر كـــرد روز          چـــو از چشم شــد دور گيتي فــــروزبدين س) 3
  !گهي نـــوش بـــار آورد گــاه زهـــــر     چنين است كردار گردنـــده دهـــــر    ) ٤
  

  
  
  

ابة العالج الطّبّی في مصر کاَن ِبمث. يعتبر العسل ِمن العناصر الغذائّية اّلتي تحتوي َعلی مواّد ضرورّية الستمرار حياة اإلنسان
  .لعالج جراحات الجنود القديمة وکذلك أثناء الحرب العالمّية األوليکاَن العسل ُيخلط مع زيت کبد نوع من السمك

ِمن المواد الّسکرّية و % ۹۵فهو يحتوي عَلی . َيحتوي العسل عَلی نسبة عالية ِمن الفيتامينات و المواّد المعدنّية اّلالزمة للجسم  
  .ـه مصدرًا ِللّطاقة الغذائّية کما يحتوي العسل ِمن الفسفور و الکالسيوم و الحديد و الّنحاستجعلـ أخریمواّد دهنّية و مواّد % ۲

  ٤١-٣٦( ِاقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة(  
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العسل بعّدة خواّص جعلته أفضل جميع أنواع السّکريات األخری  يتمّيز. العسل يفيد ِلشفاء المرضی اّلذيَن لديهم فقر الّدم   
  !الُيفسد األسنان َکباقي الّسکرّيات. لطاقة و ُيهّدئ األعصابِمنها يعطي الجسم ا

  :عّين الصحيح -۳۶
    !الدهنّيةِمن مواّد أخری غير المواد السّکرية و% ٣يحتوی العسُل عَلی ) ٢  !خاص يفيد لعالج جميع األمراضإن کان العسل مخلوطًا بزيت) ١
  !العسل يفسد األسنان کالّسکريات األخری) ٤  !ُيستخدم العسل لعالج جروح الجنود في جميع الحروب) ٣

  :الخطأعّين  -۳۷
  !خواّص العسل َجَعلته أفضل الّسکرّيات) ٢  !يجب عَلی َمن يصاب بفقر الّدم أن اليأکل العسل) ١
  !العسل مفيٌد لعالج األمراض) ٤  !يعتبر العسل ِمن مهّدئات األعصاب) ٣

  :الخطأعّين  -٣٨
  !لعالج الجراحات يد من مختلط العسل مع زيت کبد السمكفي مصر کاَن الّناس يستف )١
  !العسل غنیٌّ بالفيتامينات) ٢
  !العسل تحتوي علی أقّل ِمن تسعين بالمئة من الّسکرّيات )٣
  !المواّد الدهنّية في العسل أقّل ِمن المواّد األخری) ٤

  )٤١- ٣٩(عّين الصحيح في اإلعراب و التحليل الّصرفّي           
  :»يتمّيز  «-٣٩

  فعل و مع فاعله جملة فعلية/ معلوم  -» يمز« له حرف زائد في ماضيه ، حروفه األصلّية  –للمفرد المذّکر  –فعل ) ١
  والجملة فعلية» العسل« فعل و فاعله / مزيد ثالثی بزيادة حرفين ِمن باب تفعُّل   –مضارع ) ٢
  فعل و مع فاعله جملة فعلّية/ مجهول  -» تمييز«  مزيد ثالثّی بزيادة حرف واحد و مصدره –فعل مضارع ) ٣
  فعل و فاعله محذوف/ له حرفان زائدان في ماضيه و التّاء ِمن حروفه األصلّية  –فعل) ٤

  :»تجعُل « -٤٠
  و الجملة فعلية» ه« فعل و مفعوله / معلوم    -مجّرد ثالثّی  –فعل مضارع ) ١
  و الجملة فعلية» ه« فعل و فاعله / مزيد ثالثّی بزيادة حرف واحد  –مضارع ) ٢
  فعل و فاعله محذوف/  مجهول -» َجْعل« ليس له حرف زائد و مصدره  –للمفرد المؤنث  –فعل ) ٣
  فعل و مع فاعله جملة فعلّية/ مجهول -له حرف زائد  –فعل مضارع ) ٤

  :»أخری «  -٤١
  مضاف إليه/ نکرة  -للمفرد المذکر  –اسم التفضيل ) ١
  صفة/  معرفة  -مصدر  –مفرد المؤنث لل –اسم ) ٢
  مضاف إليه/ معرفة   - » آِخر« للمفرد المؤنث و مذّکره  –اسم التفضيل ) ٣
  صفة / نکرة  -للمفرد المؤنث  –اسم التفضيل ) ٤

  :في َضبِط َحرکاِت الکلماِت  الخطأعّين  -٤٢
  !في َرأسي َفراَجْعُت الطَّبيبَ  َشَعْرُت ِبَوَجعٍ ) ٢  !کلُّ واِحٍد ِمّنا أَخَذ ِبطاَقَته ِبَيِده) ١
  !في الَمطاِر کاَن أَحُد ُمراِفقينا َيَتکلَُّم ِبالَعَربّيِة َجّيداً  )٤  !ُبْحترّي َو خاقانّي شاِعراَن َقْد أْنِشَدا َقصيدتَيِن َعْن إيوان ِکسری) ٣

  :في َضبِط َحرکاِت الکلماِت  الخطأعّين -٤٣
  !اَعٍة ِمَن الّناِس ُتَسمَّی الثَّقاَفةالِقَيُم الُمشَتَرَکُة َبيَن َجم) ١
  !َيَتَخرُِّج الطُّّالُب ِمَن الَمدَرَسِة الثّاَنويَِّة في الثّاَمَنة عشرة ِمْن ُعمِرهم) ٢
ِة اّلتي َتقَطُع الّتواُصَل َبيَن الّناسِ ) ٣   !الَتْغَتْب ألنَّ الِغيَبَة ِمَن األْسباِب الُمِهمَّ
  !عاِمٍل أْو ُمَوظٍَّف هَو األْجرِ  ما ُيْعَطی ُمقاِبَل َعَملَ ) ٤
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  :عّين الصحيح -٤٤
  الّشهادة!:  ما تُثبت َنجاح الّطالب في مرحلة ِمن مراِحل الّتعليم) ١
  البومة! :  حيوان ذات عيون متحّرکة) ٢
  المفردات:  ألفاظ منقولة ِمن لغة أخری إلی الّلغة العربّية) ٣
  الحضارة!:  ُيلقيه شخٌص في جمع ِمن الّناسِ  خالصة أفکار أو بحث في موضوع) ٤

  :عن األفعالالخطأعّين  -٤٥
  !عاهَد الطالُب أستاذه بأن الَيکِذَب أبداً  )١
  !لّما َسِمَع َزميلي المشاغب إنشاَء مهران َتنبَّه و َنِدم َعلی سلوکه في الصَّفّ ) ٢
  !َتقرَّب المؤمنون إلی اهللا ِباألعمال الّصالحة )٣
  ! إن تواجه مشاکل و صعوبات في الحياة َفتوکَّلوا َعلی اهللا: ستاذ لي قاَل األ) ٤

  :يختلف عن الباقي» ال « عّين  -٤٦
  !التُسّبوا معبودات المشرکين فيسّبوا اهللا )٢  أخيه ميتاً ﴾لحَم ﴿ الَيغَتب بعضکم بعضاً أيحّب أحُدکم أن يأکل ) ١
  !الُعدوانالعدّو إّال إلی الّتفرقة وَ  عميلُ اليدعو) ٤    ﴾الُتْخِزني يوم ُيبعثون و ﴿) ٣

  :الفعل بمعنی المضارع االلتزامي الفارسیّ  ليسعّين ما  -٤٧
  قبائل ِلَتعاَرفوا ﴾َجعلناکم شعوبًا وأنثی وإّنا َخلقناکم ِمن َذَکٍر وَ  ﴿ )٢  ﴾اُهللا ولیُّ اّلذيَن آَمنوا ُيخِرُجهم ِمن الّظلمات إلی الّنور ﴿) ١
  آمنهم ِمن خوٍف ﴾فلَيعبدوا َرّب هذا البيت الّذي أطعمهم ِمن جوع وَ  ﴿) ٤  موا ِألنفسکم ِمن خيٍر َتجدوه عنَد اهللا ﴾و ما ُتقدِّ  ﴿) ٣

  :التقليلعّين ما فيه أداة تدّل َعلی  -٤٨
  إخوته آيات ِللّسائلين ﴾لقد کاَن في يوسف و ﴿) ٢  قد أفلَح المؤمنون اّلذين هم في صالتهم خاشعون ﴾ ﴿) ١
  !لم يؤّکد القرآن إّال َعلی حّرّية العقيدة) ٤  !عيُن الحياة في الّظلماِت و قد ُتفّتش )٣

  :عّين الفاعل محذوفاً  -٤٩
ثة) ١   !ُيوَجد أطوُل أشجار العالم في کاليفورنيا الواقعة في الواليات المتحدة) ٢  !الُيسّبب اشتعال زيوت شجرة الّنفط خروج أّی غازات ملوِّ
  !ُتؤّدي بعض الحيوانات دورًا مهّمًا في حياة اإلنسان )٤  !ذی القرنين أن ُيغلق المضيق ِبسّد عظيم طلب الّناس من )٣

  :عّين الصحيح في استخدام اسم التفضيل -٥٠
  !سافرُت إلی کبری مدينة في ترکيا )٢  !کانت مريم هی التلميذة األفضل في مدرستنا )١
  !أختي األکبر تدرس بجامعة طهران) ٤  !لمالّلغة العربّية ِمن أغنی الّلغات في العا )٣
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  دانند، چگونه بيان داشته است؟خداوند كريم نظريه كافراني را كه زندگي را محدود به دنيا مي  - 51
  ﴾فال خوف عليهم و ال هم يحزنون﴿) 2    ﴾و قالوا ما هي االحياتنا الدنيا﴿) 1
  ﴾و ما لهم بذلك من علم ان هم االّ يظنّون﴿) 4  ﴾و ما هذه الحياة الدنيا اال لهو و لعب﴿) 3

  آورد؟ را نيز به وجود ميشود و كدام معضل ديگر  افكندن كينه و عداوت ميان ابناي بشر به واسطة كدام اسباب توسط شيطان ايجاد مي  - 52
  شراب و قمار ـ بازداشتن از ياد خدا و نماز) 2  ها كاري آزمايي ـ زينت دادن زشت هاي بخت پرستي و تيرك بت) 1
  آزمايي ـ بازداشتن از ياد خدا و نماز هاي بخت پرستي و تيرك بت) 4  ها كاري شراب و قمار ـ زينت دادن زشت) 3

  چيست و فراموشي تدريجي تعليمات انبيا معلول كدام است؟ الزمة ماندگاري پيام دعوت  - 53
  استمرار رشد تدريجي فكر مردم ـ عدم توسعه كتابت و ابتدايي بودن سطح فرهنگ) 1
  استمرار رشد تدريجي فكر مردم ـ جزء سبك زندگي نشدن تعاليم الهي و آداب آن) 2
  طح فرهنگتبليغ دائمي انبيا ـ عدم توسعه كتابت و ابتدايي بودن س) 3
  تبليغ دائمي انبيا ـ جزء سبك زندگي نشدن تعاليم الهي و آداب آن) 4

   ٥٠-٤٤(لجواب عن األسئلة التالية لعّين المناسب(  
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گر كدام  باشد، دائمي و روزافزون است و اين مفهوم ابطال) ص(بخش راه رسول خدا چرا نياز به حاكم و معلمي كه تداوم  -54
  باشد؟ مي) ص(هاي پس از پيامبر  فرضيه در مورد مسئوليت

  )ص(هاي مختلف و ازدياد مشكالت جديد اجتماعي با گسترش اسالم ـ سكوت قرآن و پيامبر  هظهور مكاتب و فرق) 1
  ها هاي مختلف و ازدياد مشكالت جديد اجتماعي با گسترش اسالم ـ اعالم پايان يافتن مسئوليت ظهور مكاتب و فرقه) 2
  ها ي ـ اعالم پايان يافتن مسئوليتگذاري يك مدرسه بزرگ علم رسيدن عصر معرفي اسالم اصيل و لزوم پايهفرا) 3
  )ص(گذاري يك مدرسه بزرگ علمي ـ سكوت قرآن و پيامبر  رسيدن عصر معرفي اسالم اصيل و لزوم پايهفرا) 4

ها  يك از اقدامات جهت عدم تزلزل گام لزوم كدام  ما را به خود مشغول نكند،  ايم، ايي غير از عهدي كه با خدا بستهاينكه كاره  -55
  كند و در اين راستا، كدام نكته بايد مراعات شود؟ در مسير قرب الهي را تأكيد مي

  .ز سر راه برداريمشوند، ا مراقبت و پاسباني ـ عواملي را كه سبب سستي در اجراي تصميم ما مي) 1
  .شوند، از سر راه برداريم محاسبه و ارزيابي ـ عواملي را كه سبب سستي در اجراي تصميم ما مي) 2
  .ها را انتخاب كنيم محاسبه و ارزيابي ـ براي عهد بستن با خدا، بهترين زمان) 3
  .ها را انتخاب كنيم مراقبت و پاسباني ـ براي عهد بستن با خدا، بهترين زمان) 4

يك از آثار محبت به خدا و طرق  ما را به كدام» شود هر كس در روز قيامت با محبوب خود محشور مي«: فرمودة رسول اكرم  - 56
  آوايي دارد؟ دهد و با كدام روايت هم فزوني آن سوق مي

  .خدا را جا ندهيدپيروي از خداوند ـ قلب انسان حرم خداست در حرم خدا غير) 1
  .خدا را جا ندهيدخدا ـ قلب انسان حرم خداست در حرم خدا غير دوستي با دوستان) 2
  .دوستي با دوستان خدا ـ ارزش هر انساني به اندازه چيزي است كه دوست دارد) 3
  .پيروي از خداوند ـ ارزش هر انساني به اندازه چيزي است كه دوست دارد) 4

چه نزد خداست  ه شده، كاالي زندگي دنيا و آرايش آن است و آنآنچه به شما داد«وجوي تعبيري ديگر از آية  اگر در جست  - 57
  پژوه ما را سيراب خواهد كرد؟باشيم، كدام آيه، وجود حقيقت» كنيد؟ بهتر و پايدارتر است؛ آيا انديشه نمي

  ﴾من آمنَ باهللاِ و اليومِ اآلخرِ و عملَ صالحا فَال خَوف علَيهم و ال هم يحزنون﴿ )2  ﴾و ما خَلَقنَا السماوات و االرض و ما بينَهما العبينَ ما خَلَقناهما االّ بِالحقِّ﴿) 1
  ﴾ ...كُنا االّ الدهرُو قالوا ما هي االّ حياتُنا الدنيا نَموت و نَحيا و ما يهل﴿) 4  ﴾و ما هذه الحياةُ الدنيا االّ لَهو و لَعب و انَّ الدار اآلخرَةَ لَهِي الحيوانُ﴿) 3

  و تأكيد خداوند بر عدم توانايي مبارزه با قرآن به ترتيب در كدام عبارات قرآني نهفته است؟) ص(فلسفة درس نخوانده بودن پيامبر اسالم   - 58
  ﴾قُل فَأتوا بِسورةٍ مثله ...﴿ـ  ﴾لَوجدوا فيه اختالفاً﴿ )2  ﴾قُل فأتوا بِسورةٍ مثله... ﴿ـ  ﴾اذًا الرتاب المبطلونَ﴿ )1
  ﴾ ...قُل لَئنِ اجتمعت االنس والجن﴿ـ  ﴾اذًا الرتاب المبطلونَ﴿ )4  ﴾ ...قُل لَئنِ اجتمعت االنس والجن﴿ـ  ﴾لَوجدوا فيه اختالفاً﴿ )3

  ؟كنيم بگوييم، به كدام آية شريفه استناد مي» برتري عالم برزخ را نسبت به دنيا«اگر بخواهيم   - 59
  ﴾ينبؤا االنسانُ يومئذ بما قدم و اخّر﴿ )2  ﴾اَفَحسبتُم انّما خلقنا كم عبثاً و انّكم الينا ال ترجعون﴿ )1
  ﴾قال رب ارجعونِ لعلي اعمل صالحاً﴿ )4  ﴾ام نجعل الذّين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في االرض﴿ )3

  ترين زمين براي كشت محصول آخرت كدام است؟ است و بهترين و مناسب نتيجه چه عملي در دنيا »سيصلون سعيراً«عذاب   -60
  ـ دل انسان ﴾يأكلون اموال اليتامي ظلماً﴿) 2  ـ عمل انسان ﴾يأكلون اموال اليتامي ظلماً﴿) 1
  ـ عمل انسان ﴾يأكلون في بطونهم ناراً﴿) 4  ـ دل انسان ﴾يأكلون في بطونهم ناراً﴿) 3

  ، چه كسي است و به چه معنايي است؟»تر است چنين كسي به آسمان نزديك« كه) ص(تعبير پيامبر اكرم   -61
  .تر است ها در او قوي عزتمند ـ يعني گرايش به خوبي) 2  .تر است ها در او قوي جوان ـ يعني گرايش به خوبي) 1
  .شوند عزتمند ـ يعني شامل عنايت خاص الهي مي) 4  .شوند جوان ـ يعني شامل عنايت خاص الهي مي) 3

  اي برقرار است؟ بيني عاقبت ازدواج توسط پدر و مادر معلول چيست؟ رابطه ميان ايمان و شايستگي براي همسري چگونه رابطه پيش  - 62
  عالقه و محبت شديد به فرزند ـ عكس) 2    تجربه و پختگي ـ مستقيم) 1
  تجربه و پختگي ـ عكس) 4  عالقه و محبت شديد به فرزند ـ مستقيم) 3

  به ترتيب مؤيد كدام نيازهاي اساسي انسان است؟» روم آخر ننمايي وطنم به كجا مي/ ام، آمدنم بهر چه بود  از كجا آمده«: ت موالنااين بي  - 63
  شناخت هدف زندگي ـ درك آيندة خويش) 2  كشف راه درست زندگي ـ درك آيندة خويش) 1
  ي ـ كشف راه درست زندگيكشف راه درست زندگ) 4  شناخت هدف زندگي ـ كشف راه درست زندگي) 3

  چه بوده و چرا عفاف در زنان و دختران ارزش بيشتري دارد؟) ص(با پيامبر ) ع(دليل تفاوت پوشش امام صادق   - 64
  .از مردان به نعمت زيبايي آراسته استـ زيرا خداوند زنان را بيش) ص(تمايز وضع زندگي مردم زمان امام با زمان پيامبر ) 1
  .ـ زيرا زن مظهر جمال زيبايي دروني و هم ظاهري است) ص(با زمان پيامبر ) ع(مردم زمان امام تفاوت فرهنگي ) 2
  .از مردان به نعمت زيبايي آراسته استـ زيرا خداوند زنان را بيش) ص(با زمان پيامبر ) ع(تفاوت فرهنگي مردم زمان امام ) 3
  .ـ زيرا زن مظهر جمال زيبايي دروني و هم ظاهري است) ص(تمايز وضع زندگي مردم زمان امام با زمان پيامبر ) 4
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  نهد؟ انگيز قيامت كبري، متأثر از كدام فضيلت اخالقي در انسان است و اين هيبت بر گناهكاران چه اثري مي ايمني از وحشت هراس  - 65
  .رسد وليكن عذاب خدا برايشان سخت است احسان ـ همچون افراد مست به نظر مي) 1
  .رسد وليكن عذاب خدا برايشان سخت است چون افراد مست به نظر ميصداقت ـ هم) 2
  .هايشان به زير افكنده است وجوي مفرّي هستند و چشم صداقت ـ در جست) 3
  .هايشان به زير افكنده است وجوي مفرّي هستند و چشم احسان ـ در جست) 4

است و انحصار انكار روز جزا در آيات قرآن مربوط به  علت انكار معاد در عين مشكوك نبودن آن براي انسان، كدام عامل  -66
  كدام گروه ياد شده است؟

  هاي دنيوي و اصرار بر گناهان كبيره ـ افراد متجاوز و گناهكار مستي و غرور به نعمت) 1
  هاي دنيوي و اصرار بر گناهان كبيره ـ افراد جاهل و غافل مستي و غرور به نعمت) 2
  اي از دادگاه قيامت ـ افراد متجاوز و گناهكار بدون هيچ واهمه گناه كردن در تمام عمر) 3
  اي از دادگاه قيامت ـ افراد جاهل و غافل گناه كردن در تمام عمر بدون هيچ واهمه) 4

  وجوب دادن يك مد طعام به فقير براي كسي كه روزه نگرفته است، در چه صورتي است؟  -67
  .طرف شدن عذرش بعد رمضان عمداً قضاي روزه را تا رمضان آينده انجام نداده استرد، با بربيمار ناتواني كه روزه نتوانسته بگي) 1
  .ترك عمدي روزه كه با فعل حرام انجام شده كه عالوه بر قضا بايد اطعام فقير نيز انجام دهد) 2
  .جا آوردترك عمدي روزه و به جا نياوردن قضاي روزه كه بايستي تا رمضان آينده به) 3
  .مسافري كه نتوانسته روزه بگيرد، كه پس از رمضان سهواً قضاي روزه را تا رمضان آينده انجام نداده است) 4

در خطبة آغازين حكومت خود، تملك اموال عمومي به ناحق را با چه عنواني معرفي نمود و سپس رفتار ) ع(حضرت علي   -68
  خود را در حكومت چگونه توصيه نمود؟

  و عذاب آخرت براي خود ـ برابر دانستن همگان در برابر قانون براي اولين بارخريدن ننگ دنيا ) 1
  المال ميان تمام مسلمين خريدن ننگ دنيا و عذاب آخرت براي خود ـ تقسيم يكسان بيت) 2
  المال ميان تمام مسلمين اي جو در دهان موري ـ تقسيم يكسان بيت تر شدن از پوست دانه پست) 3
  اي جو در دهان موري ـ برابر دانستن همگان در برابر قانون براي اولين بار پوست دانهتر شدن از  پست) 4

25در گذر ) ع(با دقت نظر در سيرة ائمة اطهار   -69   در مورد مقصد و مسير  ، )ص(سالة پس از رحلت ملكوتي رسول خدا
  حركت ايشان، به ترتيب كدام قضاوت صحيح است؟

  مقاصد مشترك و هم راستا ـ عدم وحدت رويه) 2  اهداف متناسب با شرايط زمانه ـ عدم وحدت رويه) 1
  اهداف متناسب با شرايط زمانه ـ وحدت رويه) 4  مقاصد مشترك و هم راستا ـ وحدت رويه) 3

فرمايد و سپس از كدام  ه ميهايشان به خود، چ تر كردن پوشش ايمان به نزديكخداوند تبارك و تعالي، براي ترغيب زنان با  - 70
  دارد؟ وصف خود پرده برمي

  ﴾و اهللاُ يعلَم ما تَصنَعونَ﴿ـ  ﴾يدنينَ علَيهِنَّ من جالبيبِهِنَّ﴿ )2  ﴾و كانَ اهللاُ غَفوراً رحيماً﴿ـ  ﴾ذلك اَدني اَن يعرَفنَ فَال يؤذَينَ﴿ )1
  ﴾و اهللاُ يعلَم ما تَصنَعونَ﴿ـ  ﴾ذلك اَدني اَن يعرَفنَ فَال يؤذَينَ﴿ )4  ﴾هللاُ غَفوراً رحيماًو كانَ ا﴿ـ  ﴾يدنينَ علَيهِنَّ من جالبيبِهِنَّ﴿ )3

هاي الهي محسوب شده و داراي بركات مالي و معنوي از جمله ايجاد آرامش و مودت و رحمت ميان  آنجا كه ازدواج از نشانه  -71
  شود و نشانگر كدام جنبه اعجاز قرآن است؟  همسران است، براي چه كساني آيت الهي محسوب مي

ـ انسجام دروني در عين نزول تدريجي) 1 ـ انسجام دروني در عين نزول تدريجي) 2  اهل فكر و انديشه در آيات الهي    اهل ايمان و شاكر نعم الهي 
ـ تأثير نپذيرفتن قرآن از عقايد دوران جاهليت) 3 ـ تأثير نپذيرفتن قرآن از عقايد دوران جاهليت اهل فكر و) 4  اهل ايمان و شاكر نعم الهي    انديشه در آيات الهي 

  گذارد و زمينة ارتكاب انسان به گناه، كدام است؟ چه اثر مباركي بر وجود انسان مي» شهود حقيقت پليد معصيت«  -72
ـ غلبه نرفتن به سوي گناه به) 2  شدن از لطف و رحمت الهيعدم معاوضة محبت خدا با هيچ چيز ـ دور) 1   كردن هوي و هوس بر انسانامداد فرشتگان 
  شدن از لطف و رحمت الهينرفتن به سوي گناه به امداد فرشتگان ـ دور) 4  كردن هوي و هوس بر انسانعدم معاوضة محبت خدا با هيچ چيز ـ غلبه) 3

بود و ) ص(از نوشتن احاديث پيامبر يك از پيامدهاي ممنوعيت  هاي شخصي به احكام دين، ناشي از كدام وارد شدن سليقه  -73
  كدام نتيجة ناميمون را به دنبال داشت؟

ـ گمراهي مسلمين) 1 ـ اشتباهات بزرگ) 2  ايجاد زمينة جعل و تحريف احاديث و خودداري از نقل آنها    ايجاد زمينة جعل و تحريف احاديث و خودداري از نقل آنها 
ـ گمراهي مسلمين) 4  هدايت ـ اشتباهات بزرگمحروم شدن مردم و محققان از يك منبع مهم ) 3   محروم شدن مردم و محققان از يك منبع مهم هدايت 

  شود؟ در كدام آية شريفه پيشگويي قرآن از آينده تاريخ اين است كه شرك به پايان رسيده و خداي يگانه پرستيده مي  -74
  ﴾ ...ذلك بانّ اهللا لم يك مغيراً نعمة انعمها علي قومٍ حتي يغيروا﴿ )2  ﴾ ...و لقد كتبنا في الزّبور من بعد الذّكر اَنّ االرض يرثها﴿ )1
  ﴾ ...وعداهللا الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفّنهم في االرض﴿ )4  ﴾ ...و نريد ان نمنّ علي الذين استضعفوا في االرض و نجعلهم ائمه﴿ )3
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كدام وظيفه از سوي مؤمنان ضروري است و در صورت عدم ايفاي اين مسئوليت، چه  ،﴾ليتَفَقَّهوا في الدين﴿جهت انجام فريضة   - 75
  كند؟ خطري مردم را تهديد مي

  .شوند ـ مردم با وظايف خود به خصوص در مسائل جديد آشنا نمي ﴾ لينفروا كافَّةً ﴿) 1
  .ازمند پشتوانة مديريتي است، اجرا كنندتوانند احكام اجتماعي اسالم را كه ني ـ مردم نمي ﴾ لينفروا كافَّةً ﴿) 2
  .شوند ـ مردم با وظايف خود به خصوص در مسائل جديد آشنا نمي ﴾ لينذروا قَومهم ﴿) 3
  .توانند احكام اجتماعي اسالم را كه نيازمند پشتوانة مديريتي است، اجرا كنند ـ مردم نمي ﴾ لينذروا قَومهم ﴿) 4
  

     انگليسي
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76. Sharks are more dangerous than whales. They are the most dangerous animals ---------- the sea. 

1) in   2) of   3) in every of  4) of all of 
77. Choose the sentence with the best word order. 

1) On the street, I saw my teacher yesterday.     
2) Yesterday, I saw my teacher on the street.   
3) Yesterday, I on the street saw my teacher.    
4) On the street, yesterday, I saw my teacher. 

78. Some American people believe that it is much more effective and legally acceptable for the 
government to gain information from Facebook than for the government to collect ----------. 
1) them 2) itself 3) them by themselves 4) it itself 

79. They went to Dartmouth College together in the 1960s and ---------- business together since. 
1) already did  2) have already done  
3) frequently did  4) have frequently done  

80. Father: Did you enjoy your first term at the university? 
 Son: Yes, I learned a lot and I got an A in all but one of my subjects. I got a C in mathematics. 
 Father: ----------! That’s much better than I did in my first term. 

1) You’re welcome 2) Well done 3) It is touching 4) How strange 
81. The things on his desk were in such --------- that he very often could not find a document that he 

had received only a few days earlier. 
1) manner 2) description 3) disorder 4) stress  

82.  The recordings that the band made ---------- the years from 1945 to 1963. 
1) relate 2) order  3) ache 4) span 

83. You must have at least twenty data items before you can --------- on the results of the study. 
1) complete 2) generalize 3) emphasize 4) compare  

84. Many people believe that taking vitamin C pills will ---------- a cold, but scientific tests indicate 
that vitamin C has very little effect. 
1) prevent 2) unscramble 3) protect 4) identify 

85. ----------! I can’t write a good essay if you are constantly asking me questions! 
1) Go away 2) Turn around 3) Watch out 4) Get away  

86. Your handwriting does not have to be ----------; if people cannot read it, you are wasting your 
time by making it look fancy. 
1) suitable 2) imaginative 3) strong 4) artistic 

87. Sanjay Dutt once said, “As an actor, I’ve grown ---------. It’s taken me years to get comfortable 
doing a romantic scene and dancing on stage in front of a live audience. I’ve really opened up a 
lot.” 
1) energetically 2) peacefully 3) considerably 4) collectively 
 
 
 

Part A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see 
four words or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that 
best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 
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Part B: Cloze Test 
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide which 
choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

 

Even if you don’t need to make regular presentations in front of a group, there are plenty of 
situations where good public speaking skills can help you advance your career and create 
opportunities. 

For example, you might have to talk about your organization (88) ---------- a conference, make 
a speech after accepting an award, or (89) ---------- a class to new recruits. Speaking to an 
audience also includes online presentations or talks; (90) ----------, when training a virtual team, or 
when speaking to a group of customers in an online meeting. 

Good public speaking skills are important in (91) ----------, as well. You might be asked to 
make a speech at a friend’s wedding, give a eulogy for a loved one, or inspire a group of 
volunteers at a (92) ---------- event. 

  
88. 1) at 2) in 3) on 4) over            
89. 1) after teaching 2) teach 3) teaching 4) have to teach 
90. 1) despite 2) however 3) for instance 4) besides 
91. 1) your life which is another area 2) your life and another area 
 3) other areas and lives  4) other areas of your life 
92. 1) strategy 2) timetable 3) history 4) charity 

 
Part C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four 
questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer 
sheet. 

Passage 1: 

Not since Americans crossed the continent in covered wagons have they exercised and dieted as 
much as they are doing today. As a result, they do not only look younger and slimmer, but feel 
better. Because of increased physical fitness, life expectancy in the nation has risen to seventy-
three years, with fewer people suffering from heart disease, the nation’s number one killer. 

Jogging, the easiest and cheapest way of improving the body, keeps more than 30 million 
people of all ages on the run. For the price of a good pair of running shoes, anyone anywhere can 
join the race. 

Dieting, too, has become a national pastime. Promoters of fad diets that recommend not eating 
one thing or another, such as fats or carbohydrates, promise as much as 20-pound weight losses 
within two weeks. Books describing such miraculous diets are always on the best-seller lists 
because everybody wants to lose weight quickly and easily. 

However, if they are done too much, both jogging and dieting can be harmful. Many confused 
joggers run too hard and as a result suffer from ankle and foot damage. Fad dieting, fortunately, 
becomes only a temporary means for losing a few pounds while the body does not get the 
balanced nutrition it requires, so most dieters cannot stay on fad diets for long periods. Above all, 
common sense should be used for any dieting and exercise scheme. 
 

93. According to paragraph 1, ---------- . 
1) Americans got exercise when they crossed the continent in covered wagons 
2) exercise and diet are more common in America than ever before 
3) America’s life expectancy is higher than any other nations 
4) Americans live longer than they did before 

94. The main idea of paragraph 3 is ---------- . 
1) people want to lose weight so much that they will try any kind of diet 
2) fad diets are so popular because they are on the best-seller lists 
3) not eating any fats or carbohydrates will cause dangerous weight loss 
4) diet books guarantee 20-pound weight losses 
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95. What does the word “they” in the last paragraph refer to? 
1) everybody wanting to lose weight quickly and easily 
2) jogging and dieting 
3) miraculous diets           
4) everybody 

96. You can infer from this passage that ---------- . 
1) a person’s life expectancy depends on diet only 
2) fad dieting promoters first encourage people in their best-seller books 
3) more people die from heart disease than to any other physical problem  
4) fad dieting could be a long-term solution to losing weight 

Passage 2: 

The Grand Canyon is a great place for people who are interested in geology. The Colorado River 
has been flowing through the canyon for a very long time. Because of this, it has caused 
considerable erosion. One positive aspect of this erosion is that it has created beautiful and 
fascinating landforms. We can identify the rock and learn about the history of the Earth in that 
region. 

We have learned many things from the Grand Canyon. [A] Millions of years ago, the Earth 
looked much different. [B] Much of the western part of the North American continent was under 
water. What is now the Grand Canyon was flat land. [C] The Colorado River ran through this 
land. However, two plates crashed and they created a mountain range. [D] We now call this 
mountain range the Rocky Mountains. The new hills meant that the river flowed with more force. 
For the next six million years, it flowed through the rocks. This is what created the Grand Canyon. 
However, wind, rain, and ice also helped. Together, they shaped one of the most impressive 
natural physical features on Earth. 

The erosion of the rock has exposed layers of different types of rock. Each section of rock has 
its own consistent composition. That’s how we can tell the layers apart. We know that there was 
once a large mountain range there. Over time, it was worn down. Eventually, the land became flat 
again. Then, the sea came in. This caused a new layer of rock to form. The sea brought in deposits 
of minerals. When the sea level dropped, the minerals stayed behind. Therefore, a new layer of 
rock was formed. Then, the Rocky Mountains were formed because of the movement of the plates. 
As a consequence, the Grand Canyon was created. It is a very beautiful sight. 

97. Which of the following best expresses the essential information in the highlighted sentence? 
Incorrect answers change the meaning in important ways or leave out essential information. 
We can identify the rock and learn about the history of the Earth in that region. 
1) By determining rock type, we can learn about the past. 
2) By studying history, we can determine rock types. 
3) The past gives us clues to the future of the region. 
4) We can make guesses about the history of the region. 

98. The letters [A], [B], [C] and [D] in paragraph 2 indicate where the following sentence can be 
added. Where would the sentence best fit? 

 “The continents were shaped differently and found at different locations.” 
1) [A] 2) [B] 3) [C] 4) [D] 

99. According to the passage, which of the following was NOT a cause of the landforms at the Grand 
Canyon? 
1) River 2) Wind 3) Ice 4) Earthquakes 

100. Which of the following can be inferred about the Colorado River? 
1) It helped create the Rocky Mountains. 
2) It is an important source of water in the dry region. 
3) It was the dominant force shaping the Grand Canyon. 
4) It would not have been created if there was no Grand Canyon. 
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در يك دنباله هندسي مثبت با قدر نسبت بزرگتر از يك، جمله سوم از دو برابر جمله اول و از جمله دوم به ترتيب   -101
  جمله پنجم اين دنباله كدام است؟. يك و سه واحد بيشتر است

1 (/17 125  2 (/18 675  3 (/2 25  4 (/3 375  
رود كه هر كدام از فواصل افقي  پايين كوه در مسيري به شكل زير در حالي به نوك كوه مي Aكوهنوردي از نقطه  -102

/فواصل افقي . كشد يك و نيم دقيقه و هر كدام از فواصل عمودي يك و سه ربع دقيقه طول مي 1  و فواصل
/عمودي  2 اگر او بعد از دو ساعت و ده دقيقه به نوك قله كوه . يابد متر در هر مرحله كاهش ميB  برسد، طول

AB تقريباً كدام است؟  
1 (24 4  
2 (2521  
3 (3 2   
4 (3121  

xاگر در شكل زير   -103
k

y
  باشد، آنگاه كدام رابطه درست است؟ =

1 (k k+ − =3 3   
2 (k k− − =3 1   
3 (k k k+ − − =3 2 2 1   
4 (k k k+ − − =3 2 3 1   

tanاگر   -104 x sin x<  وcos x sin x+ > ، آنگاه x تواند باشد؟در كدام بازه مي  

1 (( , )π π− −5 7
2 3   2 (( , )π π− −8 5

3 2  3 (( , )π π− −11 7
3 2   4 (( , )π π− −3 4

2 3  

)حاصل عبارت   -105 x ) ( x x )

(x ) x

− + − + +
− + −

3 2
2

2 3 6 2 5 3 1
2 2 3

xبه ازاء   =   كدام است؟ 42573

1 (34 576  2 (49747   3 (558494  4 (42571  
xهاي معادلة  ريشه αو  βاگر   -106 mx− − =24 1   باشند و در رابطه( )( )α + β + =3 3 كدام  mصدق كنند،  4

  است؟

1 (− 1
3  2 (−19

3  3 (7
4  4 (−19

4  

xترتيب طول و عرض مستطيل و به yو  xاگر   -107 x y

y x

yباشد، نسبت  =+
k

x
  برابر كدام است؟ =

  نسبت طول به قطر مستطيل) 1
  ضلعي منتظم 6به قطر  لعضنسبت ) 2
  ضلعي منتظم 5به قطر  لعضنسبت ) 3
  االضالع محاط در دايره به محيط آن نسبت ضلع بزرگ متوازي) 4

fاگر    -108 (x) و  2 يك عبارت درجهx x xf (x) xf (x )+ = − +2 ]باشد، آنگاه آهنگ متوسط اين تابع در  1 , ]3 5 
  كدام است؟

1 (−1  2 (−8  3 (−5  4 (/−4 5  
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توان چيد، به طوري كه هيچ دو قاشقي كنار  چنگال متفاوت را در يك رديف مي 4فاوت و قاشق مت 4به چند حالت   -109
  ؟نگيردهم قرار 

1 (! !×4 4  2 (! !× ×2 4 4  3 (! !× ×3 4 4  4 (! !× ×5 4 4  
خواهيم از بين آنها يك دبير كل،  اند كه مي م، يازدهم و دوازدهم انتخاب شدهآموز سال ده دانش 2و  3، 4به ترتيب   -110

چند حالت رخ . اي كه از هر پايه حداقل يك نفر حضور داشته باشند منشي انتخاب كنيم به گونه 2يك معاون و 
  دهد؟ مي

1 (72  2 (432  3 (864  4 (1728  
تقريباً چند درصد احتمال دارد كه حداقل يك نفر در . قرار بگيرند Dو  A ،B ،Cسالن  4خواهند در  نفر مي 4  - 111

  باشد؟ Aسالن 
1 (65  2 (68  3 (7   4 (73  

احتمال اين كه از . كنيم نفر از بين اين افراد انتخاب مي 4. نفر شركت دارند 2خانواده و از هر خانواده  5اسمي در مر  -112
  هر خانواده حداكثر يك نفر انتخاب شود كدام است؟

1 (8
21  2 (5

24   3 (4
21  4 (7

24  

ها، امتداد ضلع مقابل را با كدام  درجه، نيمساز خارجي يكي از زاويه 12الساقين با زاويه  در يك مثلث متساوي  -113
  كند؟ زاويه قطع مي

1 (3   2 (4   3 (45  4 (5   

اگر فاصله محل برخورد . ايجاد شده است ABCاز به هم وصل كردن اوساط اضالع مثلث  MNPمثلث   - 114

MNPهاي  ارتفاع


چقدر  Cو  Bتا دو رأس  هاخورد ارتفاعباشد، مجموع فاصله محل بر 3برابر  Aاز رأس  
  است؟

1 (3  2 (3 3  3 (6  4 (6 3  

1الزاويه  مساحت يك مثلث قائم  -115
  تر است؟ برابر مربع ضلع كوچك مربع وتر چند. باشد مربع وتر مي 8

1 (−8 4 3  2 (+8 4 3   3 (−6 3 2  4 (+6 3 2  

Aدر مثلث  BCروي ضلع  kاز نقطه   -116 BC  دو خط موازيAC  وAB ها را به ترتيب  ايم كه اين ضلع رسم كرده

ALحاصل . قطع كنند Mو  Lهاي  در نقطه AM

AC AB
  كدام است؟ +

1 (1  2 (CK
AB

  3 (CK
BK

  4 (BK
CK

  

/، 1اي از سه رأس مثلثي به اضالع  دايره  -117 96  و/ 28 مجموع فواصل مركز دايره تا سر راس مثلث . گذرد مي
  كدام است؟

1 (/1 4  2 (/1 5  3 (/1 92  4 (/2 12  

Aدر مثلث   -118 BCاز ،G  هاي محل برخورد ميانهCM وAN  خطي را به موازاتAB كنيم تا رسم ميBC را در   
P مساحت مثلث . قطع كندABC چند برابر چهارضلعي ،MBPG است؟  

1 (/3 2  2 (/3 4  3 (/3 6  4 (/3 8  
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تر از اضالع  ، مجموع فواصل پاي ارتفاع كوچك75°و زاويه  12و  8االضالع به اضالع  در يك متوازي  -119
  االضالع تقريباً كدام است؟ متوازي

1 (/19 25  2 (/19 75  3 (/2 5  4 (/21 5  
تر دو مثلث  نيمساز زاويه كوچك. تر است تر برابر ميانه وارد بر ضلع بزرگ الزاويه، ضلع كوچك در يك مثلث قائم  -120

  تر چند برابر مثلث اوليه است؟ مثلث كوچك. كند ايجاد مي
1 (+2 3 3  2 (−2 3 3  3( −4 6 2  4 (−4 3 3  

  هاي زير درست است؟ يك از گزاره كدام  -121
  .توان رسم كرد از خط غير عمود و متقاطع با صفحه، تنها يك صفحه شامل آن خط، عمود بر آن صفحه مي) الف  
  .توان رسم كرد اي خارج دو خط متنافر حداكثر يك خط متقاطع با دو خط مي از نقطه) ب  
  .شود اي تمام مولدها و محور مخروط را قطع كند، شكل حاصل بيضي، دايره يا نقطه مي اگر صفحه) پ  
  الف ـ ب ـ پ) 4  ب ـ پ) 3  الف ـ پ) 2  الف ـ ب) 1

1اي به فاصله  و صفحه 18اگر مولد مخروط برابر . استارتفاع مخروطي برابر با شعاع قاعدة آن   -122
از قاعده و به  3

  موازات آن مخروط را قطع كند، حجم فاصله بين مخروط اوليه و مخروط كوچك چقدر است؟

1 (π17
4  2( π19

3  3( π16
9  4( π17

9  

مجموع هفت جمله اول از دنبالة   - 123
n

n n
C

−=
×

6 2
2 3

  است؟ 73−چند برابر  

1 (276656  2 (278858  3 (287758  4 (288858  
xمعادله   -124 x+ − = −3 2   رد؟چند ريشه دا 5

1 (  2 (1  3 (2  4 (4  
yاي از منحني  طول نقطه  - 125 x= − − +11 )Aكه از دو نقطه  4 , )−3  وB( , )6 باشد، كدام  به يك فاصله مي 15

  است؟

1 (12  2 (21
21يا  12−) 3  2

  .اي وجود ندارد هيچ نقطه) 4  2

  ، مساحت دايره محيطي آن كدام است؟xاالضالع برحسب  ، مساحت مثلث متساويyتابع  -126

1 (y x= 3 3
4  2( xy = 3

2  3( y xπ= 3 2
4  4( y xπ= 3

2  

fدامنه تابع . به شكل زير است gو  fنمودار توابع   -127 (x) g(x)
h(x)

f (x) x

×=
  كدام است؟ 2−

1 ([ , )+∞1  
2 (( , ) ( , )+∞3 3   
3 ({ }[ , ) , ,+∞ −1 2 3 6  
4 ([ , ) ( , )+∞1 2 6 
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xاگر   -128 >  ؛
x

x
f (x)

+
=

+

1
2

2
1 2

g(x)و   sin x=  باشد، تابعf og(x)−1 كدام است؟  

1 (
xcot

log 22  2( sin xlog +1
2  3( cot x+12  4( 

xtan
log

+122  
xمعادله   -129 x− − −+ =1 12 3   چند ريشه دارد؟ 2

1 (  2 (1  3 (2  4 (شمار بي  

xاگر   -130 x x xlog log− − + += +
3 23 17 3 32 xlogباشد، حاصل  23 −5 3

  كدام است؟ 2
1 (/2 25  2 (/2 5  3 (/2 75   4 (/3 25  

حاصل عبارت   -131
sin cos

−
° °

3 1
2 2 

  كدام است؟ 

1 (1
4  2 (4  3 (1  4 (1

2  

tanمقدار  مترينكدر ربع سوم و  αاگر   - 132 x cot x+2 xبه ازاء  18 = α  باشد، حاصلcos( )
πα +   كدام است؟ 4

1 (5
5  2 (−3 1

1



  3 (3 1

1



  4 (− 5
5  

tanحاصل عبارت   -133 tan tan tan
π π π π− − +3 7 9

2 2 2 2   
  كدام است؟ 

1 (2  2 (4  3 (6  4 (8  
fاگر نمودار   -134 (x) ؟نداردگي چپ دارد ولي حد يك از توابع زير در نقاط داده شده پيوست به شكل زير باشد، كدام  

1 ([ f (x) xدر  [ = 2  
2 ([f (x)]  درx = −2  
3 ([f (x)]  درx =   
4 ([f (x)]  درx = −1 
 
 
 
  

اگر   -135
x

ax x b
lim

x x→

− + =
− +21

1
43 2

  كدام است؟ aباشد،   

1 (−34 1
8  2 (−33 1

8  3 (−29 2
8  4 (−26 2

8  

تر و  مركز دايره كوچك Oتر،  مماس بر دايره بزرگ OMاگر   در شكل زير،  -136
CD = 1   ،باشدAB چند درجه است؟  

1 (25  
2 (3   
3 (35  
4 (4   
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  باشد، مساحت مثلث كدام است؟ 6و  1اي به ترتيب  الزاويه اع دايره محيطي و محاطي داخلي مثلث قائماگر شع  -137
1 (146  2 (148  3 (156  4 (164  

و طول مماس خارجي دو  18و  26دو دايره داريم، اگر بيشترين فاصله مركز يك دايره از دايره ديگر به ترتيب   -138
  المركزين و شعاع دو دايره چقدر است؟ باشد، مجموع طول خط 15دايره 

1 (25  2 (26  3 (27  4 (28  
xاي كه محيطي و محاطي است ريشه معادلة اگر طول دو قاعده ذوزنقه  - 139 x− + =24 64 81   باشد، مساحت ذوزنقه

  كدام است؟
1 (24  2 (27   3 (30  4 (36  

BMاگر شكل زير   -140 MC= ،ˆ ˆA A=1 2، AB = 1 ،AC = BCو  24 = تا مركز دايره  Dباشد، فاصله  26
  محيطي مثلث كدام است؟ 

1 (9  
2 (1  
3 (12  
4 (13  
  

'A'B'Cرا يك بار نسبت به نيمساز وارد بر وتر بازتاب كرده و مثلث حاصل را  ABCالزاويه  مثلث قائم  - 141
Δ

ناميده و  

A'B'C'  را بار ديگر نسبت به ميانه وارد بر وتر بازتاب كرده و مثلث حاصل راA''B''C'' ناميم مي :A BC
Δ

را  

''A''B''Cتوان به با چه تبديلي مي
Δ

  تبديل كرد؟ 
  دوران) 4  انتقال) 3  تجانس ) 2  هماني ) 1

ها،  طول ضلع اگر بخواهيم بدون تغيير اندازه حصارها و تعداد و. ها حصاركشي شده است در شكل زير دور زمين  -142
  يابد؟ مساحت را افزايش دهيم، مساحت حداكثر چقدر افزايش مي

1 (7 3  
2 (6 3  
3 (3 3  
4 (7  
  

2/هايدو ضلع به طول داراي بيشترين مساحت مثلثي كه  - 143   مي باشد، كدام است؟ 2د بر ضلع سوم و ارتفاع وار 4و 5
1 (/ ( )+6 3 4 3   2 (/ ( )+5 3 4 3  3 (( )+6 3 4 3  4 (( )+5 3 4 3  

ABCاالضالع  در مثلث متساوي  -144 قرار  Aواحد از رأس  14به فاصلة  BCروي ضلع Dواحد، نقطه  16به ضلع  
CDاگر . دارد BD> ،نقطه   باشدE  1كه به فاصله  واحد ازC ار دارد، از قرD اي دارد؟ چه فاصله  

1 (8  2 (9   3 (1  4 (11  
  ترين نيمساز داخلي كدام است؟ ، طول كوچك7و  5و  8در مثلثي با اضالع   -145

1 (4 63  2 (5 73  3 (7 53  4 (8 23  

  

M 

A 

B 

D 

C 

1    2 
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  در شكل زير مساحت چهارضلعي تقريباً كدام است؟  -146
1 (/71 5  
2 (/73 5  
3 (/75 5  
4 (/78 5 

  كدام است؟» فرد است و برعكس 3 عدد اول است آنگاه 2اگر «نقيض گزاره   -147
  .فرد نيست 3عدد اول نيست اگر و تنها اگر  2) 1
  .فرد نيست 3عدد اول است و  2) 2
  .فرد نيست 3عدد اول است يا  2فرد است و  3عدد اول نيست يا  2) 3
  .فرد نيست 3عدد اول است و  2فرد است يا  3عدد اول نيست و  2) 4

}اگر   -148 }A a,b,c,d,e=  باشد، آنگاهA  عضوي است؟ 2داراي چند افراز با دو مجموعه  
1 (13  2 (15  3 (28  4 (3   

kهاي يك مجموعة  اگر تعداد زيرمجموعه  -149 − kk1عضوي به تعداد  1 2 هاي  تر از تعداد زيرمجموعهواحد كم
kيك مجموعه  + kعضوي باشد، مجموعة  3 +   عضوي چند زيرمجموعة محض دارد؟ 3

1 (255  2 (256  3 (511  4 (1 23  
از هر جعبه يك . مهره قرمز وجود دارد 4مهره آبي و  4اي ديگر  ز و در جعبهمهره قرم 5مهره آبي و  xاي  در جعبه  -150

  كدام است؟ xاحتمال داشته باشد كه هر دو مهره همرنگ باشد،  %5اگر . داريم مهره برمي
  xر مقدار ه) x   2 (3  3 (5  4هيچ مقدار) 1

نفر نه در تيم فوتبال و نه در تيم واليبال قرار ندارند و احتمال اينكه شخصي از اين كالس  3نفر،  24در كالسي با   -151

2در تيم فوتبال باشد 
  چند نفر از اين كالس فقط در تيم واليبال شركت دارند؟. است 3

1 (3  2 (5  3 (8  4 (12  
هاي سمت چپ در سمت راست  لنگه كفش در سمت چپ قرار دارند كه جفت كفش 4لنگه كفش سمت راست و  7  - 152

كنيم بدين گونه كه يك لنگه از سمت راست و يك لنگه از سمت چپ  بار يك جفت كفش انتخاب مي 4. باشد مي
  اب كرده باشيم؟جفت را درست انتخ 4چقدر احتمال دارد كه هر . انتخاب شود

1 (1
84  2 (5

168  3 (4
711  4 (1

24  

aدر يك مسابقه دو و ميداني افراد   -153 ,a ,a ,a ,a1 2 3 4 كنند و احتمال برنده شدن اين افراد به ترتيب شركت مي 5

1اي حسابي با قدر نسبت  بالهدن
  برنده شود، چند درصد است؟ a4يا  a5احتمال اينكه . است 12

1 (54  2 (6   3 (65  4 (72  
، واريانس  16و  2و  2و  1و  14و  1و  1و  13و  23و  2و  1و  1و  21و  22و  19و  4هاي  اي داده در نمودار جعبه  -154

  اعداد داخل جعبه كدام است؟
1 (/28 75  2 (/29 25  3 (/3 25  4 (/3 5  
  
  
  

1    

1    
15 

3 4 
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  هاي زير درست است؟ يك از جمله كدام  -155
با واريانس  و  5، 2، 1هر گاه مشاهدات نمونه  %95اي براي ميانگين جامعه با اطمينان بيش از  برآورد بازه) الف  

/3 )باشد برابر  5 / , / )1 65 2 935 است.  
  .خط فقر برابر ميانگين درآمد افراد جامعه است) ب  
  .شباهت آماره و پارامتر اين است كه هر دو ثابت هستند) ج  

  .گيري سيستماتيك استفاده كنيم توانيم از نمونه هر گاه اندازه طبقات برابر نباشد نمي) د   
  الف ـ د) 4  د) 3  ب ـ ج ) 2  الف) 1

  
                                     فيزيك 
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Aدر رابطة   -156 xv= ،A  برحسب وات وv يكاي . ندي استتx كدام گزينه است؟  

  ) 4  نيوتن) 3  ) 2  ژول) 1

به كمـك يـك آمپرسـنج ديجيتـالي شـدت جريـان در مـداري انـدازه گرفتـه شـده و مقـدار آن بـه صـورت                -157
/ / A±3 44 1          رقم غير قطعي اين گزارش و تعداد ارقام با معني آن به ترتيـب  . شده است گزارش

  اند؟ از راست به چپ كدام
1 (3 ،2  2 (4 ،4  3 (3 ،3  4 (4 ،3  

158-  54  گرم از مايعA  به چگاليg
/

cm31 gگرم آب خالص به چگالي  36را با  8

cm31  اگـر  . ايـم  مخلوط كـرده

gچگالي مخلوط برابر 
/

cm31 مترمكعب  باشد، كاهش حجم ايجاد شده هنگام مخلوط كردن دو مايع چند سانتي 5

  است؟
1 (6   2 (3   3 (16   4 (13   

4اي به جرم  مطابق شكل، گلوله  - 159   گرم را با تنديm

s
هنگامي كه گلوله . كنيمرو به باال پرتاب مياز سطح زمين  15

mرسد، تندي آن برابر  به سطح زمين مي

s
  جايي، كار نيروي مقاومت هوا چند ژول است؟ در اين جابه. است 5

1 (−16  2 (−2  
3 (−12  4 (−4   

Fنيروي   -160 i j= +1 2 
   درSI  جسم ساكني به جرم  نيوتن بر حسببرkg2 كند و آن را روي سطح افقي  اثر مي

xبه اندازة  ( m)iΔ = 4  جايي چند متر بر ثانيه است؟ تندي حركت جسم در انتهاي اين جابه. كند جا مي جابه  
1 (2 1  2 (4   3 (2  4 (1 2  
  
  
  

  نيوتون
 متر

  متر
 ژول
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روي سطح شيبداري  Aاز نقطة  kg2مطابق شكل، جسمي به جرم   -161
 Cو آن را تا نقطـة  كند  به فنري برخورد مي Bرها شده و در نقطة 

در اين صورت كـار نيـروي فنـر چنـد ژول اسـت؟      . كند فشرده مي

Nحركت جسم ناچيز و  قاوم در مقابلمنيروهاي (
g

kg
= 1 است    (.  

1 (+12  2 (/+4 8  
3 (−12  4 (/−4 8  

 9اگر بازده پمـپ  . رساند متري آن مي 8متري زمين به ارتفاع  1تُن آب را از عمق  126پمپ آبي در هر ساعت   -162

Nدرصد باشد، توان پمپ چند كيلووات است؟ 
(g )

kg
= 1  

1 (/3 5  2 (63  3 (7  4 (/31 5  
  هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت  -163

  .هاي معيني نسبت به هم قرار گرفته و فاقد حركت هستند ذرات جسم جامد در مكان) آ  
  .آمورف استجامد شيشه يك ) ب  
  .هاي آب است اي مولكول ي نامنظم و كاتورهها دليل پخش ذرات نمك و جوهر در آب، حركت) پ  
C°1دماي ذوب طال در مقياس نانو حدود ) ت   64 است.  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

Bو  Aρهايي با چگالي  درون دو ظرف مشابه، مايع  -164 Aρ > ρ قطعه چوبي را يـك بـار روي   اگر به آرامي . قرار دارد
شناور كنيم، در اين صورت كدام گزينه در مورد نيروي شناوري و  Bρو بار ديگر روي سطح مايع  Aρسطح مايع 
  ها در دو ظرف درست است؟ جايي سطح مايع مقدار جابه

1 (A B b bA Bh h F FΔ = Δ >  2 (A B b bA Bh h F FΔ > Δ =  
  
3 (A B b bA Bh h F FΔ = Δ =   4 (A B b bA Bh h F FΔ < Δ <  

gيك لولة دو سر باز را مطابق شكل درون ظرفي حاوي مايعي بـه چگـالي     -165
/

cm33 قـرار داده و در بـاالي لولـه     4

در اين صورت سطح مايع داخل لوله نسبت به حالـت  . كند تغيير مي Pa68دميم به طوري كه فشار باالي آن  مي

mكند؟ اوليه چگونه تغيير مي
(g )

s
= 21  

1 (cm22    .رود ، پايين مي (cm4رود ، پايين مي .  
3 (cm44    .آيد ، باال مي (cm2آيد ، باال مي.  

  است؟ نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت  -166
  .توان آنها را به هم چسباند به دليل كوتاه برد بودن نيروهاي بين مولكولي، با نزديك كردن دو قطعه شيشه مي) آ  
  .يابد با افزودن ناخالصي به آب، نيروي كشش سطحي كاهش مي) ب  
  .در لولة مويين تا زماني ادامه دارد كه نيروهاي دگرچسبي با نيروهاي هم چسبي برابر شوندباال رفتن مايع ) پ  
  .شود هاي گاز و فشار باد الستيك از فشارسنج بوردون استفاده مي گيري فشار در مخزن براي اندازه) ت  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 و

 و و

 و
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167-  1  1گرم يخ صفر درجه را داخل   گرم آبC4 ماند؟  پس از تعادل، چند گرم يخ در آب باقي مي. اندازيم مي

F و اتالف گرما ناچيز است(
J

L /
kg

= × 53 36 1  وJ
c

kg C
= 42   است.(  

1 (8  2 (5  3 (4  4 (2  
اگر پـس از    دهيم، طور كامل به هم جوش مياي يكسان را در دماي محيط بهه دو تيغة نازك آهني و برنجي با طول   -168

< آهن. (مدتي دماي محيط كاهش يابد α برنج α(  
  .دهد تيغه خميده شده و برنج قوس داخلي را تشكيل مي) 1
  .دهد يتيغه خميده شده و آهن قوس داخلي را تشكيل م) 2
  .دهند  هر دو تيغة آهني و برنجي به يك اندازه تغيير طول مي) 3
  .شود تغييري حاصل نمي) 4

/ضريب انبساط حجمي مايعي   -169
K

−× 3 11 6 1 ليتر از اين مـايع در اثـر    2حجم . استC5     افـزايش دمـا، چنـد
  يابد؟ متر مكعب افزايش مي سانتي

1 (8  2 (16  3 (32  4 (64  
C1را در بخار آب جوش  m1آهني به طول  ةيك سر ميل  -170   يـخ   مقداري را در  و سر ديگر آنC°   در حـال

چنـد ژول  يـك دقيقـه   مـدت  ه در گرماي شارش شد باشد، cm1 برابر شعاع مقطع ميله اگر .دهيم ذوب قرار مي

W( است؟
k ( )

m.K
= 8 و π = 3(  

1( /14 4  2 (144  3 (48  4 (48   

g مقداري مايع به چگالي زير شكل u ةدر لول   –171
/

cm31 مقداري آب بـه  ه لول ةاگر در يك شاخ. در حال تعادل است 6

g چگالي

cm31 بريزيم تا ارتفاع آب درون لوله به cm2   اخـتالف ارتفـاع    ،برسد، در اين صورت پـس از تعـادل

  شود؟ متر مي لوله چند سانتي طرف سطح آزاد در دو
1 (/12 5    
2 (/7 5    
3 (2    
4 (/32 5   

برابر سـطح مقطـع پيسـتون     4سطح مقطع انتهاي ظرف . پيستوني در داخل ظرفي بر روي مايع قرار گرفته است  -172
1اگر وزنة .است   وارد بر كـف ظـرف چنـد نيوتـون خواهـد       گرمي بر روي پيستون قرار دهيم، افزايش نيروي

mبود؟
(g )

s
= 21  

1 (4    
2 (4   
3 (25    
4 (/2 5  
  

 آب
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. در شكل مقابل انتهاي سمت راست لوله توسط يك چوب پنبة سبك مسدود شـده اسـت     -173

gاگر چگالي مايع 

cm32  و مساحت سطح مقطع ظرفcm21    باشد، نيـروي اصـطكاك

mبين چوب پنبه و ظرف چند نيوتون است؟
( atm ,g )

s
ρ = = 21 1   

1 (8     
2 (1 8  
3 (8    
4 (/1 8  

. ست لوله محبوس استدر شكل مقابل ارتفاع جيوه در دو طرف لوله يكسان است و مقداري گاز آرماني در طرف را  -174
ارتفاع . رسد مي cm14اگر مقداري جيوه به شاخة سمت چپ اضافه كنيم، اختالف ارتفاع جيوه در دو طرف به 

  .)و دما ثابت است cmHg76فشار هوا برابر(كند؟  متر تغيير مي ستون گاز چند سانتي
1 (/25 3  
2 (6   
3 (/4 7  
4 (9  
  
  

افزايش دهيم، طول  C75اگر در فشار ثابت دما را . محبوس است cm24هوا در استوانة تلمبة دوچرخه به طول   -175
cm3ستون هوا به   دماي اولية هوا چند درجه فارنهايت بوده است؟. رسد مي  

1( /8 6  2 (3    3(27  4 (47  
د اگر در اين فراين. كنيم تا فشار گاز سه برابر شود را به تدريج كم ميآرماني در دماي ثابت حجم مقدار معيني گاز    -176

  باشد، كدام گزينه درست است؟ Qو گرماي داده شده به دستگاه  W. دهد كاري كه محيط روي دستگاه انجام مي
1 (W Q=  2 (W Q= −  3 (W , Q= ≠   4 (W , Q≠ =   

چنـد   CAكنـد، تغييـر انـرژي درونـي آن در مسـير       اي مطابق شكل را طي مي يك گاز آرماني تك اتمي چرخه   -177
  كيلوژول است؟ 

1 (2  
2 (4  
3 (6  
  صفر )4
  
  

دهـد   درصد و مقدار گرمايي كه ماشين گرمايي در مدت يك دقيقه بـه محـيط مـي    4زدة يك ماشين گرمايي با  -178
kJ15 توان اين ماشين چند كيلووات است؟. است  

1 (5
3  2 (1   3 (25

6  4 (25   

cm3  
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 23صفحه 

−Cدما پايين برابر  دماي منبع ،ا چرخة كارنوبدر يك يخچال   -179 اگر توان . است C°51و دماي منبع دما باال برابر  °3
ثانيه گرماي داده شده به محيط، دماي چند كيلوگرم آب خالص را به  1 باشد، در مدت kW4موتور يخچال برابر 

Jدهد؟  افزايش مي C°2اندازة 
(c )

kg.K
= 42   

1 (2  2 (1  3 (1
7
  4 (2  

  است؟ نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت  -180
  .كند بخار آب است در ماشين بخار، دستگاهي كه چرخه را طي مي) آ  
  .شود دررو انجام مي ضربة قدرت در يك فرآيند بي) ب  
  .تواند برابر صفر باشد ر يك يخچال فرضي كار ميد) پ  
  .دهيم دما به محيط مي را در يك فرآيند هم LQبه جاي مرحلة تخليه و خروج گاز، گرماي  )اُتو(در چرخة آرماني ) ت  

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

Nبه صورت  Oاگر بردار ميدان الكتريكي در نقطة   -181
E ( i j)

C
= − × 736 18 1 

  در ايـن صـورت    ،باشـدq1  وq2 

N.mاند؟ برحسب ميكروكولن كدام
(k )

C
= ×

299 1  
1 (q = −1 qو  4 = −2 8  
2 (q = −1 qو  2 = −2 16  
3 (q = −1 qو  8 = −2 4  
4 (q = −1 qو  16 = −2 2  
  

qبار الكتريكي   -182 C= + μ3  از نقطةA  تا نقطةB شود، انـرژي   جا مي در فضاي بين دو صفحة خازن شكل زير جابه
  كند؟ ار چند ژول و چگونه تغيير ميپتانسيل الكتريكي اين ب

1 (−× 636 1 ـ كاهش     
2 (−× 64 1 ـ افزايش  
3 (−× 54 1 ـ كاهش  
4 (−× 536 1 ـ افزايش  
  

ليه و قرينة الكترون به آن منتقل كنيم، بار جسم هفت برابر مقدار او 121اگر تعداد . است qبار اولية جسمي برابر   -183
e)/؟ند كيلو كولن استچجسم  هبار اولي. شود آن مي C)−= × 191 6 1  

1 (/+ 2  2 (/− 3  3 (/+ 3  4 (/− 2  
+Cداراي بارهاي الكتريكي  و بسيار كوچك ساندو كرة فلزي يك  -184 μ4  وC+ μ16  3در فاصلة متري هم  سانتي

اي كه در آن  اگر دو كره را به هم تماس داده و دوباره در همان فاصلة ابتدايي قرار دهيم ، نقطه. اند ساكن شده
  جا خواهد شد؟ متر جابه ز دو بار صفر است چند سانتينيروي خالص حاصل ا

1 (1  2 (15  3 (/2 5   4 (5  

 آب
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هاي  ين صفحهاگر فضاي ب. است Fπμ4برابر  cm4اي شكل به شعاع  هاي دايره ظرفيت يك خازن تخت با صفحه  -185
κدي الكتريك  خازن با =   پر شده باشد، فاصلة بين دو صفحة خازن چند نانومتر است؟  2

  C
( )

N.m

−ε = ×
212

29 1   
1 (3  2 (/7 2  3 (/1 5  4 (/3 6  

. دهد كار انجام مي Jμ4كنيم و تا لحظة پر شدن خازن، باتري  خالي را به يك باتري وصل مييك خازن تخت   -186
  باشد، ظرفيت خازن چند ميكروفاراد است؟ Cμ2هاي خازن برابر  اگر بار ذخيره شده روي صفحه

1 (1  2 (5  3 (2  4 (/2 5  
در مدار شكل زير  با افزايش مقاومت رئوستا به ترتيب از راست به چپ چه تغييري در اعدادي كـه آمپرسـنج و     -187

  .)سنج آرماني هستندآمپرسنج و ولت(آيد؟  دهند به وجود مي سنج نشان مي ولت
  افزايش -كاهش) 1
  كاهش -افزايش) 2
  افزايش -افزايش) 3
  كاهش -كاهش) 4

 V2اگر كليد مدار در ولتاژ . ولت در مداري مطابق شكل قرار گرفته است 3يك مولد آرماني با نيروي محركة   -188
  د چند كيلو اُهم است؟در هنگام فعال شدن كلي LDR، مقاومت رده و باز شودكعمل 

1 (1    
2 (/1  
3 (/ 2    
4 (2  
  
  
  
  

Ω1و  Ω2هنگام عبور جريان الكتريكي برابر  D2و  D1در مدار شكل زير اگر مقاومت الكتريكي ديودهاي   -189  
  دهد برابر چند ولت است؟ سنج نشان مي باشد، عددي كه ولت

1 (25  
2 (2  
3 (35  
4 (4   
  
  
  

qبه صورت  SIمعادلة بار الكتريكي عبوري از رسانايي در   -190 t t= −22 جريان الكتريكي متوسط عبوري از . است 4
  رسانا در دو ثانية دوم چند آمپر است؟

1 (24  2 (8  3 (16  4( 2  
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1اختالف پتانسيل دو سر سيمي برابر   -191   آن برابر  ولت و جريان عبوري ازA5 5اگر طول سيم برابر . است  متر

gو چگالي آن 

cm34  باشد، در صورتي كه مقاومت ويژة سيم برابر.m−× Ω82 1  فرض شود، جرم قطعه سيم

  چند گرم است؟
1 (5  2 (/2 5  3 (2  4 (1  

  چند ولت است؟ Bو  Aدر مدار شكل مقابل، اختالف پتانسيل بين دو نقطة   -192
1 (11  
2 (/1 2  
3 (/9 8  
4 (12  
  

با اين باتري . آمپر ـ ساعت است 42ولتي با مقاومت دروني ناچيز برابر  2داكثر بار ذخيره شده در يك باتري ح  - 193
1يك المپ    2واتي كه با اختالف پتانسيل شد؟تواند روشن با كند چند ساعت مي ولت كار مي  

1 (21  2 (/8 4  3 (/1 5  4 (21  
  هاي زير درست است؟ يك از عبارت كدام  -194

  .مس و نقره جزء مواد فرومغناطيسي هستند) 1
  .شود ها استفاده مي از مواد فرومغناطيسي سخت در ساخت سيم لوله) 2
  .تواند خاصيت مغناطيسي داشته باشد ة مغناطيسي به هر مقدار دلخواهي مييك ماد) 3
  .اي هستند گيري كاتوره هاي مغناطيسي در يك مادة پارامغناطيس داراي سمت دو قطبي) 4

ولتي وصـل   2تبديل كرده و به يك مولد  cm4اي به شعاع  متر را به صورت حلقه π1سيم مستقيمي به طول   -195

mباشد و الكتروني با تندي  Ω4حلقه برابر  كل اگر مقاومت. كنيم مي

s
× 35 1    از مركز آن عبور كنـد، ميـدان

  . نيوتون است.............. وارد بر الكترون  تسال و نيروي................. مغناطيسي مركز حلقه برابر 
  ( SI)−μ = π× 74 1   

1 (/ −π× 737 5 1  2    2ـ (/ −π× 762 5 1 ـ صفر  
3 (/ −π× 531 25 1 4    ـ صفر (−π× 575 1  ـ/ 4  

Bبه صورت  SIميدان مغناطيسي يكنواختي در  دتش  -196 / i / j= +1 2 1 6  در صـفحة   است، سيم مستقيم و بلندي
xoy  كه با محورx  سازد در اين ميدان مغناطيسي قرار دارد و از آن جريـان الكتريكـي    درجه مي 53زاويةA5 

  شود چند نيوتون است؟ متر از سيم وارد مي ي نيرويي كه از طرف ميدان بر هر ميلي دازهان. كند عبور مي
(sin / , cos / )° = =37 6 37 8  

1 (/ 6  2 (/12  3 (/ 24  4 (صفر  
  كنند؟ چگونه تغيير مي L2و  L1هاي  وصل شود با گذشت زمان مناسب، نور المپ kدر مدار شكل زير اگر كليد   -197

  افزايش L2كاهش ـ المپ  L1المپ ) 1
  كاهش L2 كاهش ـ المپ L1المپ ) 2
  افزايش L2افزايش ـ المپ  L1المپ ) 3
  كاهش L2افزايش ـ المپ  L1المپ ) 4
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ضـريب القـاوري آن چنـد برابـر     . دهيم درصد افزايش مي 5 هاي يك القاگر را دو برابر و طول آن را تعداد حلقه  -198
  خواهد شد؟

1 (9
16  2 (1

2  3 (3
4  4 (8

3  

/در يك مولد جريان متناوب در هر   -199 1  اگر بيشترين مقدار جريـان  . رسد ثانيه، جريان به كمترين مقدار خود مي

tباشد، مقدار نيـروي محركـه در لحظـه     kΩ1و مقاومت الكتريكي مدار متصل به آن  A4برابر  s= 1
4    چنـد

  كيلوولت است؟
1 (2 2  2 (2  3 (1  4 (2  

4در يك مبدل جريان متناوب پيچة اوليه داراي   -200    1دور و پيچة ثانويه داراي   اگر معادلة جريان . دور است
Iبه صورت  SIـ زمان ورودي مبدل در  sin t= π4 5  هاي ورودي برابر  و مقاومت پيچهΩ1    باشد، بيشـترين

  مقدار ولتاژ خروجي چند ولت است؟
1 (5  2 (1   3 (5   4 (25  
  

  

                                     شيمي 
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  اند؟ رستنادزير،  هاي عبارتچه تعداد از   -201

 .فراواني را دارددرصد ترين  ، بيشهليمپس از  اكسيژن، مشتريسياره  ةدر ميان عنصرهاي سازند •

 فضـا  در آن در شـده  تشـكيل  عنصرهاي شود مي سبب كه است همراه بزرگ انفجار يك با هميشه ستارههر  مرگ •
 .شود پراكنده

 .ندنوع عنصرهاي ساخته شده در هر ستاره ا ةدما و زمان، تعيين كنند •

/گرم ماده به انرژي تبـديل شـود،    /25اي،  طبق رابطة اينشتين، اگر در يك واكنش هسته • kJ× 112 25 1  ژول
 .انرژي توليد خواهد شد

1 (1     2 (2      3 (3     4 (4 

amuو جرم الكترون در حدود  amu1 كه جرم پروتون و نوترون در حدود  با توجه به اين  -202
1

2      اسـت، نسـبت
تـرين   شـدهء عنصـر هيـدروژن، بـه جـرم سـنگين       ت ايزوتـوپ شـناخته  هاي هف ها در اتم مجموع جرم الكترون

 راديوايزوتوپ طبيعي اتم عنصر هيدروژن، به تقريب كدام است؟ 

1 (1
2           2 (7

6           3 (1
7            4( 7

8      

   تر است؟ يك از تركيبات زير، بيش ها در يك گرم از كدام شمار مولكول  -203
(O ,N ,C ,H : g.mol )−= = = = 116 14 12 1  

1 (CH4           2 (CO       3 (NH3          4( H O2   
 شود؟ مرئي، مشاهده مية در طيف نشري خطي چه تعداد از عناصر زير در گستر ،بنفش رنگنوار   -204

 نئون*   ليتيم *   هليم   *   هيدروژن  * 

1 (1    2 (2                3 (3      4 (4  
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 است؟   درستناكدام عبارت،   -205

  .لت پايدارتر و در نهايت به حالت پايه برگردندهاي برانگيخته، تمايل دارند دوباره با از دست دادن انرژي، به حا اتم) 1
  . همان اتم و به عدد اتمي آن وابسته است ةهر اتم، ويژ ةهاي الكتروني پيرامون هست انرژي اليه) 2
4تر از  هفتم به اول، داراي طول موج كوتاه ةدر ساختار اتم هيدروژن، انتقال الكترون از الي) 3  ومتر استنان.  
 .ترين شيوه براي از دست دادن انرژي، نشر نور است اتم، مناسب ةبراي هست) 4

هـايي كـه مجمـوع     اي، حداقل يكي از زيراليه در آرايش الكتروني چه تعداد از عنصرهاي دوره چهارم جدول دوره  -206
n l+ ؟است  است، كامالً از الكترون پر شده پنجبرابر   آن  

1 (16         2 (12      3 (8     4 (6 
ها در ها به كاتيون، برابر با نسبت شمار آنيون........................ها در هر واحد فرمولي ها به آنيوننسبت شمار كاتيون  -207

   .است...................... هر واحد فرمولي 
        ليتيم برميد ـ آلومينيوم كربنات )2  اكسيد(III)آمونيوم نيترات ـ كروم )1
   سولفيد(I)سديم اكسيد ـ مس )4  كلريد ـ سديم نيتريد(III)آهن )3

 ها در دو واكنش زير پس از موازنه، كدام است؟ هاي استوكيومتري فراورده  مجموع ضريب  -208

MnO (s) HCl(aq) MnCl (aq) Cl (g) H O(l)+ ⎯⎯→ + +2 2 2 2  
CH (g) NH (g) O (g) HCN(g) H O(g)+ + ⎯⎯→ +4 3 2 2  

1 (15        2 (12       3 (9     4( 7  
   است؟ نادرستكدام عبارت،   -209

  .شود مي اكسايش گفته خوردگي، اثر بر فلزها ريختن فرو و شدن خرد شدن، ترد به) 1
  .است بيشتر ريكيالكت جريان برابر در آن مقاومت باشد، تر كمانتقال برق،  سيم ضخامت چه هر) 2
  .يابد نمي اكسايش آهن، رخالفب آلومينيم، فلز دروني هاي اليه) 3
  .تر از فلز آهن است ، بيشيكسان شرايط در ،اسيد يك از محلوليا بپذيري فلز روي  واكنش) 4

يونـدي  هاي پ ، نسبت شمار جفت الكترونخشك و پاك  يهواگازي سازندة  تركيب ترين نفراوادر ساختار لوويس   -210
 هاي ناپيوندي، كدام است؟  به شمار الكترون

1 (2        2 (1       3 (1
2       4 (1

4   

ون در دما با خارج كردن چند مول از گاز آرگ. ون پر شده استگگرم از گاز آر 128سيلندري با پيستون متحرك با   -211
Ar)يابد؟  درصد كاهش مي 35و فشار ثابت، حجم سيلندر  g.mol )−= 14 

1 (/1 2       2 (/1 12         3 (/2 8         4 (/2 18   
و در  هاي زير در شرايط استاندارد به طـور كامـل بسـوزند    دروژن و متان مطابق واكنشاگر مخلوطي از گازهاي هي  -212

33/مجموع  16/گرم آب و  75 توليد كنند، نسبت جرم آب توليد شده در  STPليتر گاز كربن دي اكسيد در  8
O)، كدام است؟ (I)به جرم آب توليد شده در واكنش  (II)واكنش  ,H : g.mol )−= = 116 هـا   معادلة واكنش 1

 :موازنه شود

(I)   H O H O+ ⎯⎯→2 2 2  
(II) CH O CO H O+ ⎯⎯→ +4 2 2 2  

1 (1        2 (2        3 (3      4 (4 
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4/را در  يدمنيزيم كلر چند گرم  -213 ليتر آب خالص حل كنيم تـا غلظـت يـون كلريـد در محلـول حاصـل، برابـر         5
ppm5     نظــر شــود و چگــالي محلــول را     از تغييــرات حجــم صــرف  (شــود؟g.mL−11  در نظــر
Mgبگيريد؛ ,Cl / : g.mol −= = 124 35 5( 

1 (/27 2    2 (/3 1       3 (/33 7          4( /36 4   
مول آب مقطر اضافه شود، درصد جرمي اتانول در اين محلـول كـدام اسـت؟     3ليتر اتانول خالص،  ميلي 45اگر به   -214

)/ g.mL−18 =چگالي اتانول؛O ,C ,H : g.mol−= = = 116 12 1( 

1 (35      2 (4     3 (45         4 (5   
پذيري كدام مـاده در آب   رو، انحالل در جدول روبه  -215

 ، نادرست گزارش شده است؟C25در دماي 

1( NaNO3   
2( CaSO4   
3 (BaSO4   
4( Ca (PO )3 4 2   
  

 تر است؟  بيش ،HFدماي جوش تفاوت دماي جوش كدام گونه با   -216

1 (HCl    2 (NH3         3 (HBr   4 (PH3   
   اند؟ نادرستچه تعداد از مطالب زير،   -217

  .ندارد ودوج آنها ميان هيدروژني پيوندهاي گويي هستند، هم از جدا بخار حالت در آب هاي مولكول •
 شش هاي رأس حلقه در اكسيژن هاي اتم آن، در كه است اي گونه به ها در حالت مايع مولكول آرايش آب، ساختار در •

  .دارند قرار ضلعي
 هـم  هـا بـر روي   مولكـول  يكـديگر،  بـا  ها مولكول هيدروژني مايع، به دليل قوي نبودن پيوندهاي حالت در آب در •

  .لغزند مي
 هيـدروژني  پيوند با ديگر هيدروژن اتم دو به و اشتراكي پيوند با هيدروژن اتم دو به اكسيژن اتم هر يخ، ساختار در •

  .است متصل
1 (1      2 (2        3 (3                4 (4  

/رسانايي الكتريكي كدام محلول   -218 1 در دماي  ،موالرC25ر است؟ ت ، بيش  
  كلسيم برميد) 4  نيترات پتاسيم ) 3  هيدروژن فلوئوريد       ) 2  اتانول     ) 1

   :به جزاند،  همة مطالب زير درست  -219
 13و  2تر از تفاوت شعاع اتمي عنصرهاي گـروه   ، كم14و  13اي، تفاوت شعاع اتمي عنصرهاي گروه  در دورة سوم جدول دوره) 1

  .است
  .شود سيليسيم، بر اثر ضربه خرد نميقلع، بر خالف ) 2
  .دهد ، در دماي اتاق با هيدروژن واكنش نمي17سومين عنصر گروه ) 3
  .كند طال، رسانايي الكتريكي خود را در شرايط دمايي گوناگون حفظ مي) 4

 پذيري انحالل              
 نامحلول كم محلول محلول  ماده               

NaNO3        
CaSO4        
BaSO4        

Ca (PO )3 4 2        
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2/از واكنش   -220 Zn(s): گرم فلز روي با مقدار كافي گاز كلر طبـق واكـنش   6 Cl (g) ZnCl (s)+ ⎯⎯→2 2 ،/4 3 
ــي  ــل مـ ــد حاصـ ــرم روي كلريـ ــود گـ ــت؟   . شـ ــدام اسـ ــب كـ ــه تقريـ ــنش بـ ــدي واكـ ــازده درصـ بـ
(Zn ,Cl / : g.mol )−= = 165 35 5  

1 (71     2 (79       3 (87         4( 93  
SiO ةاگر بازده درصدي واكنش موازنه نشد  -221 (s) C(s) SiC(s) CO(g)+ ⎯⎯→ درصـد باشـد، از    85برابـر   2+

/واكنش  75  كيلوگرمSiO2        با مقدار كافي كربن، چند ليتـر كـربن مونوكسـيد در شـرايط اسـتاندارد توليـد
Si) شود؟ مي ,O : g.mol )−= = 128 16   

1 (7              2 (638     3 (593          4( 476   
-1آيد را از سوختن كامل چند گـرم   مول اتان به دست مي 25/1مقدار گرم كربن دي اكسيدي كه از سوختن كامل   -222

 توان به دست آورد؟  بوتانول در همان دما، مي

)O ,C ,H : g.mol−= = = 116 12   : ها موازنه شوند ، معادله 1
C H (g) O (g) CO (g) H O(g)

C H OH(l) O (g) CO (g) H O(g)

+ ⎯⎯→ +

+ ⎯⎯→ +

2 6 2 2 2

4 9 2 2 2
(  

1 (/46 25       2 (/49 55        3 (/54 25     4 (/58 55   
Cهاي راست زنجير با فرمول مولكولي ي هيدروكربنها چند مورد از موارد زير، جزء تفاوت  -223 H3 Cو  8 H3   است؟  6

  واكنش با آب در مجاورت سولفوريك اسيد*   واكنش با برم  * 
  حالت فيزيكي*   هاي سوختن   فراورده* 
1 (1    2 (2       3 (3      4 (4  

 .تر است، كم............................سوخت هواپيما در نفت خام ماده اصلي تشكيل دهنده   -224

       سنگين كشورهاي عربي) 2        برنت درياي شمال) 1
  سبك كشورهاي عربي) 4        سنگين ايران) 3

  اند؟ درستناكدام موارد از مطالب زير،   -225
 آنهـا  فيزيكـي  حالـت  و هـا  فـراورده  نوع ها، دهنده كنشوا مقدار و نوع به ثابت، فشار و دما در واكنش يك گرماي) آ

  .دارد بستگي
  .است اي مرحله تك واكنش يك هابر روش به آمونياك تهيةطبق شواهد تجربي، ) ب
  .تر از گرماي سوختن كامل يك گرم متان است ، بيشتاناگرماي سوختن كامل يك گرم ) پ
  .دارد ها پروتئين و ها چربي از بيشتري سوختي ارزش ،كربوهيدرات) ت
  پ و ت) 4  ب، پ و ت ) 3  ب و پ  ) 2  آ، ب و پ ) 1
  

CaCl :با توجه به واكنش  -226 (s) Ca (aq) Cl (aq) kJ+ −⎯⎯⎯→ + +22 2 5دمـاي   كه ، براي اين  83   گـرم 
از گرماي جذب (بايد در آب حل شود؟ افزايش يابد، به تقريب چند گرم كلسيم كلريد خشك  C15آب به اندازهء 

Hنظر شود؛  شده توسط كلسيم كلريد، صرف Oc / J.g . C− −= 1 1
2 4 2  ،Ca ,Cl / : g.mol−= = 14 35 5( 

1 (/26 94          2 (/34 8       3( /42 12         4( /53 17   
  

 ر آب د
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CH: آنتالپي واكنش  -227 OH(g) O (g) CO (g) H O(g)+ ⎯⎯→ +3 2 2 22 3 2  ، چند كيلوژول است؟ 4

C پيوند O=  O O=  O H−  C H−  C O−  
ميانگين آنتالپي 
(kJ.mol )−1   8    495  46   415  38   

1 (−783    2 (−965    3 (−1218     4 (−1225   

A(g): در واكنش  -228 B(g) C(g)+ ⎯⎯→2 1، اگر در شرايط معين، در مدت 3
1/ساعت،  3 5  مولA  ،تجزيه شود

 ليتر بر ثانيه، در شرايط استاندارد است؟ برابر چند ميلي Cسرعت متوسط توليد 

1( /29 4      2( /29 8      3 (/3 4      4( /3 8   
C: هاي جدول زير، اگر فرض كنيم واكنش با توجه به داده  -229 H O (aq) H O(l) C H O (aq)+ ⎯⎯→12 22 11 2 6 12 62 ،

طول خواهد  قيقهدشود، زمان كل انجام اين واكنش چند  نخست، با سرعت متوسط ثابتي انجام مي قيقهد 7پس از 
  كشيد؟

 1( 126  
2( 132  
3( 14   
4( 148  
  

  دهد؟ ن را به درستي نشان ميواكنش شيميايي بسپارش ات گزينه،كدام   -230

1 (nCH CH (g) (= ⎯⎯⎯⎯→2 2 CH CH )−2 2 n (g)  
  
2 (nCH CH (g) (= ⎯⎯⎯⎯→2 2 CH CH )−2 2 n (s)  
  
3 (n(CH CH ) (g) n (= ⎯⎯⎯⎯→2 2 CH CH )−2 2 (g)  
  
4 (n(CH CH ) (g) n (= ⎯⎯⎯⎯→2 2 CH CH )−2 2 (s)  

 ؟نيستندپيوندها از نوع يگانه،  ةچه تعداد از پليمرهاي زير، هم ةدر ساختارِ  واحد تكرار شوند  -231

  پلي وينيل كلريد*  پلي سيانو اتن    *   تفلون *   ي استيرن     پل *
1 (4       2 (3        3 (2     4 (1  

 ؟شودنميالكل سازندة استرِ موجود در كدام ميوة زير به هر نسبتي در آب، حل   -232

  انگور) 4  آناناس    ) 3  سيب    ) 2  موز    ) 1
  
  
  
  
  
  

  )دقيقه(زمان                                  
molL)غلظت مولي  )−1  

  

  1  3  7  14  

[C H O ]12 22 11  /1   / 95   / 9   / 85   / 8   

 گرما و فشار

 گرما و فشار

 گرما و فشار

 گرما و فشار
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 اند؟ درست، Aارة ويتامين هاي زير درب عبارت چه تعداد از  -233

هاي كربن به  در ساختار آن، نسبت شمار اتم •

2هيدروژن، برابر 
  .است 3

  .، محلول در چربي استKهمانند ويتامين •
ساختار آن، به  هاي موجود در از كربن 25% •

  .هيچ اتم هيدروژني متصل نيستند
تر از درصد جرمي هيدروژن، در فراوردة حاصل از واكنش آن با اسـتيك   درصد جرمي هيدروژن در ساختار آن، كم •

  .اسيد است
1 (1        2 (2      3 (3      4 (4  

تفاوت جرم مولي دي آمين و دي اسيد . تمولكول سازندهء يك پليمر در شكل زير ارائه شده اسبخشي از ساختار    -234
O) است؟ چند گرمآن،  سازندة ,N ,C ,H : g.mol )−= = = = 116 14 12 1 

1(54   
2(56   
3(58   
4(6    
  

  است؟ درستكدام عبارت،   -235
  .اند وكز در سلولز، با پيوندي مشابه با گروه عاملي موجود در ساختار اسانس رازيانه، به هم متصل شدهمونومرهاي گل) 1
 .شوند مي تجزيه خود سازنده مونومرهاي به سرعت به، مناسب شرايط در نشاسته هاي مولكول) 2
  .تر است كوالر، از فوالد هم جرم خود، ده برابر مقاوم) 3
     .دارند را كود به شدن تبديل از الكتيك اسيد، امكانهاي توليد شده  پالستيك) 4

       sanjesheducationgroup@                سنجش يشيآزما يهاآزمون تلگرام كانال  
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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  امع اولجـ  دوازدهمسنجش 
)29/01/1399(  

 )دوازدهم( رياضي و فنيلوم ع  
  

  :باشد ير قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي ز آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   ظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از ن هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريد

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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  ش
  )ن

  .غوش

ل صـحيح   

ت عشـق و  

و ) جغـد (» 

ـن تـداعي     

.  
كنايـه از  » 

منظور  ←

ور عاشـقي   

. ـده اسـت  
ديدآورنـدة  

ationgroup

 جوش و خروش
زبانان و عرب(ان 

ست نه سينه و آ

شـكل) كـردن هـا 

  ل جبران

  .ارد
كنايه از شدت» 

»بـوم «، »زاغ«     

بيـت، بـه ذهـر 

ز ترسيدن است
»در گوش كردن

←دن، الغر بودن 

ه از شـوكنايـ » 

خشك تشبيه شـ
د، پد امـر متضـا  

13(  

  .خص مي شود

سر شادماني،از 
زبانا رك، فارسي

آمده اس» حصول

در معني ره(» د

  در ابراهيمي
جبران خليل: نه

حسن تعليل ند
رفتن راه با مژه«

ه دليـل حضـور
  .د

در» هـوس «ور    

در اينجا كنايه از
حلقه د« ←ن 

سنگين بود): ب

»ه چـاك بـودن   

به ساحلِ خ) س
راين تشبيه دو ا

  .)م است

29/01/399 ت اول

و معنايش مشخ

فرياد ا: هلهله) 2
غير تر: تازيك) 4

بار و مح«معناي 

بگذارند« است؛ 

ناد: سه ديدار) 2
پيامبر و ديوان) 4

اغراق است اما ح 
« ⇐قت شود 

است امـا بـهده
هام تناسب دارد
بـه دليـل حضـو

د» لرزيدن« ←
ه در گوش كردن

به ترتيب(ه شبه 

سـينه« ←دن 

اقيانوس( محيط 
اند؛ بنابر قع شده

ارد اما فاقد ايها

2

جامع نوبت(زيك 

تناسب دارد و) ه

   2
   4

در م» بر« بيت 

ردن امور مادي

  . است

 

   2
   4

⇐شوند  و مي
بايد دق» رفتن ما

آمد» دوباره«ني 
ايه ⇐شود   مي

وس و آرزو كه ب

←لرزيدن :  شبه

حلقه: وجه شبه

وجه ←. ه است

سينه چاك بود 

درياي. استشده
 و متضاد هم واق
 ايهام تناسب د

ي و نگارش

هم؛ رياضي و فيز

ضربه(» زخم«و 

فته؛ لذا در اين

عاشقي و رها كر

، نادرست آمده

 .ت آمده است

 مارودي        

عاشق زيبايي تو
ره ر«و )  كردم

  .جود ندارد
در معن» ازب«. ت

 به ذهن تداعي
هو) 2 و آسمان 

  . شود

وجه ←.  است
←. شده است

تشبيه شده» كاه
  .يگري نيست

:وجه شبه ← 

ه دريا تشبيه ش
مقابل) آبي و بي
در كنار دريا،» 

 فارسي

سنجش دوازد

و» آهنگران«با  

 در امري
 بت

هاي بارور و شكف

ت كه توصيه به ع

سرسام، -3ن و 

نثار، نادرست -3 

 وته
موسوي گرما: ج

تي نوزادان هم ع
جاروب(» رفتم«

سان در بيت وج
در تضاد است» س

هم) عقاب(ري 
هوا) 1: ب دارد

بيت ديده نمي 

يد تشبيه شده
به تشبيه شه كع

تن به ك«و » وه
نايه از مقصود دي
.شبيه شده است

ظ بخشندگي به
آبي واز نظر پر( 
كف«. (است) س

    
 

 .رست است

»پتك« معناي 
 .رست است

كوتاهي كردن د
خواري و مراقب م

 .رست است

ه يعني گل» ه بر
 .رست است

معناي كلي بيت
 

 .رست است

استخوان -2غوز، 
 .رست است

فراغ و -2ضياع، 
 .رست است

گو: ربي ـ شرقي
تون بر شاخ ترنج

 .رست است

گويد حت اعر مي
« تلفظ درست 

ت اما جناس همس
طاووس«با » زاغ

 معناي بازِ شكار
ايهام تناسب» هوا

در ب» تضمين« 
 .رست است

شاعر به بي: شبيه
مجنون به: شبيه

  .ت
غم به كو«: شبيه

 و وجه شبه كنا
ينه به صبح تش

  .ت
 .رست است

از لحاظ) ز دست
حل و اقيانوس

پارادوكس(نما  ض

www.sanjeshse

  
  
در 2گزينه  

در» دراي«
در 3گزينه  

ك: تفريط) 1
غم: تيمار) 3
در 1گزينه  

هاي به گل«
در 4گزينه  

مبا توجه به 
 .فعل است

در 2گزينه  
آغ -1امالي 

در 3گزينه  
ض -1امالي 

در 4گزينه  
ديوان غر) 1
پيوند زيت) 3
در 3گزينه  

شا: 1گزينة 
به: 2گزينة 

احترام است
ز«: 3گزينة 

،»طاووس«
ه«: 4گزينة 

اما. شود مي
در 3گزينه  

تش: 1گزينة 
تش: 2گزينة 

بندگي است
تش: 3گزينة 

همين است
آيي: 4گزينة 

داشتن است
در 2گزينه  .

مجاز ا(كف 
در اينجا سا

آراية متناقض
  

erv.ir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10



  
 

 

@sanjesheduc

ـابه ريشـة      

ـي حـذف     

 

ماضـي  : اد

گ نهراسـد    

  جملـة (ت   

كـنم، اگـر    

ـود دارد و  

  

ationgroup

 بـه وطـن، مشـ

ناسـة فعـل قبلـ

 متمم ⇐. ت

د نشـان نمـي  // 

كسـي از مـرگ 

 حق آگـاه اسـت

ا را نصيب تـو ك

ساقي خللي وجـ

  .ريزي نيست

  .ست
.گويد دوست مي

13(  

  .اني است
و پيوند انسـان

  :ت
  .»گوش«

عل به قرينة شن

است اويران براي 

.) /مسـند اسـت  
  .)سند است

]كـه [) وابسـته 

در جوار رحمت

حتي يكي از آنها

  گزيني؟ مي
  م 

ست كه در كار س

 بد و محتوم، گر

اي، نكوهش شده
ي خاك كوي د

29/01/399 ت اول

اضافة اقتر)  دعا
عرق و(هي است 

است) فك اضافه
«ليه است براي 

از پايان فع» ـ ند

كودكي، طبع امي

م» آمـاده «(اده  
مسن» شناخته«(

جملة پيرو يا و(

ي روح خويش د

توانم ح كنم، نمي
  

ي از من دوري م
ه است نه خودم

  .ود

ود، نشانة اين اس
  

 كه از سرنوشت

ق و انگيزة واقعي
يت، از ارزشمندي

3

جامع نوبت(زيك 

دست به نشانة
اضافة تشبيه» د

(» دل از كسره
ال مضاف» يكي« 

ـَـ«شناسة ( ندد

ت، هم با وجود ك

  متمم ⇐ت 

ماضي سـا: نبود
(مضارع التزامي 

(نه ممكن است 
  )ر ساده

به جاودانگي كه 
  

يده در صدف بك
.)برد ش بهره مي

طر چيز مختصري
 به خاطر تو بود
و دارد كه فدا شو

شراب ريخته شو
!هارش پيداست

كيد شده است

يفه، بدون عشق
أكيد دارد اما بي

هم؛ رياضي و فيز

(دست دعا . ست
وندريشة پي«. ت

 
  . ست

بد«ود كه از نوعِ 
⇐لص رسيد 

و به زنداني نهاد 

  اليه مضاف 
است اوان براي 

  )متمم(ه 
هست، آنِ توست

ن// ضارع التزامي 
م: اشدنب// باري 

چگون كه) هسته
غير(ملة مركّب 

)ايه يا هستهة پ
)غير ساده(كّب 

رواريدهاي پوشيد
 و روزي مقدرش
ري، چرا به خاط
 از دست دادم،
و هر لحظه آرزو

ماندة شكند، ته ي
كه نكوست از به

بر اين مفهوم تأك

وي عادت و وظي
 به عالم علوي تأ

سنجش دوازد

ضافة تشبيهي اس
فة استعاري است

 .تشبيهي است
ضافة تشبيهي اس

نة يك توجه شو
 از دوستان مخل

) در بند كردند

⇐. آيد مي من

كي، فرهنگ پيرا
نصيب ده ما به 

ه منر چه براي 

مض: بينگارد// ي 
مضارع اخب): شد

جملة پايه يا ه( 
روي هم يك جم

جملة( آن كس 
م يك جملة مركّ

جهان را پر از مر
به اندازة قسمت
ل و جانم جا دار
ت فقر اختيارم را

ر وجود توه خاط

كه ساقي پر مي
سالي ك ←. ست

 صورت سؤال، بر

عمل كردن از رو
 روح و تعلقش

    
 

 .رست است

اض» محراب ابرو
اضا» دست دهر

  .)ت
ت اضافة» سروِ قد

اض» گوي توفيق
 .رست است

در گزين» را«رد 
ن به گوشِ يكي
 .رست است

او را(كردندش 
  
 .ست استر

م تو چون بر زبان
م با وجود كودك
 بيانِ حال خود
سم و جان و هر

 .رست است

ماضي استمراري
باش نمي(نيست / 

 .رست است

زده است حيرت
بر ر):  يا وابسته
هراسد مرگ مي

بر روي هم): ته
 .رست است

اگر بتوانم ج: 1 
هر كسي به(شد 

تو كه در دل: 2 
اگر از شدت: 3 
وجود من به: 4 

 .رست است

همان قدح اول ك
ن ابتدا آشكار اس
 .رست است

يت، مانند بيت
 .رست است

ر هر دو مورد، ع
تن بر جاودانگي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .
م«: 1گزينة 
د«: 2گزينة 

درخت است
س«: 3گزينة 
گ«: 4گزينة 

در 1گزينه  .1
بايد به كاربر
مگر آواز من

در 4گزينه  .1
بند ك ]عوام[

.)شده است
در 3گزينه  .1

نام: 1گزينة 
هم: 2گزينة 
از: 3گزينة 
جس: 4گزينة 

در 1گزينه  .1
م: بست نمي

//استمراري 
در 4گزينه  .1

دشمن ح) 1
جملة پيرو(
كجا از م) 2

پيرو يا وابست
در 4گزينه  .1

معناي بيت
ات نباش زيرو

معناي بيت
معناي بيت
معناي بيت

در 1گزينه  .1
اين كه در ه
اين از همان

در 3گزينه  .1
در هر سه بي

در 2گزينه  .2
در: 1گزينة 
مت: 2گزينة 

erv.ir
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  ! م

رنگـي و  دو

ر علمـي و   
ا قافلة علم 

م جويبـار،  
ـاي طـرح    

ز بـروز آن   

ـاوه رفتـه،        

–)  4و1

–)  4و3ي

هاي 

رد ( ود 

–) ا 

ationgroup

مند نان هستيم

  .ن است

سؤال، دوري از د

 ايرانيان از نظـر
، همراه شدن با

از امواج و تالطم
بـه معنـ 4زينـة  

نيم و خـود را از

تمي كـه بـر كـ
  !گردد ن مي

1هاي رد گزينه 

هايرد گزينه(  
رد گزينه( بايي 

بو←کانَ  - ) ها 

هارد ساير گزينه
  )هاايرگزينه

13(  

  .ت

  دستي نگ
ن است و ما نيازم

  .يد
 اشك ديدگانمان

 جملة صورت س

ماندگي س، عقب
ر شدن از خواب

هاي حاصل ا كف
در گز» رنـگ « 

ت كه تظاهر كن

 ـ خود را از سـت
دنبال مسبب آن

(رخواست كنم 

كه←اّلذين  -) 
هاي زيباملمع ←

هرد ساير گزينه 
 

ر( ها را نناميد 
رد سا( دارند مي

29/01/399 ت اول

استيح داده شده
  .ت

اوج فقر و تن ⇐
شبيه قرص نان 

آي هم به كار نمي
 نداريم و آبمان

، مانند1 گزينة 

ران از سپاه روس
نيز بيدار 4تا  2

ده است، بلكه ك
.ف مطرح است

زده، اين است سر

زندان كاوه بود
گين است و به د

تو بخواهم يا در
  )  3و1هاينه

) 2 د گزينهر(  
←)نکره( جميلة

(يل زبان عربي 
 )3رد گزينه ( 

آن←التسّموهم
ناپسند م ←ون

ن

4

جامع نوبت(زيك 

كارانه ترجي افظه
استدهن اشاره ش

⇐د و ماه نداريم 
)بدر ماه(ص ماه 

 آن لنگة ديگر ه
ايكوزه. ج است

در بيت. ر است

شكست سپاه اير
هاي  در بيت. ت

صدف تشبيه نشد
م، سفيدي صدف

گناهي كه از ما
  !)ايم شته

نان از جمله فرز
م و بيداد خشمگ

كه از ت←أسألك
رد گزين( دانشي 

بودند←کانَ –)
ملّمعات–)ها ه

تحصي←لعربّية
(كمتر از ←ِمن

–) ها ير گزينه

يکرهو -)  2ينه 

ي، زبان قرآن

هم؛ رياضي و فيز

ه به زندگي محا
هاي ديگران عيب

جز نور خورشيد
يم چرا كه قرص
ش، تنگ باشد،
شمان درد و رنج

رنگي و تظاهردو

ست كه علت ش
جهاني بوده است

ل، چشمه به ص
هم 2يت گزينة 

ي پنهان كردن گ
در بروز آن نداش
امل كشتن جوا
از اين همه ستم

أن أ–) 3و1اي 
د←)نکره(علٌم 

)2رد گزينه ( ن 
رد ساير گزينه ( 

دراسة الّلغة ا– 
أقّل م–)  2و1ي 

رد سا( د نكنيد 
رد گزي( تي كه 

 عربي

سنجش دوازد

ندگي سرافرازانه
پردة ع ه بيان بي

خوابي ج  و رخت
بري ي آسمان مي

و لنگة يك كفش
ن نداريم و خورش

كنايه از د» شتن

رت سؤال اين ا
ريان پيشرفت ج

  .، مطرح است

يت صورت سؤال
در بي. است شده

بهترين راه براي
كه هيچ نقشي د
ك ـ كه خود عا

كند كه ا هر مي

هارد گزينه( رم 
–)  4و3هاي نه

روفترين شاعران
)»كانَ« ثير از 

) 3و1هاي زينه
هايرد گزينه( ش 

گران را ريشخند
هاي زشت عنوان

    
 

ر هر دو مورد، ز
ر هر دو مورد، به

 .رست است

وز و شب، لباس
ها را به سوي ست

يك لنگه از در 
ني براي خوردن

 .رست است

به رو داش) نقاب
  . شده است
 .رست است

سندة عبارت صو
نشدن با جرمراه

ي آينده داشتن،
 .رست است

 باشيد كه در بي
 به صدف مانند

 .رست است

ب:  صورت سؤال
انگار ك(وه دهيم 

نيز، ضحاك 4نة 
دهد و تظا ه مي

  .رست است
برتو پناه ميبه ←

رد گزينه( ندارم 
  .رست است

از معر←لّشعراء
با تأث(سرودندمي

  .رست است
رد گز( وع كرد 

سنّش←عمرها–
  .رست است
ديگ←باآلخرين

با←قبيحة اّلتي

www.sanjeshse

در: 3گزينة 
در: 4گزينة 

در 3گزينه  .2
رو: 1  گزينة

دس: 2گزينة 
اگر: 3گزينة 
ناني: 4گزينه 

در 1گزينه  .2
ن(صورتك «

تظاهر بيان
در 1گزينه  .2

منظور نويس
فناوري و هم
و رو به سوي

در 2گزينه  .2
دقت داشته
در سپيدي

  .است
در 4گزينه  .2

معناي بيت
عصباني جلو

ت گزيندر بي
خبر جلوه بي

  
 

در 2گزينه  .2
←بكأعوذ 

ن←ليَس لي
در 1گزينه  .2

من أشهر ال
م←ينشدون

  )4و2
در 4گزينه  .2

شرو←بدأت
–) 1گزينه 

در 3گزينه  .2
التستهزئوا ب

القباألسماء 
  

erv.ir
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رسانند، مي

–)  2نه 

ت که 

- رد گزينه 

كي در 
 آميخته 

چربي و % 
هن و 

ين همه 
ير مواد 

 سه درصد 
. شده مي

ندي قرار 

رصد مواد 

ationgroup

گاهي آسيب مي 
  .ي است

رد گزين(  هتل 

ای برايم نوشت
  درمانگاه :  

.  

(يعمل،عمل←

نند درمان پزشك
جگرنوعي ماهي
%2مواد قندي و 

فر و كلسيم و آ

كه آن را از بهتري
عسل مانند ساي 

  .ست
عسل شامل -2

ها به كار بردگ

 بهترين مواد قند

در 90ل كمتر از 

13(  

←قد تُضرُّ –) 

اضافي 4ر گزينه 

هندس تعميرات

پزشک نسخه -
المستوصف -  

.كردمراجعه نمي

←عمل كند   –) 

عسل به ما. ست
عسل با روغن ج

م% 95آن حاوي 
عسل حاوي فسف

شود كتمايز مي
.كندرام مي را آ

ي مواد ديگر اس
2.  استها مفيد 

زان در همه جنگ

ي عسل آن را از
  .يد است

عسل -3. هاست

29/01/399 ت اول

) 4 رد گزينه(  
در ←که–) 3ه 

مه←انة الفندق
  ) 1ه 

-۳سردرد داشتم
داروخانه:  يدلّية

ها مه ترجمه آن

) 3 رد گزينه( ل

  .ست

زندگي انسان اس
هاي سربازان، عم

بدن است پس آ
د همانگونه كه ع

دين خاصيت مت
دهد و اعصابي

درصد حاوي 3ن 
هن همه بيماري

هاي سرباز زخم

هايويژگي -2. 
ها مفين بيماري

هشار از ويتامين

5

جامع نوبت(زيك 

زيرا←ألّنها–) 3
رد گزينه( ي ما 

مهندس صيا– 
رد گزينه( اتاقم  

س: عندي صداع
الّصي  - داروها  

خوانْد و بهي مي

بما يقول←گويد
  ) 3و1

زي به ضرر تو اس

الزم براي ادامه ز
راي درمان زخم
دني الزم براي بد

گرداندايي ميغذ

عسل با چند. ست
ه بدن انرژي مي

د چربي، بنابراين
شود براي درمان
سل براي درمان

  

  .ت
.يد عسل بخورد

عسل براي درمان

عسل سرش -2. د
 

هم؛ رياضي و فيز

3و2هاي  گزينه
هايبدن←أبداننا

)ها د سايرگزينه
←غرفتي–) ا 

ع -ام سينه:  ي
: األدوية -۴. 

 را به زبان عربي

گبه آنچه مي–) 
هاي رد گزينه 

 به نفع تو و روز

كه حاوي مواد ال
گ جهاني اول، بر

ها و مواد معدين
ي براي انرژي غ

ي دارند مفيد اس
 اين است كه به

درصد 2هاست و 
خاصي مخلوط ش

عس - 3. باشدمي
.كندرا فاسد مي

استخوني مفيد 
 خوني است نباي

عس - 4. رودار مي

  .ست
 ماده دارويي بود

 .واد ديگر است

سنجش دوازد

رد( ايد بدانيم 
أ –)2گزينه رد  

رد( فني گرفتم 
هاد ساير گزينه

صدري -1ها  نه
 آرام بخش بود

دعاهاي اسالمي

) 1رد گزينه ( )
(مخاطبيه كسلو 

روز است، روزي

آيد كه شمار مي
ن در حين جنگ
 بااليي از ويتامي

 به عنوان منبعي

ني كه كم خوني
كند از آن جمله

  .كندي

ه عسل ويتامين
 عسل با روغن خ
 قندي و چربي م

ها رقندي دندان

فراد داراي كم خ
ي كه دچار كم

ها به شمابخش

 از مواد قندي اس
مصر عسل يك
سل كمتر از مو

    
 

  .رست است
ما با← أن نعلم

( صدمه بزنند 
  .رست است

تماس تلف←تفّياً 
ر(  تعمير كند 
  .ست است

طاهاي ساير گزين
هایت و قرص

  .استرست 
شيمل د←4نه 

  .رست است
)معرفه( لمتکّلم 

س←مخاطبانش
  .رست است

روزگار دو ر:يث 
  :ك مطلب 

د غذايي مهم به
د و همچنينن بو

ل حاوي درصد
را ي است كه آن

 
ي درمان بيماران
كندي ديگر مي

ها را خراب نمين
  .رست است

درصد 95نكه 
اگر -1←ها نه

ري غير از مواد
نند ساير مواد ق

  .رست است
ن، عسل براي اف

كسي -1←ها نه
عسل از آرام -3

  .رست است
درصد عسل 95
در م- 1 ←ها نه
چربي در عس -4 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .3
يجب علينا
ممكن است

در 3گزينه  .3
اّتصلت هات

تا←ليصّلح
در 2گزينه .3

تصحيح خط
شامل شربت

در 4گزينه  .3
ترجمه گزين

در 4گزينه  .3
ال←گوينده

رفتار م–) 2
در 3گزينه  .3

ترجمه حديث
ترجمه درك
عسل از مواد
مصر باستان

عسل. شدمي
مواد ديگري
 .مس است

عسل براي   
انواع مواد قن
قندي دندان

در 2گزينه  .3
باتوجه به اين
ترجمه گزين
از مواد ديگر

عسل ما -4
در 1گزينه  .3

برحسب متن
ترجمه گزين
3. داده است

در 3گزينه  .3
5طبق متن 

رجمه گزينت
.قندي دارد

erv.ir
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شك 
 يكي از 

سالگي از 
آنچه  -4

- 

ي 
ي در ميان 

ران را 
استاد  -4 

 برادر 
د رسوايم 

  

  .كندج مي
 خير و 

ationgroup

فعل / معلوم  

 بنابراين به پزش
در فرودگاه -4 

جده سازان در ه
4. كند قطع مي

-4) عربي شده 

حيواني داراي -2
وعي كه شخصي

غكارم انشاء مهر
.  نزديك شدند

دارد كه گوشت
شوندنگيخته مي

 .)كندوت نمي

 سوي نور خارج
و هر چه از-3  

13(  

م-»َتميُّز« صدره

  

  )است » ْفَعلَ 
ي احساس كردم

.اندسري سروده

آموز دانش -2. 
ط ميان مردم را

( الُمعّرب  ←

 .دهد نشان مي
ا بحث در موضو

كالسي شلوغهم
خود به خداوند

   .ن

 از شما دوست د
زي كه مردم برا
ه و دشمني دعو

  .بپرستند
ها به از تاريكي

.گر را بشناسيد

29/01/399 ت اول

ب تفّعل و مص

و الجملة فعلّية 

أْف« ل بر وزن 
در سرم دردي -

ر مورد ايوان كس

.شود ناميده مي
ي است كه روابط

المفردات  -3  

هاي آموزشيره
صه افكار ياخال -

وقتي ه -2 .گويد
رهاي شايسته خ
ه خدا توكّل كن

 بكند آيا كسي
روز -3. م دهند
به تفرقهشمن جز 

بايد ب: ليعبدوا  -
ن آوردند آنها را

دانيديم تا يكديگ

6

جامع نوبت(زيك 

ة حرفين ِمن باب

و»ه«  مفعوله 

  ة

اضی باب افعال
-2. ستش است

هايي در قصيده

ز مردم فرهنگ
ت از داليل مهمي

  

)آفتاب پرست 

اي از دورر دوره
-4.   زبان عربي

ه هرگز دروغ نگ
مؤمنان با كار -3

رو شدي پس به

  ت
ت برخي ديگر را

كه به خدا دشنام
مزدور دشم( كند

-4.     بفرستيد
ي است كه ايمان

ها گردها و قبيله

هم؛ رياضي و فيز

زيد ثالثّی بزيادة

فعل و/  علوم 

صفة/ نکرة   - 

ما( أنَشدا ←دا
در د) بليتش( ش

كهعري هستند 
  .كرد

  عشرة
 ميان گروهي از
 نكن زيرا غيبت
.شود، مزد است

(الحرباء  ←ة 

ش آموز را درهر
 از يك زبان به

دش قول داد كه
3.  پشيمان شد

هايي روبرسختي

ها، الء نهي است
ي از شما غيبت
 دشنام ندهيد ك
كمني دعوت مي

پيش ب: تقدموا  
سرپرست كساني
يم و شما را ملّته

سنجش دوازد

مز –فردالمذّکر 
   فعلّية

مع -جّرد ثالثّی 

-للمفرد المؤّنث 

أنِشد–) ی مذکر 
ك از ما كارتش
و خاقاني دو شاع
كبي صحبت مي

الثّاِمَنة ع←عشرة
هاي مشتركش

غيبت -3. شوند
شارمند داده مي

البومة -2 ←ها
  )سخنراني

چه موفقيت دانش
ت منتقل شده

 .هد

ش آموز به استاد
تارش در كالس
 با مشكالت و س

و در ساير گزينه
برخي) دامبا( يد 

خدايان مشركان
 به تفرقه و دشم

-3.    شناسند
داوند دوست و س
رد و زني آفريدي

    
 

  .رست است
للمفر–ل مضارع

و الجملة» سل
  .رست است
مج–ل مضارع 
  .رست است
لل –م التفضيل 
  .رست است

مثّنی( شاعراِن 
هر يك -1←هانه
بحتري و -3. دم

 به خوبي به عرب
  .رست است

الثّاَمَنة ع–خرَّجُ 
ارزش- 1 ←ها نه

شش آموخته مي
 يك كارگر يا كا

  .رست است
هطاهاي گزينه

س(  المحاضرة←
آنچ - 1 ←ها  نه

كلما - 3. تحرّك
دهردم ارائه مي
  .رست است

  َتوکَّلْ 
دانش -1←ها نه

شد و بخاطر رفت
اگر در زندگي: 

  .رست است
الء نفي است و 
نباي - 1 ←ها نه

به خ - 2. بخورد
ور دشمن فقط

  .رست است
تا يكديگر را بش:  

خد -1←نه ها 
ن ما شما را از مر

www.sanjeshse

در 2گزينه  .3
فعل←يتمّيز
العس«وفاعله

در 1گزينه  .4
فعل←تجعل

در 4گزينه  .4
اسم←ُأخری

در 3گزينه  .4
ش←شاعرانَ 

ترجمه گزين
مراجعه كرد
همراهان ما

در 2گزينه  .4
َيَتخ←يتخرِّجُ 

ترجمه گزين
مدرسه دانش
به ازاي كار

در 1گزينه  .4
تصحيح خط

←الحضارة 
ترجمه گزين
چشماني مت
گروهي از مر

در 4گزينه  .4
َفَت←َفَتوکَّلوا

ترجمه گزين
شنيد آگاه ش
به من گفت

در 4گزينه  .4
4در گزينه 

ترجمه گزين
اش را بمرده
مزد- 4.مكن

در 1گزينه  .4
لتعارفوا -2

ترجمه گزين
گمانبي -2
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رسنگي 

ف و 
به (رآن 

بلندترين 
. ي ببندد

- ي از غني

ك من علم 
 ]ـي از مـا  

 بلكه فقط 
داننـد،   مـي    

از بـاز  و نمـ     
. نبـال دارد 

سـتمرار و  
بـه تـدريج      

، نادرسـت    
يـد و ايـن   

وش نكنـد  

ationgroup

 همان كه در گر

ر داستان يوسف
قر -4. شودو مي

ب -2. شودي نمي
ه را با سد بزرگي

زبان عربي - 3.  م

هر و ما لهم بذلك
گروهـ[ همـواره       
گويند  علم نمي

ـدود بـه دنيـا م
  

را از يـاد خـدا و
نماز را نيز به دن

ا(تمر آن اسـت   
عليمـات انبيـا بـ

ن يافتـه اسـت،
كم، بيشتر گردي

يم خود را فرامو

13(  

خانه را بپرستند

  
قطعا در -2. تند

ها جستجوريكي
  )ت

ايز آلوده كننده
خواستند كه تنگه

  ری 
ركيه سفر كردم

ما يهلكنا االّ الده
يي مـا نيسـت
سخن را از روي
ه زندگي را محـ

)دهم 3درس  

كنـد و شـما ر  
ت از ياد خدا و ن

و مسـتغ دائمي 
سعه كتابـت، تع

  )يازدهم 2س 

پايان) ص(يامبر 
 نياز معلم و حاك

كند و اين تصمي

29/01/399 ت اول

 پروردگار اين خ

.ف تقليل است
شان فروتن هست
مه زندگي در تار
تأكيد كرده است

ن هيچ گونه گاز
 از ذوالقرنين خ

أختی الکبری -۴
زرگترين شهر تر

 .خواندي

موت و نحيا و م
 و حيـات دنيـا

كند البته اين س 
كافراني است كه

42ص . ( است

ت و كينه ايجاد
ر است كه غفلت

ي يك پيام تبليغ
ماعي و عدم توس

درس 25ص . (د

جامعه پس از پي
ي پديد آمد كه

 

 خود مشغول نك

7

جامع نوبت(زيك 

پس بايد -4.  د

حر» ي ، شايد 
اني كه در نمازش

و گاهي چشم -3
ه آزادي عقيده ت

بيرون آمدنعث 
مردم -3.   دارد
  .كنند

۴کبر مدينة    
به بز -2.ما است

 تهران درس مي

الّ حياتنا الدنيا نم
 همين زنـدگي
روزگار نابود مي
ك رآن درباره نظر
و گمان و خيال

ميان شما عداوت
ن، شراب و قمار

الزمة ماندگاري 
گ و زندگي اجتم

شد ن متفاوت مي

ت و سرپرستي ج
و مشكالت زيادي

 )يازدهم، 5س 

ي ديگر، او را به

ن و زندگي

هم؛ رياضي و فيز

يابيدزد خدا مي
  .رد

گاهي« به معناي 
اند كساگار شده

3). است( بودن 
قرآن فقط به(ت 

  .وف است
ي درخت نفت با
ت متحده وجود
ك انسان ايفا مي

أک -۲فضلی   
رتر در مدرسه م
ترم در دانشگاه

و قالوا ما هي اال﴿
گي و حياتي جز
را فقط گذشت ر
شانگر توصيف قر
ت و فقط ظنّ و

راب و قمار، در م
دم توسط شيطان

)ها جديد نبوت
دن سطح فرهنگ
ت كه با اصل آن

ين وحي و واليت
هاي مختلف و ه
، درس63ص . (ت

باشد كارهاي» ب

 دين

سنجش دوازد

فرستيد آن را نز
شمن ايمنشان كر

ب  ←» ضارع 
طعا مؤمنان رستگ
پرسش كنندگان
أكيد نكرده است

و فاعل آن محذو
هايوختن روغن

يا واقع در اياالت
همي در زندگي

التلميذة الف -۱ 
يم دانش آموز بر

خواهر بزرگت-4 

﴿: فرمايد يه مي
زندگ: گفتند ]ن

شويم و ما ر  مي
خش آخر آيه نش

م و آگاهي نيست

هد به وسيلة شر
شمني ميان مرد

  )، دهم10 

تج(مبران متعدد 
علت ابتدايي بود

يافت ي تغيير مي

ي تعليم و تبيي
م، مكاتب و فرقه
ت و دائمي است

مراقب«دد، بايد 

    
 

خودتان پيش بف
بيم دشم داد و از

  .رست است
فعل مض+ قد « 
قطع - 1 ←ها نه

هايي براي پشانه
 آزادي عقيده تأ

  .ست است
فعل مجهول و  
سو - 1 ←ها نه

هان در كاليفورني
حيوانات نقش مه

  .رست است
:هاطاهاي گزينه

مري - 1 ←ها نه
.اي جهان است

 .رست است

اثيجسوره  24ه 
كافران[«: ﴾ظنّون

زنده ]گروهي[ 
بخ» ل آنان است

 آنان از روي علم
 .رست است

خواه شيطان مي
عامل كينه و دش

و 2، درس 12
 .رست است

ل فرستادن پيام
و به ع) ر دعوت

اي شد و به گونه ي
 .رست است

ها يت كه مسئول
ا گسترش اسالم
مام شدني نيست

 .رست است

بند  خدا عهد مي

www.sanjeshse

نيكي براي خ
خوراكشان د

در 3گزينه  .4
3در گزينه 

ترجمه گزين
برادرانش نش

جز) چيزي
درس2گزينه .4

←يوَجد   
ترجمه گزين
درختان جه

برخي ح -4
در 3گزينه  .5

خط تصحيح
ترجمه گزين
هاترين زبان

  
    

 
در 4گزينه  .5

قرآن در آيه
ان هم اال يظ

ميريم و مي
ظنّ و خيال
چون سخن

در 2گزينه  .5
ش«طبق آية 

، دو ع».دارد 
2و  33ص(

در 3گزينه  .5
در مورد علل
پيوستگي د
فراموش مي

در 2گزينه  .5
اين فرضيه

زيرا با. است
نياز اصوالً تم

در 1گزينه  .5
كسي كه با
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اهند شـد،  
ـه دوسـت         

﴿ هو ما هذ
  )م

و ال تخطّـه    
نّ و االنس 

   )هم

س از مرگ 
 اسـت كـه     

كساني كه «
» آينـد ن در 

ول آخـرت   

ي بـه سـر    
چنـين  ) ص

شـان   ختگي

مربـوط  ) ش  

در سـختي    

 دارد، زيـرا       

ationgroup

  )هم

 هم محشور خوا
چيـزي اسـت كـ

﴿ست، كه در آيه 
، دهم3و  1رس 

له مـن كتـاب و
ئن اجتمعت الجن

، يازده3درس  4

سان است كه پس
 از جملـه ايـن

« :﴾صلون سعيراً
در آتش فـروزان
ي كشت محصـو

ر اين دوره سـني
ص(يـامبر اكـرم   

  )هم

علت تجربه و پخ
  )دهم

ك آينـده خـويش

 زمـان مـردم د

رزش بيشـتري

13(  

، ده8درس  10

ها نند، با همان
ي بـه انـدازة چ

صورت گرفته اس
، د40و  17ص 

كنت تتلو من قبل
قل لئ﴿ن در آيـة  

41و  44ص . (ت

م حيات روح انس
نيا ممكن نبود

هم ناراً و سيصون
رند و به زودي د
ترين زمين براي

انساني كه در. ت
تعبير پيت و به 

، يازدهم11درس 

گيرند و به ع مي
، يازد12درس  1

درك(ده انسان 

در آن«:  فرمود
  ». را دارند

ن و دختـران ار
  )دهم 

29/01/399 ت اول

1ص . (ه بردارد

 خدا دوستي كن
رزش هـر انسـاني

يشيدن به آن ص
ص.(مشهود است 

و ما ك﴿ه در آية 
وردن مثل قرآن

مذكور است ﴾ 

و آگاهي و تداوم
 اين موارد در د

ما يأكلون في بطو
بر  خود فرو مي

ت ترين و مناسب

گاه است گاه و بي
دار نشده است شه
د 161ص . (ست

ي او را در نظر م
154ص . (كنند

صرع دوم به آيند

امام: اين بود) ع
ن چنين لباسي

جـود آن در زنـان
11درس  136 

8

جامع نوبت(زيك 

از سر راه  شود، ي

 كه با دوستان
ار«: فرمايـد  مي 

رت در عين اندي
﴾و كانوا يعلَمونَ

ديشان است كه
ن و انسان در آو
.هم لبعض ظهيراً

د وجود شعور و
وگو كند كه فت
  )هم

 اليتامي ظلماً انّم
 آتشي در شكم
 ظلم است و بهت

 اين تمايالت گا
 در وجود او ريش

تر است  در او قوي

حت و خوشبختي
بيني ك ج را پيش

و مص) ف زندگي

ع(م امام صادق 
 توانايي پوشيدن

امـا وجرد است 
و 133ص . (ت

هم؛ رياضي و فيز

ي اين تصميم مي

هايي  كه انسان
)ع(ه امام علي 

(  

ودن زندگي آخر
ةَ لَهِي الحيوانُ لَو

ك نيفتادن كج اند
ناتواني جن. ست

ه و لو كان بعضه

مؤيد ﴾ ...صالحاً 
تي با خداوند گف

، ده5درس  61

ن يأكلون اموال
ز اين نيست كه
موال يتيمان به

  )هم

 منفي دادن به
هاي نامشروع ته

ها يش به خوبي

د، معموالً مصلح
د و عاقبت ازدواج

شناخت هدف(د 

در كال) ص(بر 
م و عموم مردم

، اعم از زن و مر
بايي آراسته است

سنجش دوازد

سستي در اجراي

شانگر اين است
طور كه همان. ود
)، دهم9درس  1

دنيا و حقيقي بو
 انَّ الدار اآلخرَةَ

 پيامبر، به شك
اشاره شده اس ﴾ن

آن ال يأتون بمثله

ون لعلّي اعمل ص
يقي برسد و حت

ص . (يابد ر مي

ان الّذين﴿: خوانيم
از روي ظلم جز

خوردن ام ﴾ يراً
، ده7درس  89 

زمان براي پاسخ
 نكرده و خواست

يعني گرايش. ست

 محبت به فرزند
افراد را در يابند

رينش اشاره دارد
  )دهم

با پيامب) ع(ادق 
ط بهتري هستيم
سان يا فضيلتي،
دان به نعمت زيب

    
 

ي را كه سبب س
 .رست است

نش) ص(ول اكرم 
 آنان خواهند بو

108و  107ص 
 .رست است

 به كم ارزشي د
 االّ لَهو و لَعب و

 .رست است

س نخوانده بودن
الرتاب المبطلون
وا بمثل هذا القرآ

 .رست است

قال رب ارجعو﴿
به درك حقايت 

 عمل خود را در
 .رست است

خ سوره نساء مي
موال يتيمان را ا

سيصلون سعي ﴿ 
و 86ص . (ست

 .رست است

جواني بهترين ز
ز به گناه عادت

تر اس سمان نزديك
 .رست است

به علت عالقه و
ند خصوصيات ا

 .رست است

درباره هدف آفر
يازد 1درس  13

 .رست است

 پوشش امام صا
روز ما در شرايط
ف، خصلت هر انس
ن را بيش از مرد

www.sanjeshse

و نيز عواملي
در 3گزينه  .5

رسو فرموده
زيرا همانند

ص(» .دارد مي
رد 3گزينه  .5

اي كه اشاره
الحياةُ الدنيا

در 4گزينه  .5
فلسفة درس
بيمينك اذًا ال
علي أن يأتو

در 4گزينه  .5
﴿آية شريفه 

نيز قادر است
هاي كاستي

در 2گزينه  .6
س 10در آية 

خورند ام مي
پس نتيجه

انسان اسدل 
در 1گزينه  .6

نوجواني و ج
برد، هنو مي

كسي به آسم
در 1گزينه  .6

پدر و مادر ب
توانن بهتر مي

در 2گزينه  .6
مصرع اول د

3ص . (است
در 1گزينه  .6

علت تفاوت
بودند اما امر
گرچه عفاف
خداوند زنان
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پس از . تس
) مفـرّي (ي      

درس  72 

يامـت، در    
كنـد   ر مي

شـود و تـا       
گرم گندم  

دم، گروهي 
ت ر حقيقـ  

مة مردم را 

ل يكـديگر  
ـك دسـت     

اده  اين جـ 
سـت و در     

ص . (اشـد   

 غفاريـت و     
  )دهم

و رحمة، ان 
ن آرامـش      

ايـن  » .نـد 
در عصـري  

  )ازدهم

و از لطف و 
ـر او غلبـه    

ationgroup

تحشت قيامت اس
نبـال راه فـراري

و 70ص . (اران 

س از دادگـاه قي
كسي آن را انكا

ـذر او برطـرف ش
750تقريباً ) ذا

اي مرد... «: كرد
اينـان در. انـد  ده 

ن پس سهم هم

ان، چنان مكمل
 ولـي مسـير يـ

ولي همة! شوار
زنـدگي كـرده اس
ـاوتي داشـته با

گرفتـه اسـت و
، د12درس  144

عل بينكم مودة و
 آفريـد تـا بـا آن

كنن  كه تفكر مي
دها   برابر انسان

يا 149و  41ص 

افتند و  خدا مي
هوي و هـوس بـ

13(  

يمني آنان از وح
 گناهكـار بـه دن

نه فقط گناهكـا

خواهد بدون تـر
تنها ك. كنند  مي

د از رمضـان عـذ
غذ= طعام ( مد 

ردم سخنراني ك
لك و باغ خريـد

ستانم و از اين مي

و غيبت ايشا) ع
يري را بپيمايد،

است و گاهي دش
سـال ز 250كه 

ينكه اهداف متفـ

صـورت گ ه خـود   
4ص ( ﴾  رحيماً

سكنوا اليها و جعل
دتان براي شـما
ت براي كساني
ني مانند حقوق

ص. (جاهليت دارد

جام آن از چشم
كند كه ه اه مي

29/01/399 ت اول

كوكاري، علت ايم
هـاي د، انسـان 
  .كنده است

مة مردم است، ن

خ او مي ]ست كه
روز جزا را انكار

  )هم

وزه بگيرد و بعـد
راي هر روز يك

ين گونه براي مر
اند و مل  انباشته

 را از اينان باز م

ع(مت امام عصر 
مسي) د مشترك

نده و خطرناك ا
ك انسان است ك
كرده است، نه اين

هايشـان بـه ـش 
 و كانَ اهللاُ غَفوراً

سكم ازواجاً، لتس
خود ]نوع[ي از 

هايي است  نشانه
چنين ضوعات اين

 عقايد دوران جا

دانند كه با انج ي
زيرا كسي گنا. د

9

جامع نوبت(زيك 

س احسان و نيك
ر پيشگاه خداوند
 ترس به زير افك
مراد، در مورد ه

ت انكارش اين اس
ها كه ر ان همان

، ده4درس  54

نتواند رو) ند آن
ضا كند و هم بر

  )هم

مسجد رفت و اين
 و جيب خود را
حق مردم مظلوم

  )يازدهم 6 

تا امام) ص(مبر 
مقاصد(ك مقصد 

موار، گاهي لغزند
اي كه گويي يك
رگزيده و عمل ك

ديك كردن پوشـ
يعرَفنَ فَال يؤذَينَ

خلق لكم من انفس
ست كه همسراني
كه در اين مورد
طرح كردن موض
تأثيرناپذيري از

كنند و چون مي
كنند  عوض نمي

هم؛ رياضي و فيز

پس. اند ت در امان
و حضور آنها در

هايشان از چشم
 نظر رسيدن افر

علت[بلكه ) دارد
كنندگا ه تكذيب

4ص . (گردد  مي

 مسافرت و مانن
يد هم روزه را قض

ده 10درس  12

كومت خود به م
اند ومي برداشته

بدانيد كه من ح
درس 82ص ( 

عد از رحلت پيام
ي رسيدن به يك
ست و گاهي ناهم

ا شود، به گونه ي
ي مناسب را بر

ن با ايمان به نزد
﴿ اَدني اَن ي كذل

و من آياته ان خ
هاي خدا آن اس 

همانا ك. قرار داد
ديشه است و مط
محتوايي يعني ت

ك   را مشاهده مي
 را با هيچ چيز

سنجش دوازد

حشت روز قيامت
حلة دوم قيامت و
خت هراسان و چ

مست به: 2و  1

ر وجود معاد ند
ي در آن روز به

پاسخ روشن» .

يا(انند بيماري 
روزه را نگيرد باي

27ص . (ر بدهد

هاي آغازين حك
مال و اموال عمو

اند؛ اما بد  خريده
».ي خواهم داد

سال بع 250ول 
خواهد براي  مي

گاهي هموار اس 
ك هدف ختم مي

ها رهنگي روش

يق و ترغيب زنان
﴿: يان شده است

و ﴿: فرمايد  مي
از نشانه«: ﴾ ون
ق» رحمت«و » 

ي اهل فكر و اند
ت مؤيد اعجاز م

گناه و معصيت
حبت به خداوند

  ) دهم

    
 

 .رست است

اند كه از وح ران
ها در مرح نسان

هاي آنان سخ دل
هاي  تي گزينه

 .رست است

انسان شك د(«
وا«و » .ناه كند

.و گناهكار است
 .رست است

عذري ما ه علت
ده عمداً قضاي ر
د آنها را به فقير

 .رست است

در همان روزه) ع
الم ق خود از بيت

 عذاب آخرت را
ل به طور مساوي

 .رست است

در طو) ع(طهار 
يي يك شخص
):م وحدت رويه

ها به يك اختالف
لف سياسي و فر

  )، يازدهم8 
 .رست است

حجاب براي تشوي
داوند در ادامه بي

 .رست است

سوره روم كه 2
يات لقوم يتفكرو

دوستي«ن شما 
شانه و آياتي براي
 جايگاهي نداشت

 .رست است

هي كه حقيقت گ
شوند، مح ور مي

، يازد4درس  53

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
تنها نيكوكار
زنده شدن ا

گردند؛ د مي
دليل نادرست

  )، دهم6
در 3گزينه  .6

«طبق آيات 
تمام عمر گن
كه متجاوز و

در 1گزينه  .6
اگر كسي به
رمضان آيند
و جو و مانند

در 2گزينه  .6
ع(امام علي 

بيش از حق
ننگ دنيا و

از بيت المال
در 2گزينه  .6

رفتار ائمة اط
است كه گو

عدم(نيست 
با همة اين ا
شرايط مختل

درس 103
در 1گزينه  .7

ن فوايد حبيا
يت خدنرحما

در 4گزينه  .7
21طبق آيه 

في ذلك الي
يابيد و ميان
نعم الهي نش
كه زن هيچ

در 3گزينه  .7
پيامبران اله

او دورحمت 
3ص . (كند
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 در نتيجـه    

 91ص ) (ا 

ر برقـراري    

داند و براي 
نـد بـه آن   

  

ationgroup

بهـره شـدند و       

هـا سـاير گزينـه   

كـه نشـانگر» .د  

  
حكام دين را بد

توانن شوند و نمـي 

.شود رطرف مي

13(  

ـم هـدايت بـي

ليل نادرسـتي س

ن شـرك نورزنـد

.﴾ لينفروا كافَّةً 
صي نباشد كه اح

شو خود آشنا نمي

عالي انسانيت بر

  

  

29/01/399 ت اول

يـك منبـع مهـ
  
دلي. (بود) ص(ر 

پرستند و به من
  )م

﴿:  اعزام شوند
د، يعني متخصص
ردم با وظايف خ

ست و با مثَل اع

.س تبديل كند

.يابد  تجلي مي

   ديني

10

جامع نوبت(زيك 

 و محققـان از ي
.ت بزرگ شدند

ر احاديث پيامبر

مرا بپ«: ﴾ اً شيئ
، يازدهم9درس  

دم كوچ كنند و
ديني ادامه نيابد
م دين نباشد، مر

رمشق نيازمند اس

ت و كرامت نفس

 مرگ و زندگي

  .باشد  مي

  .زند  رقم مي

هاي اقليتف و 

هم؛ رياضي و فيز

، مردم)ص(مبر 
 و دچار اشتباهات
عل و تحريف در

 ال يشركون بي
114ص . (ست

ت گروهي از مرد
اگر مرجعيت د. 

 مطابق با احكام
  )ازدهم

ش به الگو و سر

  .باشد ستي مي

 و تكبر را به عز

ن از محدوديت

مدر تكامل علو

 تكامل علمي را

  .باشد مت مي

 

معارف

سنجش دوازد

تن احاديث پيام
ين وارد كردند

لمين، نتيجة جع

يعبدونني... ﴿: م
ك را وعده داده اس

الزم است) ر دين
عيت ديني است
ي مسائل جديد

، يا10درس  14

ل وجودي خويش

بياء با نظام هس

ند غرورتوا ي مي

ن، با رهايي انسان

  .داند

ربه، عامل مؤثر د

ي علمي، نقص

  .شند

ند قدرت و حكم

 .ي خواهد شد

    
 

 .رست است

منوعيت از نوشت
شخصي را در د
كه گمراهي مسل

  )زدهم
 .رست است

خوانيم ن آيه مي
پذيري شرك ان

 .رست است

تفكر عميق در( 
رجع به تداوم م

كند و پاسخگوي
41ص . (ل كنند

 .رست است

 رسيدن به كمال
 .رست است

هنگي دعوت انب
 .رست است

ايه تربيت ديني
 .رست است

ان در آينة دين
 .رست است

ي از يك كل بد
 .رست است

ت انديشه و تجر
 .رست است

گرايين و نسبيت
 .رست است

باش ت طبيعي مي
 .رست است

ت عمومي خداون
 .رست است

  .گي است
 .رست است

ارت خالق منتهي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .7
در نتيجة مم

هاي ش قهسلي
دقت شود ك

، ياز7درس 
در 4گزينه  .7

در ادامه اين
توحيد و پايا

در 1گزينه  .7
جهت تفقه
تفقه مربوط
مردم بيان ك
وظايف عمل

  
  
    

در 4گزينه  .5
انسان براي

در 2گزينه  .5
به علت هما

در 3گزينه  .5
انسان در سا

در 2گزينه  .5
حقيقت انسا

در 1گزينه  .5
خود را جزيي

در 3گزينه  .5
تكامل قدرت

در 3گزينه  .5
گذشت زمان

در 4گزينه  .5
از نوع هدايت

در 4گزينه  .5
الزمة هدايت

در 2گزينه  .6
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fاين ويژگي را ،

x → تـومـي  2
ين ويژگي را ند

شود پس  ر مي

b,a = +1

x b]
b)

+ =
+1

a a +22 4

 

 
C OD

D OC

+ =

− =

2
1

OC
و در دايره 2

  .ويه است

bc
 − =26

سنجش دوازد

f (x)∈ و نز
x  وf (x) =1

2−جـايي كـه از  
[ f (x) ] و ا =

x برابر صفر =

b

a+ − 2

OD
°


°
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4

 ظلي و برابر 
C

الزاو ر مثلث قائم

bc+ 4 2

    
 

 .رست است

ر نقاطي كه 
xرد كه  = −1

[ f (x)؛ از آنج
f  پس= ≠1 2

 .رست است

1 كسر به ازاء 

 .رست است

D =  2

تر زاويه ه بزرگ

 .رست است

محيطي برابر وتر

c
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 4    

x
 −

2

36  

S =  

d R
d R

+
 +

  

 =15  
R =  

α + β =  

S =  

CDEو  


 

S (Δ = 2 

ationgroup

 xx+ =
2

2 36

x− = 
26
3 

bc = ×12 132

R
'
=


=

26
18

d= − 2 28
, R '= = 9 1

  .ي آنها است

,= = α64 164
× =98 362

  .باشدي

ABCمثلـث   


ABC C(S S+

13(  

x− +
2 2 46 3



x = ×12 2

=3 156

R R '− = 8

d =17
 + +17 9 1

ميانگين هندسي

αβ = 
81
4

ره    
ث    
ي  

جواب دوران مي

ع مسـاحت دو م

CDE ) (= ×12 2
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26

=1 27

قاعده، ضربدر م

S α + β
 = 2

يگر را روي دايـر
نـد، پـس مثلـث
كز دايره محيطـي

θ2 پس ج .است

 دو برابر مجموع

sin× × ×2 5

24

جامع نوبت(زيك 

ين حسابي دو ق

αβ = ×16
2

آن ضـلع يكـدي
كنن ث صدق مي

تا مرك Dصله 

θدوران با زاويه 

به اندازه. دهيم ي

n + ×112 22

هم؛ رياضي و فيز

ست برابر ميانگي

× 81
4

 زاوية مقابل به آ
ر رابطه فيثاغورث
ره محيطي و فاص

سازند يك د مي 

 كار را انجام مي

sin )× ×2 6

سنجش دوازد

طي و محيطي ا

مثلث و نيمساز
داد اين مثلث در

BC قطر داير =

θور كه زاويه 

ك ي فرو رفته اين
 

) = +5 3 2

    
 

 .رست است

 .رست است

اي كه محاط زنقه

 .رست است

ف يك ضلع هر م
اعد. كنند ع مي

=و وتر آن  26
26
 .است 2

 .رست است

ازتاب با دو محو

 .رست است

هاي زتاب قسمت
.شود  افزوده مي

=2 3 7 3
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A BH :
Δ

  

A H C :
Δ

  

    

  روش دوم 

sin(  

S = ×1
2  

AD ×2  
 ×196  

x −2  
CD B>  

A DC :
Δ

  
DE ×2 1  

DC = 5
5  

  

DC = 1
3  

AD 2  

A BC
Δ

  

ABS  

ABCS =  

S =  

ationgroup

: BH /= 2

: CH = 2 3

sin α =:

)α + β = 3
5

/× × × 32 5 4

BC BD+ ×
x (× + ×16 1

x− + =16 6
BD BD

: DE AC×2

+ × +16 6 1

× = 
+

5 8 4
5 7 12

, BD =1 1
3 3


AB A= ×2

cos A =

B'C ' = ×1 32
= × ×1 13 142

− =72 184 13

13(  

/ − =2 25 2 1

s : 3روش اول

, cos= α =3
5

× + ×1 4
2 5 2

+ = 


3 4 3
1

CD BC× × =
x)− ×16 16

x=  = 6
= 6

C AE EC+ ×

+ = ×16 196

BD = 56
12

4
3

AC BD D− ×

+ −
× ×

2 213 14
2 13 1

× × =12 74 13 1
× =124 8413

/1 2 7813
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/1 5

(= × ×1 2 12

,= β =4 65
+=3 3 4

2 1

/ ( + 5 3 4 3

AB DC= ×2

(= −256 16
,1

C AC A× =

+ ×1 1 6  

 
6
2

DC = × −5 7

− = 
215 5

4 13
72
13

/ 5

~ (p داريم:  

25
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/ )+5 2 3

°

3

)3

C AC B+ ×2

x) x+ 256

AD EC× +2

DE =2

 .تر است  بزرگ

− × =1 14
3 3


sin A = 1
1

p q) p ≡ ∧

هم؛ رياضي و فيز

/ (= + 5 3 4

BC

DC AG×2

DE1 

ه روبرو به ضلع

AD
175

9

12
13

~ q,p∧ ⇔

سنجش دوازد

)4 3

  

G

=1

به زاويه طو مرب

D = 5 73

q (p q⇔ ≡ ∨

    
 

 .رست است

 .رست است

:ستوارت داريم

 .رست است

ن نيمساز داخلي

 .رست است

 .رست است

q) (p q ∧
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~ (p ⇔  

{ }a,b ,  
{ } {a,b ,  
{ } {a,b ,  

  :ت با
 

× 
 

51
22  

k+ −32  

 ×15
2  

k+ 32  

=5 1
1 2

 

  

n(A) =  

n(A  

P(E1  

P(a ) =2  

x (+ 15 1  

ationgroup

q) (p⇔ ≡ ∨

{ } { }c , d,e
{ } { }d , c,e
{ } { }e , c,d
اد آنها برابر است


× =


3 15

k k− = 12 1

k k× =2 1

− = −3 91 2

x
x

× +
+

1
2 5

= × =2 24 163
B) = −24 3

E E2 3 

x , ..= + 1
12

+ +1 2 3
2 12 12

13(  

q) ~ (p∧ ∧
  .شود

  .ستيم
}

ار هر افراز، تعدا

k k2 2

k k2 2

=1 511

  :داريم

x
× =

+
1 5
2 5

6
n(= 3 21

E ) = ×4
1
7

i., P(a ) x=

)+ = 
4 112
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q) (p q∧ ≡ ∨
ش مي» فرد است 

فرازهاي زير هس

 به شمارش تكرا

k
× − =3 22 2

k k= =2
15 3


است، پس د %5
x( )
x

+= =
+

1 5
2 5

(B A) n− =

  .باشد

× × =1 1 1
6 5 4

ix −+ 1
12

x = − 55 1

26

جامع نوبت(زيك 

q) (~ p∧ ∨
3 اول نيست و 

 كنيم، داراي اف

كرد كه با توجه

kk= ×1 2

k k =4
3

  :ت با

5ي قرمز برابر  

= 1
2

n(A B) −

گه سمت چپ ب
1

84 

=5 1
6 6

هم؛ رياضي و فيز

~ q) (p≡ ∧
عدد 2«يا » ت

 از افراز انتخاب

افراز توليد ك 3 

k

6
عضوي برابر است

مي قرمز و دومي

  

  :ند

n(A) = −21

 درست براي لنگ

  

سنجش دوازد

~ q) (q∧ ∨ ∧
فرد نيست 3ت و 

ه صورت عضوي

توان جموعه، مي

ع 9ض مجموعه 

 اولي آبي يا دوم

x برقرار است.

تيم واليبال باشن

− =16 5

د انتخاب جفت

a  راx بناميم:

  .شود مي

    
 

~ p)∧
اول استعدد  2«

 .رست است

}ه  }a,b را به

و عضو از هر مج

 .رست است

هاي محض عهجمو

 .رست است

كه دومي آبي و

ه ازاء هر مقدار 
 .رست است

ت Bم فوتبال و 

 .رست است

پيشامد iEنيم 

 .رست است

a1 برنده شدن 

م 1ها برابر  مال
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x =  

= =


13
2  

Q
, , , ,111 2  

هاي زير  ده

ix : , ,2 4  

 σ =2

  
/= 29 2  

، پس برابر 

  

سب متر بر 

p xv=  

w F.d=  

قـم سـمت   

ationgroup

{P( a
1

3 
%65

Q
, , , ,↑

1
2 4 1 1 

ت و واريانس داد

, , , , ,1 1 13 14 
( ) (− +22 11

25

(x باشد، مي −

vبرحس )تندي

J [x]
s

 =

d J [F] =

ست و آخرين رقـ

13(  

}a ,a ) P=4 5

, , , ,13 14 16 1
+19 2
2
 است

, , x16 19
( ) (− +24 11 1

, x
n

δ− +2

(يكاي: باشدمي

m [x]
s

× 

]m [F] =

رقم با معني اس 
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P(a ) P(a+4

Q
, ,↑

3
19 2 21

19=/و  2 5

=11
) (− + 21 11 1

( بازه 
n

δ+ 2

  .ت است

، توان مAعني

J]
m

=

J
m

=

4گزارش شامل 
  . است

  .كنيم  مي

27
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a ) ( )=5
12 3 

, ,22 23

 سوم به ترتيب 

) (− + 21 11 1
8

فاصله اطمينان

  
 ولي پارامتر ثابت

ان وات است يع

  :كنيم مي

  .باشدتون مي

يعني گز. آيند مي
 رقم غير قطعي

خلوط را حساب

 فيزيك

هم؛ رياضي و فيز

) + +3 4
12 12

.  

د، چارك اول و

) (− +213 11 1

δ  وn = و ف 4

(   .است 2−
.راد جامعه است
 است فرق كند

 بر ثانيه يا هما
  :ت

يف كار استفاده

ت كه معادل نيو

ني به حساب نم
در اين گزارش 

ط، ابتدا حجم مخ

سنجش دوازد

.كنيم  مرتب مي

باشد مي 16ها  ه

) (− +214 11 1

/δ = 3 5 

/ ,− +1 87 2 1
نگين درآمد افر
نه ديگر ممكن

، ژولA يكاي
توان نوشت ت مي

، از تعري(J)ل 

ژول بر متر است

 جزءارقام با معني
4يعني عدد . ت

ة چگالي مخلوط

    
 

 .رست است

 شكل صعودي

ينكه تعداد داده

  :آوريم  مي

) (− +216 11 1

 .رست است

x = ،/1 87

/ ) ( /= 87
ر برابر نصف ميا

اي به نمون  نمونه

 .رست است

 مشخص شده،
در اين صورت .ت

گزين كردن ژول

ي نيرو، همان ژ
 .رست است

مت چپ عدد،
 غير قطعي است

 .رست است

ز رابطة محاسبة
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m
V

ρ = 1  

m
V
m
V

ρ =

ρ =

1
1

2

  

VΔ = 6 

fDW =  

fDW =  

fDW =  

xW F=  

W k= Δ  

v =2
2 4  

AE E=  

sin °37  

Amgh  
  Wفنر  =

  

ationgroup

T

m /
V
+

2 1

m /
V
m
V V

 =

 =

1
1

2
2

1 8

361

− =66 6  

E E= − =2 1

k k= − =2 1 2
(= × −1 4 252 1

x x y yd F d+

k m(v= 2
2

1
2
v =2 2

C AE K +

h
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=  

ecU=  2
eU= −Δ 

13(  

T
/

V
+= 54 35 

V
V

V
V



 =

1
1

2
2
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cm36 

(k U )+ −2 2

m(V V−2
2

1
2

)− = −225 4

= × =1 4 4

v )− 2 2
2 1 4

m
s

1

A CU K+ =

h/ = 6 6 
(× × +2 1 36

= Wفنر  −
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T
T

V
36 

cm

cm

= 3

3

3

36

 



  :صورت داريم
(k U )− +1 1

V ) 2
1

J4

J4

( )(v= 2
2

14 22

  :يم
C CU U+ +

  :توان نوشت ي

h cm = 36

) −+ × 224 1
J−12

  
  
 
  
  
  

28
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cm= 36  

  :يابيم ي

V


 =



در اين ص. ر است


  

)− 2
2 

 A  وC داري
e C

U

ر نظر بگيريم مي

m

e ecU U

 كل

هم؛ رياضي و فيز

خلوط كردن مي

cm= 366 

  :ر است با

مقاومت هوا برابر

.كنيم حساب مي

  :ريم

ي بين دو نقطه

سيل گرانشي در

ec J=12

سنجش دوازد

مخها را قبل از  ع

 ايجاد شده برابر

ه با كار نيروي م

جايي را ح  جابه

رژي جنبشي دا

ي انرژي مكانيكي

مبدأ انرژي پتانس

    
 

م هر يك از مايع

ت تغيير حجم

 .رست است

 مكانيكي گلوله

 .رست است

جام شده در اين

ز قضية كار ـ انر

 .رست است

ز قانون پايستگي

C را به عنوان م
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PRa
P

=  

  
W R

t
=

Δ
  

  
×126 1

3
  

.  

از طرفي . ت
ي خواهـد    

. رود اال مي

  . شود

m CΔθ1  
×168 1  

m′ =2 3  

 

ationgroup

P P
P



Ra P× 

× ×3 1 18
36
 
 

كوچكي هستند

ها برابر است ايع
جـايي بيشـتري ه   

  .است Bع 

ت قبل بيشتر با

برابر وزن مايع 

(m mθ = −2
= ×4 336 1

g
/

=168 533 6

خروجي
 كل جي

 كل

13(  

Ra= ×

mg h
t
Δ

 =
Δ 1

P= 
9

1

 

هاي بسيار ك سان

وري از طرف ما
سـطح آن جابـه

A بيشتر از مايع

ه نسبت به حالت

A

A

P
P

  

ghρ  
  

  .م چسباند

چسبي با نيروي

Fm )L′ 2 1
/ m−4 3 36

  .دهد ي

خروج
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P 

P 
9
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P kw= 7

نوسند اما داراي 

ب با نيروي شنا
ن فرو رفتـه و س

Aرتفاع در مايع 

و مايع درون لوله
  

B

P P
P

=
=



h = 68 3

وان آنها را به هم

 نيروهاي دگرچ

× ×42  

m′ × −5
2 1

لي را تشكيل مي

 كل

 و

29
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  :وشت

 به هم قرار دارن

  .است 427

 وزن قطعه چوب
ار بيشتري در آن

اما تغييرات ار. ت

ه كاهش يافته و
:توان نوشت مي

BP gh= ρ +

/ × ×33 4 1

تو نرم شوند، مي

 دارد كه برآيند

( m′= − 24 1
− × =4168 1

شده و قوس داخل

هم؛ رياضي و فيز

توان نو  توان مي

ي معيني نسبت

C°7نو حدود 

بنابراين نيروي 
طعه چوب مقدا

سان استري يك

ر هوا باالي لوله
م Bو  Aتراز 

(P )− 



68 

h× × =1 68

 گرم كنيم كه ن

ن تا زماني ادامه

) /′ × ×2 3 36
/ m′= − 233 6

تر شد رنجي كوتاه

سنجش دوازد

ة بازده برحسب

هاي مد در مكان

طال در مقياس نا

.ناور شده است
ي داشته باشد قط
ت نيروي شناور

صل برنولي فشار
ت شار در نقاط هم

P g = ρ 

h c = 2

قدر شيشه را آن

ع در لولة مويين

  .ند
× 51
′ × 4
2 1

ست پس ميلة بر

    
 

 .رست است

ز رابطة محاسبة

 .رست است

ذرات جسم جام 
  
  
دماي ذوب ط. ت

 .رست است

 در دو مايع شن
ع چگالي كمتري
ي در هر دو حالت

 .رست است

الي لوله بنابر اص
يكسان بودن فش

gh (P+ − 6

cm

 .رست است

هاي ش اگر قطعه 
  
باال رفتن مايع. ت

  
 .رست است

مان  آب باقي مي

 .رست است

α تر اس بزرگ  
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  :دما پايين
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HQ اگر ،= 

سنجش دوازد

يابد كاهش مي
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  :توان نوشت

ر، دستگاهي كه

LW Q= +

    
 

 .رست است
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يخچال عملكرد 
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ن مركز حلقه مي
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موازات خطوط م

كه سيم لوله قرا
بيشترين نور خ 

L شود كم مي.

ضريب القاوري 

    
 

ن عبوري از المپ

رابطة محاسبة ج

 .رست است

قره جزء مواد دي
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 مادة مغناطيسي

 .رست است

ها را حساب حلقه
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 .رست است
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 دقيقه 250: مدت پاسخگويي                                                              270: تعداد سؤال

  اختصاصي عمومي و آزمون
  )دوازدهم(گروه آزمايشي علـوم تجربـي

 

  دوازدهمآزمون آزمايشي سنجش 
  جامع نوبت اول

 صبح جمعه
29/1/1399 

  .گيرند و متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار مي) حتي با ذكر منبع(، قبل و يا بعد از برگزاري آزمون، براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است ...)الكترونيكي و (حق چاپ، تكثير و انتشار سواالت به هر روش 

  :داوطلبي ةشمار        :نام خانوادگي    :نام
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13از  10ـون ـآزمــ  

  عنوان مواد امتحاني، تعداد، شمارة سؤاالت و مدت پاسخگويي
 مدت پاسخگويي ةتا شمار ةاز شمار تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  دقيقه 18  25  1  25  و نگارش فارسي  1
  دقيقه 20  50  26  25 زبان قرآن ،عربي  2
  دقيقه 17  75  51  25   دين و زندگي  3
  دقيقه 20  100  76  25  انگليسي  4
  دقيقه 20  125  101  25  شناسي زمين  5
  دقيقه 47  155  126  30  اترياضي  6
  دقيقه 36  205  156  50  شناسي زيست  7
  دقيقه 37  235  206  30  فيزيك  8
  دقيقه 35  270  236  35  شيمي  9
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 2صفحه 

در زنجيرة سخن با استفاده از » دراي«معناي واژة » بپوشند هنگام زخم دراي/ پاياز آن چرم كه آهنگران پشت« در بيت   -1
  كدام رابطه، قابل درك است ؟

  تضاد) 4  تضمن) 3  تناسب) 2  ترادف) 1
  ؟نيامده استروي آن واژه، درست  معناي چند واژه در كمانك روبه  -2

، )زاري به آواز بلند(، هلهله )روي در كاريزياده(، تفريط )سراسر(، جمله )هوس(، سودا )آوازهپر(خنيده ، )ستدوداد(معاملت   
  )اندوخته(، توش )غير عرب(، تازيك )ديوانه(، تيمار )گريبان(جيب 

  پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1
  ؟نشده استدرستي پر هاي جدول زير به چند خانه از خانه  -3

  )شاهد( نمونه  معنا  واژه
  مثال ده كه كند ابر غم گهرباري/ مثال ده كه نرويد ز سينه خار غمي   فرمان  مثال
  مرا از دم اژدها كن رها/ بپيچيده بر گردنم اژدها   نفس  دم
  هاي به بر كودكانند چو گل/ گفتم اي ترك در اين خانه مرا   سينه  بر

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1
  شود؟ ديده مي غلط امالييدر كدام بيت   -4

  روزي هيچ روزي نبود بي/ تا كند هور جهان افروزي ) 2  كه آهنگ پدر دارم به باال/ از آن گفته است عيسي گاه اسرا ) 1
  ري گيرندبگزارند و خم طرّة يا/ ديد من آن است كه ياران همه كار مصلحت) 4  گرچه عمري به خطا دوست خطابش كردم/ ديدي آن ترك ختا دشمن جان بود مرا ) 3

  وجود دارد؟ غلط امالييهاي زير، چند  ها و عبارت در گروه  - 5
حكم غايي قاضي بر غرامت (، )صرع، طاعون، صرصام و ساير خصمان حيات(، )بندي كودك اهميت شير آقوز در استخان(  

  )كش مĤب قدارهوقيعت جمعي قُلدر فرعون( ،)غازيان
  پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1

  وجود دارد؟ غلط امالييزير چند  هاي در بيت  -6
  رميدندي ز اسباب لقا مي/ اصلشان بد بود آن اهل سبا «  
  از چپ و از راست از بهر فراق/ دادشان چندان ضياء و باغ و راغ   
  »از پري ميوه رهرو در شگفت/ گرفت  آن نسار ميوه ره را مي  
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

  ؟نيامده استروي آن درست  ك روبهپديدآورندة چند اثر در كمان  -7
، پيوند زيتون بر شاخ ترنج )جالل آل احمد(، سه ديدار )لئون تولستوي(، ديوان غربي ـ شرقي )فرانسوا كوپه(مزار شاعر   

  )عبدالحسين وجداني(، پيامبر و ديوانه )حسين يوسفيغالم(، كاغذ زر )نزار قباني(
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

  شده در برابر كدام بيت، در آن بيت وجود دارد؟ية نوشتههر دو آرا   -8
  )حسن تعليل، اغراق(دل آمد  هر طفل كه زاد بي/ در دور جمال تو ز عالم ) 1
  )كنايه، جناس همسان(ره رفتن او بنگر و ره رفتن ما را / رفت از بر من گرچه رهش با مژه رفتم ) 2
  )تضاد، ايهام تناسب(جلوه باز چو طاووس انقالب  آيد به/ خون هزار زاغ بريزم به بوم خويش ) 3
  )ايهام تناسب، تضمين(پريدني به ميان هوا هوس دارم / خور پرواز فضاي تنگ قفس نيست در) 4

  .از تشبيه براي خلق كنايه بهره گرفته شده است.............. هاي زير به جز  در همة بيت  -9
  كيشست كافر ابروييه دل به دست كمانك/ لرزم  چو بيد بر سر ايمان خويش مي) 1
  چون كعبه نهاد حلقه در گوش/ جوش آمد سوي كعبه سينه پر) 2
  كاه من است اسير كوه گران اين تن چو/ كاه من است  غمي چو كوه گران بر تن چو) 3
  كند آيينه را چاكان ميهمچو صبح از سينه/ زوال عارض او از شكوه  آفتاب بي) 4

  هاي ادبي آفريده شده است؟ كدام آرايه» درياي محيط ارچه بزرگ است كناري است/ خدايي كه ز درياي كف تو اي بار«در بيت   - 10
  نما، تضاد ايهام تناسب، تشبيه، متناقض) 2  تشبيه، جناس همسان، مجاز، تضاد) 1
  نما، ايهام، جناس همسان، كنايهمتناقض) 4  استعاره، كنايه، ايهام تناسب  تناسب،) 3

  وجود دارد؟» هم اضافة تشبيهي هم اضافة استعاري«در كدام بيت   -11
  آرم و در گردن آرمتدست دعا بر/ محراب ابرويت بنما تا سحرگهي ) 1
  از خاك ميهن و شده آن خاك بر سرم/ پيوند من بريد   اين دست دهر ريشة) 2
  از ماتم سرو قدشان سرو خميده/ از خون جوانان وطن الله دميده ) 3
  گوي توفيق ز ميدان بربا بسم اهللا/ دست و بازوي تو چوگان بلند اقبالي ست ) 4
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 3صفحه 

  دارد؟» اليه مضاف«واژة نخست كدام بيت، نقش دستوري   -12
  آيد يلي كه سينة ظلمت دريده مي/ آيد  صداي سم سمند سپيده مي) 2  مگر آواز من رسيد به گوش/ يكي از دوستان مخلص را ) 1
  پس من چگونه گويم كاين درد را دوا كن/ دردي ست غير مردن كان را دوا نباشد ) 4  دار سر رشته تا نگه دارد  نگاه/ عشوق نگسلد پيوند گرت هواست كه م) 3

  در كدام گزينه حذف شناسة فعل به قرينة لفظي رخ داده است؟  -13
  در بال و آفت و محنت كشي/ وستان شد سرخوشي ني نشان د) 2  بهر پرسش آمديم اين جا به جان/ ما از دوستان : با ادب گفتند) 1
  بند كردندش به زنداني نهاد/ چون كه در ريش عوام آتش فتاد ) 4  ربود هاشان مي آتش او ريش/ خلق را تاب جنون او نبود ) 3

  ؟نشده استدر كدام گزينه درست مشخص » ضمير پيوسته«نقش   - 14
  )متمم(همش با كودكي طبع اميران / همش با كودكي فرهنگ پيران ) 2  )اليه مضاف(آيدم  هان ميآب حيوان در د/ آيدم  نام تو چون بر زبان مي) 1
  )متمم(حكم و فرمان جملگي فرمان توست / چه هستم آنِ توست جسم و جان و هر) 4  )اليه مضاف(از بيان حال خودمان ده نصيب / روي باال كرد و گفت اي عندليب ) 3

  ؟نشده استهاي فعل به كار گرفته  ك از زماني هاي زير كدام در متن  - 15
  .بست كه پيشامد ناگوار را فاجعه بينگارد قدرها دل نمي ـ به اين زندگي آن  
  .داد ام نيز به آن عالقة چنداني نشان نمي ـ هنوز ذهن من براي دريافت لطايف غزل آماده نبود و خاله  
  .ز جانب او شناخته نباشدهاي زندگي ايراني نيست كه ا اي از حفره ـ هيچ حفره  
  ماضي التزامي و مضارع التزامي) 4  مضارع اخباري و مضارع التزامي) 3  ماضي ساده و مضارع التزامي) 2  ماضي بعيد و ماضي التزامي) 1

  كند؟ ارائه مي نادرستيدر بررسي زبانيِ عبارت زير، كدام گزينه اطالعات   -16
هراسد آن كس كه به جاودانگي روح  كجا از مرگ مي! سي از مرگ نهراسد؟زده است كه چگونه ممكن است ك دشمن حيرت«  

  »خويش در جوار رحمت حق آگاه است؟
  .دو جملة پايه در آن وجود دارد) 2  .در آن وجود دارد) غير ساده(دو جملة مركّب ) 1
  .سه جملة ساده در آن وجود دارد) 4    .سه جملة پيرو در آن وجود دارد) 3

  با كدام بيت زير تناسب معنايي دارد؟» افزاي بستان و بر عمر ليلي/ چه هست بر جاي  من آن از عمر«بيت   -17
  كني؟ زين قدر، از من تبرّا مي/ كني  تو كه در جان و دلم جا مي) 2  روزي تو چون نباشد چون كنم؟/ گر جهان را پر در مكنون كنم ) 1
  هر زمان خواهد كه ميرد پيش تو/ خويش من و هللا كه بهر خويش تو ) 4  آن، بهر تو استبهر خويشم نيست / گر ز درويشي دلم از صبر جست ) 3

  المثل پايينِ بيت، تناسب مفهومي دارد؟ شده در كدام بيت، با ضربپارة مشخص  -18
  )داستسالي كه نكوست از بهارش پي( ؟كز تو در اول قدح اين درد خاست/ پس سليمان گفت اي هدهد رواست ) 1
  )دهد هنوز دهانت بوي شير مي(  !گه دروغ پيش من الفي زني آن/  اي خورده تو دوغ؟چون نمايي مستي) 2
  )از كوزه همان برون تراود كه در اوست(  ست بلكه از وي زشت را بنمودني/  زشتي خط زشتي نقاش نيست) 3
  )دوري و دوستي(  ش بود جوياي اوكه نه معشوق/  هيچ عاشق خود نباشد وصل جو) 4

  ها با بيت زير همخواني دارد؟ مفهوم كدام بيت  -19
  »قضا همي بردش تا به سوي دانه و دام/ كبوتري كه دگر آشيان نخواهد ديد «  
  اي كبوتر نگران باش كه شاهين آمد/ ابرويي ست مرغ دل باز هوادار كمان) آ  
  پنجة شاهين قضا غافل بودكه ز سر/ ظ ديدي آن قهقهة كبك خرامان حاف) ب  
  نشناسي ز دوستدشمنان را باز/ چون قضا آيد نبيني غير پوست ) پ  
  به غير مصلحتش رهبري كند ايام/ هر آن كه گردش گيتي به كين او برخاست ) ت  
  آيد شاهبازي به شكار مگسي مي/ يار دارد سر آزردن حافظ ياران ) ث  
  ب، ت، ث) 4  ب، پ، ت) 3  آ، ب، ث ) 2  آ، ب، پ) 1

  ؟نيستميان بيت و عبارت كدام گزينه، تناسب مفهومي برقرار   - 20
  .رغبت به دوش كشيد اي را بي آميزيد، پيوسته بار وظيفهشما را اگر توان نباشد كه كار خود به عشق در) 1

  كني بگذر ز عادت عبادت مي/ نگردد جمع با عادت عبادت 
  به غبار سازد؛ زيرا هر دم به تالش است تا فراتر رود روح را خاك نتواند مبدل) 2

  رسد روح را از خاك اندر، راح و ريحان مي/ شود  چشم را از خاكت اندر، نور افزون مي
  زمانتو در كلبه و خيمة خود با/ بگذار بر پشت زين خود معتبر بمانم ) 3

  و من طريقِ خطر تو جاي امن و امان گير/ تو راه راحت جان گير و من مقام مصاف 
  .گفت با كسي رودربايستي نداشت؛ رك و راست بود و عيناً عيب ديگران را پيش چشمشان مي) 4

  )نماييد انكار مي(زنيد تا نگويم رازهاتان، تن/ درون و دشمنيد گفتشان بس بد
  ؟شود نمياز كدام بيت برداشت » دستي و درويشي تنگ«  -21

  دست سوي آسمان برداشته/ قرص مه را قرص نان پنداشته ) 2  و لحاف از ماهتاب) بالش(هالين شب ن/ جامة ما روز تاب آفتاب ) 1
  مان نه، آبمان از ديده اشككوزه/ خورشمان درد و رشك نانمان نه، نان) 4  هر دو جفتش كار نايد مر تو را/ گر يكي كفش از دو تنگ آيد تو را ) 3
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 4صفحه 

  شود؟ در كدام بيت زير ديده مي» صورتك به رو نداشت«مفهوم كنايي جملة   -22
  آب  در رگ موجش همان خون است رنگ خون/ دالن  دارد دورنگي سيرت روشن برنمي) 1
  از نقاب پرنيان آمد برون/ چهرة آن شاهد زربفت پوش ) 2
  خوشا دمي كه از اين چهره پرده برفكنم/ شود غبار تنم  حجاب چهرة جان مي) 3
  هاي كوكي بود توان همچون عروسك مي/ ديوا را پوشاند ها رخنة  توان با صورتك مي) 4

هاي زير،  با همة بيت» جنگ روس با ما، جنگ ميان ارتش دو كشور نبود؛ اين جنگ، جنگ بين دو زمان متفاوت بود«عبارت   -23
  .، تناسب مفهومي دارد.............به جز 

  از فكر و علم برگ و بر چه داري؟/ كار به فكر و علم برآيد گر ) 2  مملكت را به دست روس مده/ پادشاها نصيحتم بشنو ) 1
  كي بود آينده با گذشته برابر؟/ رو غم آينده خور، گذشته رها كن ) 4      تا كي و تا چند؟! گيرم خواب تو مرگ است/ شور نشور است در جهان و تو در خواب ) 3

  ت كدام گزينه يكي است؟، در بيت زير و بي»صدف«ويژگي مورد نظر شاعر در مورد   - 24
  »گاه چو تيري كه رود بر هدف/ زده كف چون صدف گه به دهان، بر«  
  گچ سپيد سان شود خانه بيصدف/ به ملكي كه نور ضميرش رسيد ) 2  صدف آورده به كف در و قراري دارد/ جوشد و جز باد ندارد در كف  بحر مي) 1
  حمايت گهر آبدار خويش كنم/ اي به رنگ صدف  كنم ز سنگ، بنا، خانه) 4  دريا برآورده كفنه مانند / به خود سر فرو برده همچون صدف ) 3

  با كدام بيت زير ارتباط موضوعي دارد؟» اي بر گناه پوشيدن پرده/ چيست بهتر ز خيره جوشيدن «بيت   - 25
  گواهي نوشتند برنا و پير/ گزير بر آن محضر اژدها نا) 2  كه جز تخم نيكي، سپهبد نكشت/ يكي محضر اكنون ببايد نوشت ) 1
  گوي تا از كه ديدي ستمكه بر/ بدو گفت مهتر به روي دژم ) 4  برآمد خروشيدن دادخواه/ هم آن گه يكايك ز درگاه شاه ) 3
  

  
  

    عربي، زبان قرآن 
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  ...بی گمان ! پروردگارا : گفت :   ﴾ما ليَس لي به علٌم  لكقاَل رّب إّني أعوُذ بك أن أسأ ﴿ -٢٦
  !ام كه آنچه را كه علم آن را ندارم از تو بپرسممن به تو پناه آورده) 1
  !برم كه از تو چيزي بخواهم كه به آن دانشي ندارممن به تو پناه مي) 2
  !خواهم كه چيزي را درخواست كنم كه دانش من درباره آن نيستاز تو پناه مي )3
  !برم كه از من چيزي را بخواهي كه علمي به آن نداشته باشممن به تو پناه مي) 4

  ...سعدی و حافظ و مولوی : »!کاَن سعدّي و حافظ و مولوّي ِمن أشهر الّشعراء اّلذيَن ينشدون ملّمعات جميلة«  -٢٧
  !سرودندهاي زيبايي مياز معروفترين شاعراني بودند كه ملمع )1
  !اندهاي زيبا سراييدهاز شاعران معروفي هستند كه ملمع) 2
  !شدها سروده ميهاي زيبايي توسط آنمعروفترين شاعران بودند و ملمع) 3
  !هاي زيبا بودنداز مشهورترين شاعران در سرودن ملمع) 4

  »!أت الدکتورة شيمل بدراسة الّلغة العربّية کان عمرها أقّل ِمن عشرين عاماً عندما بد«  -٢٨
  !آموخت سني كمتر از بيست سال داشتوقتي دكتر شيمل زبان عربي را مي) ١
  !سن دكتر شيمل كمتر از بيست سال بود هنگامي كه شروع به آموزش زبان عربي كرد )2
  !كرد سنش كم بود و بيست ساله بودا شروع ميوقتي دكتر شيمل تحقيقات در زبان عربي ر) 3
  !هنگامي كه دكتر شيمل شروع به تحصيل زبان عربي كرد سنش كمتر از بيست سال بود) 4
  :»!التستهزئوا ِباآلخرين و الُتسّموهم باألسماء القبيحة اّلتي يکرهونها«  -٢٩

  !است ندهيد هاي زشتي كه ناپسندها اسمنبايد مردم را ريشخند كنيد و به آن) 1
  !شودهاي زشت ناپسند شمرده ميها با عنوانمسخره كردن ديگران و ناميدن آن) 2
  !دارند نناميدهاي زشتي كه ناپسند ميها را با عنوانديگران را ريشخند نكنيد و آن) 3
  !هاي زشتي كه مكروه است نسبت ندهيدها اسمديگران را نه تنها مسخره نكنيد بلكه به آن )4
  
  
  

   ۳۵ - ۲۶(عّين األصّح واألدّق في الجواب للترجمة من أو إلی العربية(  
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  :»!يجب علينا أن نعلم کيفّية استخدام األعشاب الّطبّية ألّنها قد تُضّر أبداننا«  -٣٠
  !رسانندهاي ما آسيب ميها به بدنما بايد نحوه كاربرد گياهان دارويي را بدانيم زيرا گاهي آن) 1
  !اي ما هستندهها ضرر رساننده به بدنچگونگي استفاده از گياهان دارويي برهمگان واجب است زيرا آن) 2
  !دانستن كيفيت كاربرد گياهان دارويي واجب است زيرا اين گياهان ممكن است به بدن صدمه بزنند) 3
  !رسانند بدانيمهاي ما آسيب ميبايد نحوه كاربرد گياهان دارويي را كه گاهي به بدن) 4
  :»! اّتصلُت هاتفّيًا ِبمهندس صيانة الفندق لُيصّلح مکّيف غرفتي«  -٣١

  !براي تعمير كولر اتاق با مهندس تعميرات هتل حرف زدم) 1
  !به مدير داخلي هتل تلفني خبر دادم كه كولر اتاق مرا  تعمير كنند) 2
  !با مهندس تعميرات هتل تماس تلفني گرفتم تا كولر اتاقم را تعمير كند) 3
  !شودمهندس تعميرات هتل با من تماس تلفني گرفت كه كولر اتاقم تعمير) 4

  : عّين الّصحيَح  -٣٢
  !كردكردم و سرم درد ميدر سينه دردي احساس مي:عندي ُصداعکنت أشعر بألم في صدري و) ١
  !تب شديدي داري: پزشك مرا معاينه كرد و گفت: ُحّمی شديدة عندك: َفحصني الطبيب و قال) ٢
  !بخش بوده پزشك براي من نوشت، شربت وقرص آراماي كنسخه:عَلی الّشراب والحبوب المهّدئةکتَب الطبيُب لي وصفة تحتوي) ٣
  !داروهايم را از داروسازي كه در راهروي بيمارستان بود تحويل گرفتم:استلمُت األدوية من الّصيدلّية الّتي في ممّر المستوصف )٤

  : الخطأعّين  -٣٣
-تأسيس دولت عباسيپس از شركت ايرانيان در:ّيةاإليرانييَن في قيام الدولة العباسّية ازداد نفوذ اللغة الفارسـبعد مشارکة  )١

  !نفوذ زبان فارسي افزايش يافت
  !كندها را درسبك وبيان پربارميها آنداد وستد واژگان بين زبان: تبادل المفردات بين الّلغات يجعلها غنّية في األسلوب والبيان) ٢
  !شيمل ازچند دانشگاه دكتراي افتخاري را كسب كرده بود: کاَنت شيمل قدحصلت علی دکتوراه فخرّية ِمن جامعات متعّددة )٣
-شيمل دعاهاي اسالمي را كه به زبان عربـي مـي   :کانت شيمل تقرأ األدعية اإلسالمّية ِبالّلغة العربّيـة وال تراجـع ترجمتهـا )٤

  !ها مراجعه نكردخواند، به ترجمه آن
  :عّين الّصحيحَ . »! ار مخاطبانش را تغيير دهدتواند رفتگويد عمل كند مياگر گوينده به آنچه مي«  -٣٤

  !إن يعمل قائٌل ِبما َيقول يقدر مخاطبوه أن يغّير سلوکه) ١
  !مخاطبيه إن يقدر المتکّلم أن يعمل ِبما يقول يغّير سلوك) ٢
  !المخاطبين إذا عمَل المتکّلم بالکالم اّلذي يقوله استطاع تغيير سلوك) ٣
  !مخاطبيه ول يقدر أن يغّير سلوكإن يعمل المتکّلم ِبما يق) ٤

  »!و يوم عليك لكالّدهر يومان يوم « : في مفهوم  الُيناسبُ ما عّين  -٣٥
  !دائما يكسان نباشد حال دوران غم مخور     دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت    ) 1
 !رود دست به دست كين دولت و ملك مي         درياب كنون كه همتت هست به دست ) 2
  !ان به شــادي گذر كـــرد روز          چـــو از چشم شــد دور گيتي فــــروزبدين س) 3
  !گهي نـــوش بـــار آورد گــاه زهـــــر     چنين است كردار گردنـــده دهـــــر    ) ٤
  

  
  
  

ابة العالج الطّبّی في مصر کاَن ِبمث. يعتبر العسل ِمن العناصر الغذائّية اّلتي تحتوي َعلی مواّد ضرورّية الستمرار حياة اإلنسان
  .لعالج جراحات الجنود القديمة وکذلك أثناء الحرب العالمّية األوليکاَن العسل ُيخلط مع زيت کبد نوع من السمك

ِمن المواد الّسکرّية و % ۹۵فهو يحتوي عَلی . َيحتوي العسل عَلی نسبة عالية ِمن الفيتامينات و المواّد المعدنّية اّلالزمة للجسم  
  .ـه مصدرًا ِللّطاقة الغذائّية کما يحتوي العسل ِمن الفسفور و الکالسيوم و الحديد و الّنحاستجعلـ أخریمواّد دهنّية و مواّد % ۲

  ٤١-٣٦( ِاقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة(  
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العسل بعّدة خواّص جعلته أفضل جميع أنواع السّکريات األخری  يتمّيز. العسل يفيد ِلشفاء المرضی اّلذيَن لديهم فقر الّدم   
  !الُيفسد األسنان َکباقي الّسکرّيات. لطاقة و ُيهّدئ األعصابِمنها يعطي الجسم ا

  :عّين الصحيح -۳۶
    !الدهنّيةِمن مواّد أخری غير المواد السّکرية و% ٣يحتوی العسُل عَلی ) ٢  !خاص يفيد لعالج جميع األمراضإن کان العسل مخلوطًا بزيت) ١
  !العسل يفسد األسنان کالّسکريات األخری) ٤  !ُيستخدم العسل لعالج جروح الجنود في جميع الحروب) ٣

  :الخطأعّين  -۳۷
  !خواّص العسل َجَعلته أفضل الّسکرّيات) ٢  !يجب عَلی َمن يصاب بفقر الّدم أن اليأکل العسل) ١
  !العسل مفيٌد لعالج األمراض) ٤  !يعتبر العسل ِمن مهّدئات األعصاب) ٣

  :الخطأعّين  -٣٨
  !لعالج الجراحات يد من مختلط العسل مع زيت کبد السمكفي مصر کاَن الّناس يستف )١
  !العسل غنیٌّ بالفيتامينات) ٢
  !العسل تحتوي علی أقّل ِمن تسعين بالمئة من الّسکرّيات )٣
  !المواّد الدهنّية في العسل أقّل ِمن المواّد األخری) ٤

  )٤١- ٣٩(عّين الصحيح في اإلعراب و التحليل الّصرفّي           
  :»يتمّيز  «-٣٩

  فعل و مع فاعله جملة فعلية/ معلوم  -» يمز« له حرف زائد في ماضيه ، حروفه األصلّية  –للمفرد المذّکر  –فعل ) ١
  والجملة فعلية» العسل« فعل و فاعله / مزيد ثالثی بزيادة حرفين ِمن باب تفعُّل   –مضارع ) ٢
  فعل و مع فاعله جملة فعلّية/ مجهول  -» تمييز«  مزيد ثالثّی بزيادة حرف واحد و مصدره –فعل مضارع ) ٣
  فعل و فاعله محذوف/ له حرفان زائدان في ماضيه و التّاء ِمن حروفه األصلّية  –فعل) ٤

  :»تجعُل « -٤٠
  و الجملة فعلية» ه« فعل و مفعوله / معلوم    -مجّرد ثالثّی  –فعل مضارع ) ١
  و الجملة فعلية» ه« فعل و فاعله / مزيد ثالثّی بزيادة حرف واحد  –مضارع ) ٢
  فعل و فاعله محذوف/  مجهول -» َجْعل« ليس له حرف زائد و مصدره  –للمفرد المؤنث  –فعل ) ٣
  فعل و مع فاعله جملة فعلّية/ مجهول -له حرف زائد  –فعل مضارع ) ٤

  :»أخری «  -٤١
  مضاف إليه/ نکرة  -للمفرد المذکر  –اسم التفضيل ) ١
  صفة/  معرفة  -مصدر  –مفرد المؤنث لل –اسم ) ٢
  مضاف إليه/ معرفة   - » آِخر« للمفرد المؤنث و مذّکره  –اسم التفضيل ) ٣
  صفة / نکرة  -للمفرد المؤنث  –اسم التفضيل ) ٤

  :في َضبِط َحرکاِت الکلماِت  الخطأعّين  -٤٢
  !في َرأسي َفراَجْعُت الطَّبيبَ  َشَعْرُت ِبَوَجعٍ ) ٢  !کلُّ واِحٍد ِمّنا أَخَذ ِبطاَقَته ِبَيِده) ١
  !في الَمطاِر کاَن أَحُد ُمراِفقينا َيَتکلَُّم ِبالَعَربّيِة َجّيداً  )٤  !ُبْحترّي َو خاقانّي شاِعراَن َقْد أْنِشَدا َقصيدتَيِن َعْن إيوان ِکسری) ٣

  :في َضبِط َحرکاِت الکلماِت  الخطأعّين -٤٣
  !اَعٍة ِمَن الّناِس ُتَسمَّی الثَّقاَفةالِقَيُم الُمشَتَرَکُة َبيَن َجم) ١
  !َيَتَخرُِّج الطُّّالُب ِمَن الَمدَرَسِة الثّاَنويَِّة في الثّاَمَنة عشرة ِمْن ُعمِرهم) ٢
ِة اّلتي َتقَطُع الّتواُصَل َبيَن الّناسِ ) ٣   !الَتْغَتْب ألنَّ الِغيَبَة ِمَن األْسباِب الُمِهمَّ
  !عاِمٍل أْو ُمَوظٍَّف هَو األْجرِ  ما ُيْعَطی ُمقاِبَل َعَملَ ) ٤
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  :عّين الصحيح -٤٤
  الّشهادة!:  ما تُثبت َنجاح الّطالب في مرحلة ِمن مراِحل الّتعليم) ١
  البومة! :  حيوان ذات عيون متحّرکة) ٢
  المفردات:  ألفاظ منقولة ِمن لغة أخری إلی الّلغة العربّية) ٣
  الحضارة!:  ُيلقيه شخٌص في جمع ِمن الّناسِ  خالصة أفکار أو بحث في موضوع) ٤

  :عن األفعالالخطأعّين  -٤٥
  !عاهَد الطالُب أستاذه بأن الَيکِذَب أبداً  )١
  !لّما َسِمَع َزميلي المشاغب إنشاَء مهران َتنبَّه و َنِدم َعلی سلوکه في الصَّفّ ) ٢
  !َتقرَّب المؤمنون إلی اهللا ِباألعمال الّصالحة )٣
  ! إن تواجه مشاکل و صعوبات في الحياة َفتوکَّلوا َعلی اهللا: ستاذ لي قاَل األ) ٤

  :يختلف عن الباقي» ال « عّين  -٤٦
  !التُسّبوا معبودات المشرکين فيسّبوا اهللا )٢  أخيه ميتاً ﴾لحَم ﴿ الَيغَتب بعضکم بعضاً أيحّب أحُدکم أن يأکل ) ١
  !الُعدوانالعدّو إّال إلی الّتفرقة وَ  عميلُ اليدعو) ٤    ﴾الُتْخِزني يوم ُيبعثون و ﴿) ٣

  :الفعل بمعنی المضارع االلتزامي الفارسیّ  ليسعّين ما  -٤٧
  قبائل ِلَتعاَرفوا ﴾َجعلناکم شعوبًا وأنثی وإّنا َخلقناکم ِمن َذَکٍر وَ  ﴿ )٢  ﴾اُهللا ولیُّ اّلذيَن آَمنوا ُيخِرُجهم ِمن الّظلمات إلی الّنور ﴿) ١
  آمنهم ِمن خوٍف ﴾فلَيعبدوا َرّب هذا البيت الّذي أطعمهم ِمن جوع وَ  ﴿) ٤  موا ِألنفسکم ِمن خيٍر َتجدوه عنَد اهللا ﴾و ما ُتقدِّ  ﴿) ٣

  :التقليلعّين ما فيه أداة تدّل َعلی  -٤٨
  إخوته آيات ِللّسائلين ﴾لقد کاَن في يوسف و ﴿) ٢  قد أفلَح المؤمنون اّلذين هم في صالتهم خاشعون ﴾ ﴿) ١
  !لم يؤّکد القرآن إّال َعلی حّرّية العقيدة) ٤  !عيُن الحياة في الّظلماِت و قد ُتفّتش )٣

  :عّين الفاعل محذوفاً  -٤٩
ثة) ١   !ُيوَجد أطوُل أشجار العالم في کاليفورنيا الواقعة في الواليات المتحدة) ٢  !الُيسّبب اشتعال زيوت شجرة الّنفط خروج أّی غازات ملوِّ
  !ُتؤّدي بعض الحيوانات دورًا مهّمًا في حياة اإلنسان )٤  !ذی القرنين أن ُيغلق المضيق ِبسّد عظيم طلب الّناس من )٣

  :عّين الصحيح في استخدام اسم التفضيل -٥٠
  !سافرُت إلی کبری مدينة في ترکيا )٢  !کانت مريم هی التلميذة األفضل في مدرستنا )١
  !أختي األکبر تدرس بجامعة طهران) ٤  !لمالّلغة العربّية ِمن أغنی الّلغات في العا )٣

  
  

  

    دين و زندگي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  دانند، چگونه بيان داشته است؟خداوند كريم نظريه كافراني را كه زندگي را محدود به دنيا مي  - 51
  ﴾فال خوف عليهم و ال هم يحزنون﴿) 2    ﴾و قالوا ما هي االحياتنا الدنيا﴿) 1
  ﴾و ما لهم بذلك من علم ان هم االّ يظنّون﴿) 4  ﴾و ما هذه الحياة الدنيا اال لهو و لعب﴿) 3

  آورد؟ را نيز به وجود ميشود و كدام معضل ديگر  افكندن كينه و عداوت ميان ابناي بشر به واسطة كدام اسباب توسط شيطان ايجاد مي  - 52
  شراب و قمار ـ بازداشتن از ياد خدا و نماز) 2  ها كاري آزمايي ـ زينت دادن زشت هاي بخت پرستي و تيرك بت) 1
  آزمايي ـ بازداشتن از ياد خدا و نماز هاي بخت پرستي و تيرك بت) 4  ها كاري شراب و قمار ـ زينت دادن زشت) 3

  چيست و فراموشي تدريجي تعليمات انبيا معلول كدام است؟ الزمة ماندگاري پيام دعوت  - 53
  استمرار رشد تدريجي فكر مردم ـ عدم توسعه كتابت و ابتدايي بودن سطح فرهنگ) 1
  استمرار رشد تدريجي فكر مردم ـ جزء سبك زندگي نشدن تعاليم الهي و آداب آن) 2
  طح فرهنگتبليغ دائمي انبيا ـ عدم توسعه كتابت و ابتدايي بودن س) 3
  تبليغ دائمي انبيا ـ جزء سبك زندگي نشدن تعاليم الهي و آداب آن) 4

   ٥٠-٤٤(لجواب عن األسئلة التالية لعّين المناسب(  
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گر كدام  باشد، دائمي و روزافزون است و اين مفهوم ابطال) ص(بخش راه رسول خدا چرا نياز به حاكم و معلمي كه تداوم  -54
  باشد؟ مي) ص(هاي پس از پيامبر  فرضيه در مورد مسئوليت

  )ص(هاي مختلف و ازدياد مشكالت جديد اجتماعي با گسترش اسالم ـ سكوت قرآن و پيامبر  هظهور مكاتب و فرق) 1
  ها هاي مختلف و ازدياد مشكالت جديد اجتماعي با گسترش اسالم ـ اعالم پايان يافتن مسئوليت ظهور مكاتب و فرقه) 2
  ها ي ـ اعالم پايان يافتن مسئوليتگذاري يك مدرسه بزرگ علم رسيدن عصر معرفي اسالم اصيل و لزوم پايهفرا) 3
  )ص(گذاري يك مدرسه بزرگ علمي ـ سكوت قرآن و پيامبر  رسيدن عصر معرفي اسالم اصيل و لزوم پايهفرا) 4

ها  يك از اقدامات جهت عدم تزلزل گام لزوم كدام  ما را به خود مشغول نكند،  ايم، ايي غير از عهدي كه با خدا بستهاينكه كاره  -55
  كند و در اين راستا، كدام نكته بايد مراعات شود؟ در مسير قرب الهي را تأكيد مي

  .ز سر راه برداريمشوند، ا مراقبت و پاسباني ـ عواملي را كه سبب سستي در اجراي تصميم ما مي) 1
  .شوند، از سر راه برداريم محاسبه و ارزيابي ـ عواملي را كه سبب سستي در اجراي تصميم ما مي) 2
  .ها را انتخاب كنيم محاسبه و ارزيابي ـ براي عهد بستن با خدا، بهترين زمان) 3
  .ها را انتخاب كنيم مراقبت و پاسباني ـ براي عهد بستن با خدا، بهترين زمان) 4

يك از آثار محبت به خدا و طرق  ما را به كدام» شود هر كس در روز قيامت با محبوب خود محشور مي«: فرمودة رسول اكرم  - 56
  آوايي دارد؟ دهد و با كدام روايت هم فزوني آن سوق مي

  .خدا را جا ندهيدپيروي از خداوند ـ قلب انسان حرم خداست در حرم خدا غير) 1
  .خدا را جا ندهيدخدا ـ قلب انسان حرم خداست در حرم خدا غير دوستي با دوستان) 2
  .دوستي با دوستان خدا ـ ارزش هر انساني به اندازه چيزي است كه دوست دارد) 3
  .پيروي از خداوند ـ ارزش هر انساني به اندازه چيزي است كه دوست دارد) 4

چه نزد خداست  ه شده، كاالي زندگي دنيا و آرايش آن است و آنآنچه به شما داد«وجوي تعبيري ديگر از آية  اگر در جست  - 57
  پژوه ما را سيراب خواهد كرد؟باشيم، كدام آيه، وجود حقيقت» كنيد؟ بهتر و پايدارتر است؛ آيا انديشه نمي

  ﴾من آمنَ باهللاِ و اليومِ اآلخرِ و عملَ صالحا فَال خَوف علَيهم و ال هم يحزنون﴿ )2  ﴾و ما خَلَقنَا السماوات و االرض و ما بينَهما العبينَ ما خَلَقناهما االّ بِالحقِّ﴿) 1
  ﴾ ...كُنا االّ الدهرُو قالوا ما هي االّ حياتُنا الدنيا نَموت و نَحيا و ما يهل﴿) 4  ﴾و ما هذه الحياةُ الدنيا االّ لَهو و لَعب و انَّ الدار اآلخرَةَ لَهِي الحيوانُ﴿) 3

  و تأكيد خداوند بر عدم توانايي مبارزه با قرآن به ترتيب در كدام عبارات قرآني نهفته است؟) ص(فلسفة درس نخوانده بودن پيامبر اسالم   - 58
  ﴾قُل فَأتوا بِسورةٍ مثله ...﴿ـ  ﴾لَوجدوا فيه اختالفاً﴿ )2  ﴾قُل فأتوا بِسورةٍ مثله... ﴿ـ  ﴾اذًا الرتاب المبطلونَ﴿ )1
  ﴾ ...قُل لَئنِ اجتمعت االنس والجن﴿ـ  ﴾اذًا الرتاب المبطلونَ﴿ )4  ﴾ ...قُل لَئنِ اجتمعت االنس والجن﴿ـ  ﴾لَوجدوا فيه اختالفاً﴿ )3

  ؟كنيم بگوييم، به كدام آية شريفه استناد مي» برتري عالم برزخ را نسبت به دنيا«اگر بخواهيم   - 59
  ﴾ينبؤا االنسانُ يومئذ بما قدم و اخّر﴿ )2  ﴾اَفَحسبتُم انّما خلقنا كم عبثاً و انّكم الينا ال ترجعون﴿ )1
  ﴾قال رب ارجعونِ لعلي اعمل صالحاً﴿ )4  ﴾ام نجعل الذّين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في االرض﴿ )3

  ترين زمين براي كشت محصول آخرت كدام است؟ است و بهترين و مناسب نتيجه چه عملي در دنيا »سيصلون سعيراً«عذاب   -60
  ـ دل انسان ﴾يأكلون اموال اليتامي ظلماً﴿) 2  ـ عمل انسان ﴾يأكلون اموال اليتامي ظلماً﴿) 1
  ـ عمل انسان ﴾يأكلون في بطونهم ناراً﴿) 4  ـ دل انسان ﴾يأكلون في بطونهم ناراً﴿) 3

  ، چه كسي است و به چه معنايي است؟»تر است چنين كسي به آسمان نزديك« كه) ص(تعبير پيامبر اكرم   -61
  .تر است ها در او قوي عزتمند ـ يعني گرايش به خوبي) 2  .تر است ها در او قوي جوان ـ يعني گرايش به خوبي) 1
  .شوند عزتمند ـ يعني شامل عنايت خاص الهي مي) 4  .شوند جوان ـ يعني شامل عنايت خاص الهي مي) 3

  اي برقرار است؟ بيني عاقبت ازدواج توسط پدر و مادر معلول چيست؟ رابطه ميان ايمان و شايستگي براي همسري چگونه رابطه پيش  - 62
  عالقه و محبت شديد به فرزند ـ عكس) 2    تجربه و پختگي ـ مستقيم) 1
  تجربه و پختگي ـ عكس) 4  عالقه و محبت شديد به فرزند ـ مستقيم) 3

  به ترتيب مؤيد كدام نيازهاي اساسي انسان است؟» روم آخر ننمايي وطنم به كجا مي/ ام، آمدنم بهر چه بود  از كجا آمده«: ت موالنااين بي  - 63
  شناخت هدف زندگي ـ درك آيندة خويش) 2  كشف راه درست زندگي ـ درك آيندة خويش) 1
  ي ـ كشف راه درست زندگيكشف راه درست زندگ) 4  شناخت هدف زندگي ـ كشف راه درست زندگي) 3

  چه بوده و چرا عفاف در زنان و دختران ارزش بيشتري دارد؟) ص(با پيامبر ) ع(دليل تفاوت پوشش امام صادق   - 64
  .از مردان به نعمت زيبايي آراسته استـ زيرا خداوند زنان را بيش) ص(تمايز وضع زندگي مردم زمان امام با زمان پيامبر ) 1
  .ـ زيرا زن مظهر جمال زيبايي دروني و هم ظاهري است) ص(با زمان پيامبر ) ع(مردم زمان امام تفاوت فرهنگي ) 2
  .از مردان به نعمت زيبايي آراسته استـ زيرا خداوند زنان را بيش) ص(با زمان پيامبر ) ع(تفاوت فرهنگي مردم زمان امام ) 3
  .ـ زيرا زن مظهر جمال زيبايي دروني و هم ظاهري است) ص(تمايز وضع زندگي مردم زمان امام با زمان پيامبر ) 4
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  نهد؟ انگيز قيامت كبري، متأثر از كدام فضيلت اخالقي در انسان است و اين هيبت بر گناهكاران چه اثري مي ايمني از وحشت هراس  - 65
  .رسد وليكن عذاب خدا برايشان سخت است احسان ـ همچون افراد مست به نظر مي) 1
  .رسد وليكن عذاب خدا برايشان سخت است چون افراد مست به نظر ميصداقت ـ هم) 2
  .هايشان به زير افكنده است وجوي مفرّي هستند و چشم صداقت ـ در جست) 3
  .هايشان به زير افكنده است وجوي مفرّي هستند و چشم احسان ـ در جست) 4

است و انحصار انكار روز جزا در آيات قرآن مربوط به  علت انكار معاد در عين مشكوك نبودن آن براي انسان، كدام عامل  -66
  كدام گروه ياد شده است؟

  هاي دنيوي و اصرار بر گناهان كبيره ـ افراد متجاوز و گناهكار مستي و غرور به نعمت) 1
  هاي دنيوي و اصرار بر گناهان كبيره ـ افراد جاهل و غافل مستي و غرور به نعمت) 2
  اي از دادگاه قيامت ـ افراد متجاوز و گناهكار بدون هيچ واهمه گناه كردن در تمام عمر) 3
  اي از دادگاه قيامت ـ افراد جاهل و غافل گناه كردن در تمام عمر بدون هيچ واهمه) 4

  وجوب دادن يك مد طعام به فقير براي كسي كه روزه نگرفته است، در چه صورتي است؟  -67
  .طرف شدن عذرش بعد رمضان عمداً قضاي روزه را تا رمضان آينده انجام نداده استرد، با بربيمار ناتواني كه روزه نتوانسته بگي) 1
  .ترك عمدي روزه كه با فعل حرام انجام شده كه عالوه بر قضا بايد اطعام فقير نيز انجام دهد) 2
  .جا آوردترك عمدي روزه و به جا نياوردن قضاي روزه كه بايستي تا رمضان آينده به) 3
  .مسافري كه نتوانسته روزه بگيرد، كه پس از رمضان سهواً قضاي روزه را تا رمضان آينده انجام نداده است) 4

در خطبة آغازين حكومت خود، تملك اموال عمومي به ناحق را با چه عنواني معرفي نمود و سپس رفتار ) ع(حضرت علي   -68
  خود را در حكومت چگونه توصيه نمود؟

  و عذاب آخرت براي خود ـ برابر دانستن همگان در برابر قانون براي اولين بارخريدن ننگ دنيا ) 1
  المال ميان تمام مسلمين خريدن ننگ دنيا و عذاب آخرت براي خود ـ تقسيم يكسان بيت) 2
  المال ميان تمام مسلمين اي جو در دهان موري ـ تقسيم يكسان بيت تر شدن از پوست دانه پست) 3
  اي جو در دهان موري ـ برابر دانستن همگان در برابر قانون براي اولين بار پوست دانهتر شدن از  پست) 4

25در گذر ) ع(با دقت نظر در سيرة ائمة اطهار   -69   در مورد مقصد و مسير  ، )ص(سالة پس از رحلت ملكوتي رسول خدا
  حركت ايشان، به ترتيب كدام قضاوت صحيح است؟

  مقاصد مشترك و هم راستا ـ عدم وحدت رويه) 2  اهداف متناسب با شرايط زمانه ـ عدم وحدت رويه) 1
  اهداف متناسب با شرايط زمانه ـ وحدت رويه) 4  مقاصد مشترك و هم راستا ـ وحدت رويه) 3

فرمايد و سپس از كدام  ه ميهايشان به خود، چ تر كردن پوشش ايمان به نزديكخداوند تبارك و تعالي، براي ترغيب زنان با  - 70
  دارد؟ وصف خود پرده برمي

  ﴾و اهللاُ يعلَم ما تَصنَعونَ﴿ـ  ﴾يدنينَ علَيهِنَّ من جالبيبِهِنَّ﴿ )2  ﴾و كانَ اهللاُ غَفوراً رحيماً﴿ـ  ﴾ذلك اَدني اَن يعرَفنَ فَال يؤذَينَ﴿ )1
  ﴾و اهللاُ يعلَم ما تَصنَعونَ﴿ـ  ﴾ذلك اَدني اَن يعرَفنَ فَال يؤذَينَ﴿ )4  ﴾هللاُ غَفوراً رحيماًو كانَ ا﴿ـ  ﴾يدنينَ علَيهِنَّ من جالبيبِهِنَّ﴿ )3

هاي الهي محسوب شده و داراي بركات مالي و معنوي از جمله ايجاد آرامش و مودت و رحمت ميان  آنجا كه ازدواج از نشانه  -71
  شود و نشانگر كدام جنبه اعجاز قرآن است؟  همسران است، براي چه كساني آيت الهي محسوب مي

ـ انسجام دروني در عين نزول تدريجي) 1 ـ انسجام دروني در عين نزول تدريجي) 2  اهل فكر و انديشه در آيات الهي    اهل ايمان و شاكر نعم الهي 
ـ تأثير نپذيرفتن قرآن از عقايد دوران جاهليت) 3 ـ تأثير نپذيرفتن قرآن از عقايد دوران جاهليت اهل فكر و) 4  اهل ايمان و شاكر نعم الهي    انديشه در آيات الهي 

  گذارد و زمينة ارتكاب انسان به گناه، كدام است؟ چه اثر مباركي بر وجود انسان مي» شهود حقيقت پليد معصيت«  -72
ـ غلبه نرفتن به سوي گناه به) 2  شدن از لطف و رحمت الهيعدم معاوضة محبت خدا با هيچ چيز ـ دور) 1   كردن هوي و هوس بر انسانامداد فرشتگان 
  شدن از لطف و رحمت الهينرفتن به سوي گناه به امداد فرشتگان ـ دور) 4  كردن هوي و هوس بر انسانعدم معاوضة محبت خدا با هيچ چيز ـ غلبه) 3

بود و ) ص(از نوشتن احاديث پيامبر يك از پيامدهاي ممنوعيت  هاي شخصي به احكام دين، ناشي از كدام وارد شدن سليقه  -73
  كدام نتيجة ناميمون را به دنبال داشت؟

ـ گمراهي مسلمين) 1 ـ اشتباهات بزرگ) 2  ايجاد زمينة جعل و تحريف احاديث و خودداري از نقل آنها    ايجاد زمينة جعل و تحريف احاديث و خودداري از نقل آنها 
ـ گمراهي مسلمين) 4  هدايت ـ اشتباهات بزرگمحروم شدن مردم و محققان از يك منبع مهم ) 3   محروم شدن مردم و محققان از يك منبع مهم هدايت 

  شود؟ در كدام آية شريفه پيشگويي قرآن از آينده تاريخ اين است كه شرك به پايان رسيده و خداي يگانه پرستيده مي  -74
  ﴾ ...ذلك بانّ اهللا لم يك مغيراً نعمة انعمها علي قومٍ حتي يغيروا﴿ )2  ﴾ ...و لقد كتبنا في الزّبور من بعد الذّكر اَنّ االرض يرثها﴿ )1
  ﴾ ...وعداهللا الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفّنهم في االرض﴿ )4  ﴾ ...و نريد ان نمنّ علي الذين استضعفوا في االرض و نجعلهم ائمه﴿ )3
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كدام وظيفه از سوي مؤمنان ضروري است و در صورت عدم ايفاي اين مسئوليت، چه  ،﴾ليتَفَقَّهوا في الدين﴿جهت انجام فريضة   - 75
  كند؟ خطري مردم را تهديد مي

  .شوند ـ مردم با وظايف خود به خصوص در مسائل جديد آشنا نمي ﴾ لينفروا كافَّةً ﴿) 1
  .ازمند پشتوانة مديريتي است، اجرا كنندتوانند احكام اجتماعي اسالم را كه ني ـ مردم نمي ﴾ لينفروا كافَّةً ﴿) 2
  .شوند ـ مردم با وظايف خود به خصوص در مسائل جديد آشنا نمي ﴾ لينذروا قَومهم ﴿) 3
  .توانند احكام اجتماعي اسالم را كه نيازمند پشتوانة مديريتي است، اجرا كنند ـ مردم نمي ﴾ لينذروا قَومهم ﴿) 4
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76. Sharks are more dangerous than whales. They are the most dangerous animals ---------- the sea. 

1) in   2) of   3) in every of  4) of all of 
77. Choose the sentence with the best word order. 

1) On the street, I saw my teacher yesterday.     
2) Yesterday, I saw my teacher on the street.   
3) Yesterday, I on the street saw my teacher.    
4) On the street, yesterday, I saw my teacher. 

78. Some American people believe that it is much more effective and legally acceptable for the 
government to gain information from Facebook than for the government to collect ----------. 
1) them 2) itself 3) them by themselves 4) it itself 

79. They went to Dartmouth College together in the 1960s and ---------- business together since. 
1) already did  2) have already done  
3) frequently did  4) have frequently done  

80. Father: Did you enjoy your first term at the university? 
 Son: Yes, I learned a lot and I got an A in all but one of my subjects. I got a C in mathematics. 
 Father: ----------! That’s much better than I did in my first term. 

1) You’re welcome 2) Well done 3) It is touching 4) How strange 
81. The things on his desk were in such --------- that he very often could not find a document that he 

had received only a few days earlier. 
1) manner 2) description 3) disorder 4) stress  

82.  The recordings that the band made ---------- the years from 1945 to 1963. 
1) relate 2) order  3) ache 4) span 

83. You must have at least twenty data items before you can --------- on the results of the study. 
1) complete 2) generalize 3) emphasize 4) compare  

84. Many people believe that taking vitamin C pills will ---------- a cold, but scientific tests indicate 
that vitamin C has very little effect. 
1) prevent 2) unscramble 3) protect 4) identify 

85. ----------! I can’t write a good essay if you are constantly asking me questions! 
1) Go away 2) Turn around 3) Watch out 4) Get away  

86. Your handwriting does not have to be ----------; if people cannot read it, you are wasting your 
time by making it look fancy. 
1) suitable 2) imaginative 3) strong 4) artistic 

87. Sanjay Dutt once said, “As an actor, I’ve grown ---------. It’s taken me years to get comfortable 
doing a romantic scene and dancing on stage in front of a live audience. I’ve really opened up a 
lot.” 
1) energetically 2) peacefully 3) considerably 4) collectively 
 
 
 

Part A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see 
four words or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that 
best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 
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Part B: Cloze Test 
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide which 
choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

 

Even if you don’t need to make regular presentations in front of a group, there are plenty of 
situations where good public speaking skills can help you advance your career and create 
opportunities. 

For example, you might have to talk about your organization (88) ---------- a conference, make 
a speech after accepting an award, or (89) ---------- a class to new recruits. Speaking to an 
audience also includes online presentations or talks; (90) ----------, when training a virtual team, or 
when speaking to a group of customers in an online meeting. 

Good public speaking skills are important in (91) ----------, as well. You might be asked to 
make a speech at a friend’s wedding, give a eulogy for a loved one, or inspire a group of 
volunteers at a (92) ---------- event. 

  
88. 1) at 2) in 3) on 4) over            
89. 1) after teaching 2) teach 3) teaching 4) have to teach 
90. 1) despite 2) however 3) for instance 4) besides 
91. 1) your life which is another area 2) your life and another area 
 3) other areas and lives  4) other areas of your life 
92. 1) strategy 2) timetable 3) history 4) charity 

 
Part C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four 
questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer 
sheet. 

Passage 1: 

Not since Americans crossed the continent in covered wagons have they exercised and dieted as 
much as they are doing today. As a result, they do not only look younger and slimmer, but feel 
better. Because of increased physical fitness, life expectancy in the nation has risen to seventy-
three years, with fewer people suffering from heart disease, the nation’s number one killer. 

Jogging, the easiest and cheapest way of improving the body, keeps more than 30 million 
people of all ages on the run. For the price of a good pair of running shoes, anyone anywhere can 
join the race. 

Dieting, too, has become a national pastime. Promoters of fad diets that recommend not eating 
one thing or another, such as fats or carbohydrates, promise as much as 20-pound weight losses 
within two weeks. Books describing such miraculous diets are always on the best-seller lists 
because everybody wants to lose weight quickly and easily. 

However, if they are done too much, both jogging and dieting can be harmful. Many confused 
joggers run too hard and as a result suffer from ankle and foot damage. Fad dieting, fortunately, 
becomes only a temporary means for losing a few pounds while the body does not get the 
balanced nutrition it requires, so most dieters cannot stay on fad diets for long periods. Above all, 
common sense should be used for any dieting and exercise scheme. 
 

93. According to paragraph 1, ---------- . 
1) Americans got exercise when they crossed the continent in covered wagons 
2) exercise and diet are more common in America than ever before 
3) America’s life expectancy is higher than any other nations 
4) Americans live longer than they did before 

94. The main idea of paragraph 3 is ---------- . 
1) people want to lose weight so much that they will try any kind of diet 
2) fad diets are so popular because they are on the best-seller lists 
3) not eating any fats or carbohydrates will cause dangerous weight loss 
4) diet books guarantee 20-pound weight losses 
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95. What does the word “they” in the last paragraph refer to? 
1) everybody wanting to lose weight quickly and easily 
2) jogging and dieting 
3) miraculous diets           
4) everybody 

96. You can infer from this passage that ---------- . 
1) a person’s life expectancy depends on diet only 
2) fad dieting promoters first encourage people in their best-seller books 
3) more people die from heart disease than to any other physical problem  
4) fad dieting could be a long-term solution to losing weight 

Passage 2: 

The Grand Canyon is a great place for people who are interested in geology. The Colorado River 
has been flowing through the canyon for a very long time. Because of this, it has caused 
considerable erosion. One positive aspect of this erosion is that it has created beautiful and 
fascinating landforms. We can identify the rock and learn about the history of the Earth in that 
region. 

We have learned many things from the Grand Canyon. [A] Millions of years ago, the Earth 
looked much different. [B] Much of the western part of the North American continent was under 
water. What is now the Grand Canyon was flat land. [C] The Colorado River ran through this 
land. However, two plates crashed and they created a mountain range. [D] We now call this 
mountain range the Rocky Mountains. The new hills meant that the river flowed with more force. 
For the next six million years, it flowed through the rocks. This is what created the Grand Canyon. 
However, wind, rain, and ice also helped. Together, they shaped one of the most impressive 
natural physical features on Earth. 

The erosion of the rock has exposed layers of different types of rock. Each section of rock has 
its own consistent composition. That’s how we can tell the layers apart. We know that there was 
once a large mountain range there. Over time, it was worn down. Eventually, the land became flat 
again. Then, the sea came in. This caused a new layer of rock to form. The sea brought in deposits 
of minerals. When the sea level dropped, the minerals stayed behind. Therefore, a new layer of 
rock was formed. Then, the Rocky Mountains were formed because of the movement of the plates. 
As a consequence, the Grand Canyon was created. It is a very beautiful sight. 

97. Which of the following best expresses the essential information in the highlighted sentence? 
Incorrect answers change the meaning in important ways or leave out essential information. 
We can identify the rock and learn about the history of the Earth in that region. 
1) By determining rock type, we can learn about the past. 
2) By studying history, we can determine rock types. 
3) The past gives us clues to the future of the region. 
4) We can make guesses about the history of the region. 

98. The letters [A], [B], [C] and [D] in paragraph 2 indicate where the following sentence can be 
added. Where would the sentence best fit? 

 “The continents were shaped differently and found at different locations.” 
1) [A] 2) [B] 3) [C] 4) [D] 

99. According to the passage, which of the following was NOT a cause of the landforms at the Grand 
Canyon? 
1) River 2) Wind 3) Ice 4) Earthquakes 

100. Which of the following can be inferred about the Colorado River? 
1) It helped create the Rocky Mountains. 
2) It is an important source of water in the dry region. 
3) It was the dominant force shaping the Grand Canyon. 
4) It would not have been created if there was no Grand Canyon. 
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اخـتالف  . ترتيب زير باشدالنهار باشند و عرض جغرافيايي آنها به بر روي يك نصف Nو  A ،B ،Mاگر شهرهاي   -101
  يك بيشتر از بقيه است؟ طول مدت شب و روز در كدام

 )جنوبي 55درجه جنوبي،  صفر درجه و  5درجه شمالي،  65(  

1 (A  2 (B  3 (M  4 (N  
  ها، حاصل چيست؟ پيدايش فصل  -102

  حركت وضعي زمين و زاويه تابش خورشيد) 1
23/لي زمين و انحراف حركت انتقا) 2   اي محور زمين درجه 5
  اي محور زمين و حركت وضعي زمين درجه 29انحراف ) 3
23/زاويه تابش خورشيد و انحراف ) 4   اي محور زمين درجه 5

  فسيل شاخص آغاز دوران پالئوزوئيك كدام است؟  -103
  دايناسور) 4  گياه گلدار) 3  دار هماهي زر) 2  تريلوبيت) 1

  باشند؟ هاي شرق آفريقا حاصل عملكرد كدام مرحله چرخه ويلسون مي آتشفشان  -104
  بازشدگي) 4  بسته شدن) 3  برخورد) 2  گسترش) 1

  فلز ارزشمند، كانه كالكويپريت كدام است؟  -105
  نيكل) 4  مس) 3  آلومينيم) 2  آهن) 1

  ها، عنصر گوگرد وجود دارد؟ در تركيب شيميايي كدام كانه  -106
  كالكوپيريت و هماتيت) 4  گالن و كالكوپيريت) 3  مگنتيت و گالن) 2  هماتيت و مگنتيت) 1

  شود؟ ها تشكيل مي معموالً عناصر كروم، نيكل و پالتين در كدام نوع كانسنگ  -107
  پالسري) 4  رسوبي) 3  دگرگوني) 2  ماگمايي) 1

  يب شيميايي مشابه كوارتز دارد؟قيمتي زير، ترككدام كاني نيمه  -108
  ياقوت) 4  زبرجد) 3  عقيق) 2  زمرد) 1

  اي پوك و متخلخل كه تركيب كربني دارد؟ ماده  -109
  سنگ پا) 4  تورب) 3  بيتومينه) 2  آنتراسيت) 1

3اگر حدود   - 110    2/مترمكعب آب، در مدت   آبدهي آن چاه چند مترمكعب بر ثانيه است؟. ه عميق خارج شوددقيقه از يك چا 5
1 (12  2 (6   3 (5  4 (2  

  ميزان درصد تخلخل آبخوان بيانگر چيست؟  -111
  توانايي انتقال و هدايت آب) 2    قابليت زهكشي) 1
  بخوانقابليت چسبندگي آ) 4    توانايي ذخيره آب) 3

  بخش معدني خاك، شامل كدام مورد است؟  -112
  نيتروژن، فسفر و كلسيم) 2    گياخاك، فسفر، كلسيم) 1
  گوگرد، گياخاك و كاني رسي) 4    تركيبات كربني، لوم و كوارتز) 3

    دهنده چيست؟ رو، نشان شكل روبه  -113
  توازن آب   ) 1
  فرونشست زمين) 2
  آب تجديدناپذير) 3
  مخروط افت) 4

  شود؟ ها، كدام مورد تشكيل مي در اثر اعمال تنش كششي در سنگ  -114
  گسل معكوس) 4  گسل عادي) 3  تاقديس) 2  ناوديس) 1
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  شوند؟ ها، كدام مورد ريزدانه محسوب مي بندي مهندسي خاك از نظر طبقه  -115
  ماسه و شن) 4  الي و ماسه)  3  رس و الي) 2  شن و رس) 1

  سان، چه نقشي دارد؟عنصر سلنيم از نظر سالمت ان  -116
  .آالينده هواست) 4  . ضد سرطان است) 3  .كننده هواست تصفيه) 2  .زاست سرطان) 1

  شود؟ عنصر كادميم از چه طريقي وارد بدن انسان مي  -117
  هوا و خاك) 4  آب و هوا) 3  گياهان خوراكي و آب) 2  واهگياهان خوراكي و ) 1

  ابطه دارد؟هاي كليوي با فراواني كدام عناصر در بدن ر بيماري  -118
  اكسيژن و فلوئور) 4  منيزيم و اكسيژن) 3  كلسيم و منيزيم) 2  فلوئور و كلسيم) 1

  شود؟ استفاده مي Xهاي محافظ در برابر پرتوي  از كدام عنصر در تهيه لباس  -119
  جيوه) 4  روي) 3  سرب) 2  كادميم) 1

  شود؟ ين لرزه در كجا تشكيل ميزم Lموج   -120
  فصل مشترك پوسته و گوشته) 2    كانون زمين لرزه) 1
 هاي پوسته فصل مشترك اليه) 4    مركز هسته زمين) 3

1اگر انرژي آزاد شده از زمين لرزه حدود   -121   برابر شود، بزرگي آن چند واحد افزايش يافته است؟  
1 (3  2 (1  3 (2  4 (1   

      دهنده چيست؟  رو نشان شكل روبه  -122
  درزه) 1
 گسل) 2
  خوردگي چين) 3
  اي حركت دامنه) 4

  معدن چغارت در كدام پهنه زمين ساختي ايران واقع شده است؟  -123
  زاگرس) 4  ايران مركزي) 3  كپه داغ) 2  اروميه ـ دختر) 1

  ؟نيستكدام مورد به عنوان ميراث زمين شناختي مطرح   -124
  آبشارها) 4  ها فشان گل) 3  غارها) 2  موزه حيات وحش) 1

  هاي ژئوتوريسمي استان تهران است؟ كدام مورد از جاذبه  -125
  باداپ سورت)  4  روستاي كندوان) 3  روستاي ورديچ) 2  دره ستارگان) 1
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}اگر   -126 }M x x W , x= ∈ ≤ 1 مرجـع،   همجموع{ }A x x k ,k= = − ∈2 1   و{ }B x x k ,k A= = ∈5 
  چند عضو دارد؟ Bباشد، 

1 (9  2 (1  3 (2  4 (21  
واحـد كمتـر    12برابـر جملـه اول    5واحد كمتر و جملـه سـوم از    2در دو دنباله هندسي، جمله دوم از جمله اول   -127

  مجموع قدر نسبت اين دو دنباله كدام است؟. باشد مي
1 (2  2 (6  3 (9  4 (11  

aاگر   -128 = −5 2 aباشد،  6 a a a− × −8 3 2 21 1  كدام است؟  
1 (1  2 (+3 2  3 (−3 2  4 (2 3  
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yدر تجزيه عبارت   -129
x xy x y− + −

44 3 2 23 94 16 4   ؟نداردكدام عامل وجود  4

1 (y x− 22  2 (y x− 2  3 (yx xy− +
2

2 32 4 2   4 (yx xy− −
2

2 32 4 2  

AB)با  ABCالساقين  اگر در مثلث متساوي  -130 AC )= = 1  12°و زاويه ،D ها باشد،  برخورد عمودمنصف محل
  تقريباً كدام است؟ ABDمساحت مثلث 

1 (4   2 (43  3 (45  4 (46  
  كدام است؟ AB. باشد مركز دايره مثلثاتي مي Oدر شكل زير   -131

1 (1  2 (3
3  

3 (2 3
3  4 (3  

cosاگر   -132 x
A

cot x cos x
=

−

4
2 Bو  2 tan x

cos x
= − 4

4
  برقرار است؟ Bو  Aاي بين  باشد، چه رابطه 1

  
1 (B A AB− − =1  2 (AB = 2  3 (AB B+ = 2  4 (A B= 2  

fاگر دو سهمي   -133 (x)  وg(x) مقدار . به شكل زير در دو نقطه يكديگر را قطع كنندf ( ) g( )−4   كدام است؟ 4
1 (5  

2 (5
3  

3 (4
3  

4 (4  
  
  
  

xهاي معادلة  مجموع ريشه  -134 x x− − =16 2 1 11   كدام است؟ 5
1 (  2 (−1  3 (−3  4 (−5  

aدر حالت  اگر  -135 > fنمودار تابع  1 (x) x x x a= − + +3 قطع كند، كدام تابع  aها را در نقطه به طول xمحور  23
  كند؟ ها قطع ميxزير را در دو نقطه روي محور 

1 (y x x= + −2 2 1    2 (y x x= + −2 3 1  
3 (y x x= − −2 1    4 (y x x= − −2 4 1  

  اشند؟نفر خاص بخواهند هم اتاق ب 2اي كه  نفره را انتخاب كنند، به گونه 3اتاق  4توانند  نفر به چند طريق مي 11  -136
1 (54    2 (64    3 (664   4 (672  

experimental''با حروف كلمه   -137   توان ساخت؟ صدا چند كلمه مي بدون حروف بي ''
1 (15  2( 2  3 (24   4 (6   
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P(Aاگر   -138 B') = 6 % ،P(B A') = 8 %  وP(A') P(B')=3 يـا   Aباشد، احتمال اينكه حداقل يكي از  5
B رخ دهد كدام است؟  

1 (%85  2 (%88  3 (%9  4 (%93  
رقـم   2چقدر احتمال دارد در عددي تصادفي تنها از . سازيمعدد طبيعي يك رقمي معين، اعداد پنج رقمي مي 3با   -139

  استفاده شده باشد؟

1 (( )42
3  2 (( )52

3  3 (( )× 422 3  4 (( )× 522 3  

  كدام است؟ Cدر شكل زير مجموع طول و عرض نقطه   -140

1 (185
73    

2 (186
73  

3 (187
73  

4 (188
73  

)Aاگر   - 141 , )−1 3 ،C( , )2 )Mو  ABCدو رأس مثلث  1 , )3   كدام است؟ AHتفاع پاي ار Hباشد، عرض  ABوسط  1
1 (/−1 82  2 (/−1 86  3 (/−2 4  4 (/−3 32  

xهاي معادلة  ريشه βو  αاگر   -142 x− − =2 4 2   باشند، حاصلα + β3   كدام است؟ 18
1 (5   2 (6   3 (8   4 (1   

7/اي وتر  الزاويه اگر در مثلث قائم  -143 3/، ارتفاع وارد بر وتر 5   باشد، ضلع متوسط مثلث كدام است؟ 6
1 (5  2 (/5 5  3 (/5 6  4 (6  

BCتر  ، فاصله پاي ارتفاع واقع بر ضلع بزرگABCدر مثلث   -144 = 1تر  ، تا ضلع كوچكAC = . برابر واحد است 2
  كدام است؟ BCHمساحت مثلث . كنيم را رسم مي BH، عمود ACبر امتداد  Bاز 

1 (1  2 (16  3 (2  4 (25  
3زاويه 2و  12با دو ضلع  ABCDاالضالع  متوازي  - 145  از رأس . مفروض استC   در خارج متوازي االضالع خطي رسـم

BKحاصل . قطع كند Lو  Kرا به ترتيب در نقطه  CDو  ABهاي  كنيم، تا امتداد ضلع  مي DL

AK AL
  كدام است؟ +

1 (1  2 (KL
CK

  3 (AB
AD

  4 (BK
AK
2  

]معادله   -146 x] x=1 2
2   چند ريشه دارد؟ 5

  شمار بي) 4  4) 3  3) 2  1) 1

fاگر   -147 ( x ) x x− = − −22 1 2 3 fباشد، آنگاه  1 ( )
−1 5

  كدام است؟ 2
1 (/−1 5  2 (−1  3 (  4 (2  

xتابع   -148
f (x)

x sin x
=

−2 24
]در بازه   , ]− π π2   نشده است؟در چند نقطه تعريف  2

1 (  2 (1  3 (3  4 (4  



  رياضي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 17صفحه 

...حاصل   -149
tan tan tan

+ + +
+ ° + ° +

1 1 1
1 15 1 16 1   كدام است؟ 75

1 (3   2 (/3 5  3 (31  4 (/31 5  
logاگر   -150 (x x x ) log (x )− + − − − =3 25 56 12 8 2 logباشد،  1 (x )−5   كدام است؟ 2

1 (1
2  2 (  3 (− 1

2  4 (−1  

aاگر   -151 log= 75
log15باشد، آنگاه حاصل  45

  كدام است؟ 75

1 (a
a

− 3
3   2 (a

a
−
−
3

3 1  3 (a
a

−
−

3 1
1  4 (a

a
+1

3  

fبع اگر تا  -152 (x) يك از توابع زير در نقطه  به شكل زير باشد، در كدامx  ؟نيستحد تابع موجود ولي تابع پيوسته  
x) الف   ,y f (x)= =2    ب (x ,y [ f (x) ]= =2  
x) پ   ,y [f (x)]= =     ت (x , y [f (x)]= − =1  
  الف ـ پ) 1
  ب ـ ت) 2
  پ ـ ت) 3
  الف ـ ب ـ پ ) 4

fتابع   -153 (x)  كه درx =   حد دارد وf (x)  تعريف شده است وليf (x) حد چپ و راست ندارد، كدام است؟  
1 (f (x) x=  2 (f (x) x x= − 2  3 (f (x) x x= −2  4 (f (x) x x= −3  

كتـاب   3كتاب فيزيك و  3كتاب رياضي داريم كه  3كتاب فيزيك و در رديف سمت چپ  5در رديف سمت راست   -154
به تصـادف درسـت   ) رياضي ـ فيزيك (سه جفت كتاب . ستندرياضي كتاب درسي سه سال دوره دوم دبيرستان ه

  هاي درسي سه سال دوره دوم را انتخاب كرده باشيم؟ كنيم، چقدر احتمال دارد كه كتاب مي

1 (1
2  2 (1

6   3 (1
8   4 (1

1   

را بـه آنهـا اضـافه كنـيم، ضـريب       21و  14، 13هـاي   ، ميانگين و واريانس ده داده آماري باشد و دادهσ2و  16اگر   -155
/تغييرات برابر  25 شود مي .σ2 كدام است؟  

1 (16  2 (17  3 (2  4 (25  
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  بيان شده است؟ نادرستيدرباره فرايند توليد گازوئيل زيستي، كدام گزينه به   -156
  .شود اكسيد كربن به جو آزاد ميديشود كه با سوختن آن  سوختي توليد مي) 1
  .توان سوخت توليد كرد هايي مي هايي مثل سويا بالفاصله با انجام واكنش پس از استخراج روغن گياهي از دانه) 2
  .شود در توليد اين نوع سوخت از انرژي نور خوشيد استفاده مي) 3
  .شوند لودگي هوا ميهايي است كه باعث آ اين نوع سوخت پايدارتر و مؤثرتر از سوخت) 4

  ................در ماهيچه اسكلتي ران يك مرد بالغ، هر تار    -157
  .آورد كند، بيشترِ انرژي خود را با توليد الكتيك اسيد به دست مي) 1
  .باشد مي Yتند، داراي چندين نسخه از كروموزوم جنسي ) 2
  .باشد ياخته خود ميقل عصبي در ميانكند، قطعاً داراي گيرنده نا) 3
  .كننده اكسيژن دارد تند، مقدار زيادي رنگدانه ذخيره) 4
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  .............شود  در يك فرد سالم بالغ، هر هورموني كه از غده فوق كليه ترشح مي  -158
  . در يك ياخته عصبي ساخته شده است) 1
  .شود باعث افزايش فشار خون در فرد مي) 2
  .شود هاي اين غده به خون وارد مي ويرگفقط از م) 3
  .هاي دروني يا بيروني، در تنظيم فعاليت بدن نقش دارد با پاسخ به محرك) 4

  بيان شده است؟ نادرستيكننده ترشح بزاق قرار دارد، كدام گزينه به  درباره بخشي از مغز انسان كه در مجاورت بخش تنظيم  - 159
  .كننده مالتونين واقع است االي آن غده ترشحهايي است كه در ب داراي برجستگي) 1
  .شوند هايي است كه از اجزاء خط اول دفاعي بدن محسوب مي مركز انعكاس) 2
  .ها نقش دارند هاي عصبي آن در فعاليت بينايي چشم ياخته) 3
  .باشد، در تماس است با بخشي از مغز كه در ارتباط با تاالموس و قشر مخ مي) 4

  كند؟ ها را به درستي بيان مي د سالم، كدام گزينه ويژگي همه مويرگدر بدن يك فر  -160
  .دهند همواره از يك سرخرگ خون گرفته و به يك سياهرگ خون مي) 1
  .باشند اي از ماهيچه صاف در ابتداي خود مي قطعاً داراي حلقه) 2
  .رسد وسيله يك سياهرگ به قلب ميهمواره مايع درون آنها در نهايت به) 3
  .باشندهاي ديگر مي طعاً دو طرف آن در اتصال با رگق) 4

  .دهد رخ مي................ از ............... به طور معمول، در بخش شنوايي گوش انسان،   -161
  لرزش استخوان ركابي پيش ـ ارتعاش پرده صماخ) 1
  ارتعاش دريچه بيضي پس ـ لرزش مايع درون بخش حلزوني) 2
  ها هاي عصبي پس ـ لرزش ماده ژالتيني در تماس با مژك ي يوني غشاء ياختهها باز شدن كانال) 3
  هاي بخش دهليزي پيش ـ تغيير نفوذپذيري غشاء ياخته گيرنده هاي ياخته خم شدن مژك) 4

  ساله سالم، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟ 3درباره يك زن   -162
  .دهد را انجام مي 1اوليه موجود در تخمدان، با دريافت هورمون استروژن ميوز  هر ياخته اووسيت) 1
  .كند هر ياخته اووسيت فاقد كروموزوم همتا، تقسيم ميوز را خارج از تخمدان تكميل مي) 2
  .شود هاي جنسي ديده مي در هر ياخته ديپلوئيدي موجود در تخمدان، يك تتراد از كروموزوم) 3
  .الم حاصل از سيتوكينز نابرابر در تخمدان، فقط يك كروموزوم جنسي وجود دارددر هر ياخته س) 4

  بيان شده است؟ نادرستيشود، كدام گزينه به  درباره سياهرگي كه از محل عصب بينايي از كره چشم خارج مي  -163
  .باشند كه در تماس با زالليه مي كند هايي را حمل مي مواد دفعي ماهيچه) 1
  .كنند هاي اليه داخلي كره چشم را تغذيه مي هايي است كه ياخته گدر ادامه ر) 2
  .شود هاي اسكلتي، منشعب مي در تماس مستقيم با پرده سفيد رنگ متصل به ماهيچه) 3
  .رسند هاي نوري است انشعابات آن به هم مي در محلي از شبكيه كه فاقد گيرنده) 4

  ................ك فرد بالغ، دار ي هاي خوني هسته ياخته.............   -164
  .سازد شوند كه با تقسيم ميتوز گويچه قرمز مي همه ـ از نوعي ياخته بنيادي ساخته مي) 1
  .اندگيرند كه در مغز قرمز استخوان توليد شدههايي منشأ مي فقط گروهي از ـ از تقسيم ياخته) 2
  .باشند ياخته خود ميهايي در ميان همه ـ داراي دانه) 3
  .هاي دو انسان متفاوت را دارند فقط گروهي از ـ توانايي شناسايي ياخته )4

  »................همه «كند؟  درباره سيستم ايمني بدن انسان، كدام عبارت جمله مقابل را به درستي تكميل مي  -165
  .وندر هاي آلوده به ويروس، توسط نوعي گويچه سفيد فعال در خط دوم دفاعي از بين مي ياخته) 1
  .شوند هاي سرطاني وارد عمل مي ، در مبارزه با ياختهIكننده اينترفرون نوع  هاي ترشح  ياخته) 2
  .باشند هاي بدن مي هاي سفيد فعال در خط سوم دفاعي، قادر به عبور از ديواره مويرگ گويچه) 3
  .روند هاي مكمل از بين مي ناي، توسط پروتئي عوامل بيگانه داراي غشاء ياخته) 4

  »...............در گياه «كند؟  تكميل مي نادرستيكدام گزينه جمله مقابل را به   -166
  .گيرد ها، بخشي از ريشه خارج از آب قرار مي حرّا، براي مقابله با مرگ ريشه) 1
  .اي برگ قراردارندهشود كه در فرورفتگيهايي انجام ميخرزهره، همه دفع آب قطعاً توسط روزنه) 2
  .كند تواند به طور مستقل گازهاي تنفسي را با محيط تبادل مي حرّا، ريشه مي) 3
  .هاي گياه توسط اليه ضخيمي از تركيبات ليپيدي پوشيده شده است خرزهره، سطح برگ) 4
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  ................يك گياه علفي ............. به طور معمول، در   -167
  .هاي درازي با ديواره چوبي شده قرار دارند اطراف دستجات آوندي، ياخته ساقه ـ دو لپه، در) 1
  .رسد هاي مغز مي هاي پوست، بالفاصله به ياخته ريشه ـ تك لپه، شيره خام پس از انتقال در عرض غشاء ياخته) 2
  .هاي آوندي در سمت خارج كمتر از سمت داخل است ـ تك لپه، تعداد دسته  ساقه) 3
  .دهند هايي وجود دارند كه مواد را انتقال مي لپه، در استوانه آوندي فقط ياخته ريشه ـ دو) 4

  درباره انقباض در يك تار ماهيچه توام، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟  -168
  .گيرد به سر ميوزين صورت مي ATPياخته به دنبال اتصال ورود كلسيم به مايع ميان) 1
  .افتد اتفاق مي Z، اتصال سر ميوزين به رشته اكتين در بخشي دورتر از خط ATPبا جدا شدن فسفات از ) 2
  .باشد در زماني كه سر ميوزين به مولكول دو فسفاته متصل است، قطعاً از رشته اكتين جدا مي) 3
  .گيرد كه سر ميوزين به رشته اكتين متصل باشد از ميوزين، زماني صورت مي ADPجدا شدن مولكول ) 4

زايي يك اسپرماتوسيت اوليه، از نظـر   سالم حاصل از مراحل اسپرم............ هاي  در بيضه يك مرد سالم، همه ياخته  -169
  .دارند............. يكديگر، ............. 

 بهـ  شباهت Yبا كروموزوم دو كروماتيديـ  داشتن كروموزوم ) 2  زوم تك كروماتيديـ  تعداد سانترومرها در هسته باـ  تفاوتبا كرومو) 1
  دار ـ توانايي حركت با ـ شباهت دم) 4  هاپلوئيدي ـ محل به وجود آمدن با ـ تفاوت) 3

  .باشد فاقد نقش مي............ قطعاً در ........... طي حركتي كه در انسان، بخشي از دستگاه عصبي محي  -170
  كند ـ انعكاس عقب كشيدن دست حين برخورد با جسم داغ حركات غير ارادي بدن را كنترل مي) 1
  ها كند ـ پاسخ غير ارادي به محرك حركات ارادي بدن را كنترل مي) 2
  تعداد تنفس در شرايط مختلف رساند ـ تنظيم هاي اسكلتي پيام مي به ماهيچه) 3
  هاي اسكلتي رساني بيشتر به ماهيچه هميشه فعال است ـ خون) 4

  بيان شده است؟ نادرستيدرباره بخش نشان داده شده از غشاء يك ياخته عصبي، كدام گزينه به   -171
  .  كند ب برخالف الف در جهت كاهش غلظت نوعي يون درون ياخته عمل مي) 1
  .شود از شدن الف بسته ميب به دنبال ب) 2
  .بيشتر است 2از سمت  1هاي مثبت سمت  در اين لحظه ميزان يون) 3
  .دهد ياخته است و الف فقط يون سديم عبور ميمايع ميان 2شماره ) 4

  بيان شده است؟ نادرستيهاي اطراف جنين، چند مورد به  درباره پرده  -172
  .شود هاي تروفوبالست ساخته مي دارد كه از تقسيم ياخته هاي بندناف پرده كوريون وجود اطراف رگ) الف  
  .رسد هاي جنين مي هاي جنين از عرض پرده آمنيون عبور كرده و به رگ اكسيژن الزم براي انجام تنفس در ياخته) ب  
  .بوط استكننده از قاعدگي، به آزادسازي هورموني از پرده آمنيون مر در حين بارداري تداوم ترشح هورمون جلوگيري) ج  
ـ هاي محافظتي از جنين هستند كه پـس از جـايگزيني بالستوسي   آمنيون و كوريون تنها پرده) د   ت در رحـم تشـكيل   س

  .شوند مي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  ..............در انعكاس عقب كشيدن دست، ناقل عصبي آزاد شده از نورون حركتي ماهيچه جلوي بازو قطعاً   -173
  .شود سيناپسي كشيده ميبه درون ياخته پيش ATPم با مصرف پس از انتقال پيا) 1
  .شود سيناپسي متصل ميدرون بخش خاكستري نخاع به گيرنده خود در ياخته پس) 2
  .شود اي متصل مي به يك پروتئين سراسري مستقر در غشاء تارچه ماهيچه) 3
  .شود اي مي ياخته ماهيچه باعث ايجاد يك موج تحريكي در طول غشاء) 4

  .............در يك گياه نهاندانه علفي، از شرايط   -174
  .هاي فتوسنتزكننده برگ است افزايش ورود غيرفعال آب به ياخته آوند آبكش برگ، توليد مقدار زيادي ماده آلي در ياخته) 1
  .هاي عنصر آوندي است توسط ياخته ATPها به آوندهاي چوبي ريشه، افزايش توليد  كاهش انتقال فعال يون) 2
  .دار روپوست برگ است هاي سبزينه هاي هوايي، رشد قطري ياخته افزايش مكش ناشي از سطح بخش) 3
  .اي در ريشه است كاهش خروج آب به صورت بخار از روپوست برگ، باال بودن نيروي حاصل از فشار ريشه) 4

  ) ............ي(رنگي، هر ياخته آونددر گياه گوجه ف  -175
  .هاي اطراف ارتباط دارد آبكش، فاقد هسته بوده و با صفحات آبكش موجود در ديواره نخستين خود با همه ياخته) 1
  .چوبي، ديواره پسيني از جنس ليگنين دارد كه سطح داخلي ديواره نخستين را به طور كامل پوشانده است) 2
  .كند ه دليل حضور ديواره، شكل دوكي و دراز خود را حفظ كرده، شيره خام را جابجا ميفاقد پروتوپالست، ب) 3
  .كند اي ديگر هدايت مي اي مواد آلي را گرفته و به ياخته زنده، بر اساس الگوي جريان فشاري از ياخته) 4
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 20صفحه 

  »............هر هورموني «كند؟  ل ميتكمي نادرستيهاي رشد گياهي، كدام گزينه جمله مقابل را به  كننده درباره تنظيم  - 176
  .شود هاي رسيده آزاد مي شود، از ميوه هاي جانبي مي كه با اثر نوعي هورمون ديگر مانع رشد جوانه) 1
  .گيرد اي در مزارع گندم مورد استفاده قرار مي زايي، براي كمك به حذف گياهان خودرو تك لپه با قدرت تحريك ريشه) 2
  .شود هاي گياهي، باعث پر شاخ و برگ شدن گياه مي ز پير شدن اندامبا اثر ممانعت ا) 3
  .هاي بدون دانه نقش دارد زني، در توليد ميوه با اثر مخالف آبسزيك اسيد بر جوانه) 4

  .................با توجه به شكل مقابل از قلب يك انسان سالم،   -177
  . نقش دارد 2و  1هاي  ، در بسته شدن شمارهها هاي ارتجاعي متصل به ديواره داخلي بطن طناب) 1
  .زمان با شنيده شدن صداي واضح قلب باشد تواند هم مي 3و  2هاي  بسته شدن شماره) 2
  .زمان است هم 1با عدم عبور خون از شماره  4عبور خون از شماره ) 3
  .شود بسته شده و صداي اول قلب شنيده مي 3طي انقباض بطن داراي خون تيره، شماره ) 4

  ...............قطعاً .............. هر ياخته خوني سفيد با   -178
  .هسته تكي ـ در پي تراگذري از ديواره مويرگ، توانايي بلعيدن عوامل بيگانه را دارند) 1
  .بلعند هاي روشن ـ براي مبارزه با عوامل بيگانه، آنها را مي ياخته با دانهميان) 2
  .هاي خودي سالم را دارند ـ توانايي شناسايي عوامل بيگانه از ياختهياخته بدون دانه ميان) 3
  .هسته دو قسمتي ـ قادرند نوعي تركيب شيمايي ضد انعقاد خون آزاد كنند) 4

  درباره تنظيم فرآيندهاي گوارشي، چند مورد به درستي بيان شده است؟  -179
  .شود هاي گوارشي غدد لوله گوارش تنظيم مي وقع آنزيمفعاليت شديد دستگاه گوارش، فقط با ترشح كافي و به م) الف  
  .شود هاي بينايي و بويايي فعال مي هاي مختلف لوله گوارش است، فقط با تحريك گيرنده كننده فعاليت بخش بخشي از مغز كه تنظيم) ب  
  .كندرا تنظيم ميشود كه فشار خون  كنترل بسته شدن ناي در طي عمل بلع، با فعاليت بخشي از مغز انجام مي) ج  
  .شود هاي عصبي و هورموني تنظيم مي هاي ديگر بدن، با دستگاه فعاليت دستگاه گوارش فقط در هماهنگي با بخش) د  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  .................گفت كه ............. هاي پوششي پرز روده باريك  درباره ياخته  -180
  .انتقالي گلوكز در سطح ريزپرزدار غشاء قرار داردتوان ـ پروتئين الزم براي هم نمي) 1
  .شود توان ـ همواره هر چه اختالف غلظت سديم روده و داخل ياخته بيشتر باشد، گلوكز بيشتري وارد ياخته مي مي) 2
  .شود اي از طريق نوعي مولكول غشايي انجام مي ياختهتوان ـ ورود گلوكز از اين ياخته به فضاي بين نمي) 3
  .توان ـ ورود بيشتر آمينواسيدها به اين ياخته با استفاده از انرژي زيستي توليد شده در آن است يم) 4

  درباره خط دوم دفاعي بدن، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟  -181
  .شوند هاي توليد شده در ياخته كشنده طبيعي در ياخته هدف آن نيز توليد مي همه پروتئين) 1
  .شوند ا فقط باعث حذف عوامل بيگانه غيرخودي ميخواره بيگانه) 2
  .شود هر پروتئين آزاد شده فعال، در نوعي ياخته خودي بدن باعث تغييراتي مي) 3
  .كند كه همگي قادرند در بين فسفوليپيدها مستقر شوند هايي آزاد مي لنفوسيت كشنده طبيعي پروتئين) 4

  ..............هر پادتن موجود در بدن انسان،   -182
  .شود مربوط به عوامل بيگانه متصل مي) آنتي ژن(قطعاً به دو مولكول پادگن ) 1
  .شود خوارها مي همواره باعث نابودي ياخته بيگانه و حذف آن توسط درشت) 2
  .شوند شود كه در مغز قرمز استخوان توليد مي هايي توليد مي فقط توسط ياخته) 3
  .هاي خودي اتصال يابد هاي توليدي توسط ياخته ز مولكولبه طور حتم قادر است به انواعي ا) 4

  ............، اليه .............. گفت، در لوله گوارش انسان، از  توان نمي  -183
  .خارج به داخل ـ چهارم، با نوعي گليكوپروتئين چسبناك در تماس است) 1
  .شدبا هاي عصبي مي اي از ياخته داخل به خارج ـ دوم، داراي شبكه) 2
  .كند هاي درون شكم را به هم وصل مي اي است كه اندام خارج به داخل ـ اول، بخشي از پرده) 3
  .يابد اي دارد به دو شكل سازمان مي هستههاي تك هايي كه ياخته داخل به خارج ـ سوم، در همه بخش) 4

در «كنـد؟   ا به درستي تكميـل مـي  درباره عملكرد قلب يك فرد سالم در حال استراحت، چند مورد جمله مقابل ر  -184
  »............. نيستممكن ............ فاصله زماني بين 

  .ها افزايش پيدا كند صداي تاك تا پوم ـ حجم خون درون بطن) الف  
  .پايان انقباض دهليزها تا آغاز استراحت عمومي ـ پيامي از طريق شبكه گرهي به قلب برسد) ب  
  .شود هاي قلب ايجاد  ـ تغييري در وضعيت دريچه Rتا  Pموج ) ج  
  .ـ صدايي از قلب شنيده شود Tباز شدن دريچه سيني ششي تا شروع موج ) د  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  



  شناسي زيست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 21صفحه 

  درباره سامانه دفعي، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟  -185
  .كند اي آب اضافي همولنف خود را دفع مي هاي شعله پالناريا از طريق ياخته) 1
  .شود تا آب كمتري از سطح بدن دفع شود در يك ماهي آب شيرين سطح بدن با ماده مخاطي پوشيده مي) 2
  .شود ها ترشح مي هاي مالپيگي اوريك اسيد به لوله در ملخ با افزايش فشار اسمزي درون لوله) 3
  .در برخي پرندگان دريايي دو ساختار متفاوت در برقراري تعادل اسمزي مايعات بدن نقش دارند) 4

  درباره دستگاه توليدمثلي در انسان سالم، چند مورد به درستي بيان شده است؟  -186
  .شود سازي، ياخته قادر به انجام لقاح، درون غده جنسي توليد مي سازي همانند اسپرم در تخمك) الف  
  .باشد كروماتيدي در هسته ميهاي تك اسپرماتيد برخالف دومين جسم قطبي داراي كروموزوم )ب  
  .نخستين جسم قطبي نسبت به اسپرم، كروماتيد كمتري در هسته خود دارد) ج  
  .ساله وجود دارد 4اووسيت اوليه نسبت به اسپرماتوسيت اوليه به تعداد بيشتري در غدد جنسي يك فرد ) د  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  داراني كه گردش خون ساده دارند، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟ درباره همه مهره  -187
  .شود تعداد زيادي گامت توليد شده و توليدمثل جنسي انجام مي) تقسيم ميوز(در اين جانوران با انجام كاستمان ) 1
  .ها شده و در واپايش تعادل اسمزي مايعات بدن نقش داردبه كليه در اين جانوران، فشارخون باال باعث تراوش خون از غشاها) 2
  .كند رساني مي هاي ديگر اكسيژن خون پر اكسيژن خارج شده از آبشش اين جانوران، از طريق يك سرخرگ شكمي به اندام) 3
  .سازند اي خوني ميه هاي بنيادي مغز قرمز استخوان در اين جانوران با تقسيم ميتوز ياخته همانند انسان ياخته) 4

  هاي يك فرد سالم، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟ درباره كليه  -188
  .چسباند هاي زيرين مي هاي پا مانند ياخته هاي پوششي كالفك را به همديگر و به رشته هاي پروتئيني و گليكوپروتئيني ياخته رشته) 1
  .انجامد نهايت به ترشح هورموني از بخش عصبي غده فوق كليه ميدر نتيجه كاهش حجم خون ترشح آنزيمي از كليه در ) 2
  .برد هاي قرمز خون را باال مي هاي كليه همواره مقدار گويچه ترشح نوعي پيك شيميايي دوربرد از برخي ياخته) 3
  .اند هاي گرديزه ترشح شده بخشي از مواد دفعي موجود در انشعاب سياهرگ كليه از ياخته) 4

  دار، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟ ميوه در گياهان گلدرباره   -189
  .شوند هايي با عدد كروموزومي كمتر يافت مي هاي بدون دانه، ياخته در بعضي ميوه) 1
  .تواند رشد كرده و گياه جديد بسازد هايي وجود دارد كه در شرايط مناسب رويان آنها مي هاي حقيقي دانه در همه ميوه) 2
  .شوند شوند، قطعاً به هنگام رسيده شدن بيشتر پراكنده مي هايي كه توسط جانوران پراكنده مي ههمه ميو) 3
  .ها دارندشوند كه عدد كروموزومي بيشتري نسبت به ساير بخش هايي حاصل مي ها از رشد بخش بعضي از ميوه) 4

  ..............خم اصلي حاصل از تقسيم ت............. در يك تك لپه، از تقسيم و رشد ياخته   -190
  .شود هاي ريشه روياني حاصل مي تر ـ ياخته بزرگ) 2  .شوند هاي قادر به انجام فتوسنتز، توليد مي تر ـ بخش كوچك) 1
  .شوند ها تشكيل مي تر ـ لپه بزرگ) 4  .شود هاي بخش ذخيره دانه توليد مي تر ـ ياخته كوچك) 3

  ...............كه در ساختار اختصاصي براي توليدمثل جنسي فقط  n2در يك گياه نهاندانه   -191
  .شود افشان مي هاي رنگي باعث جذب جانوران گرده كند، گلبرگ زامه توليد مي) 1
  .باشد ها مي سازد، قطعاً اولين حلقه گل كاسبرگ دانه گرده مي) 2
  .قاح نقش دارندعواملي غير از خود گياه در انجام ل  پرچم دارد،) 3
  .هر ياخته هاپلوئيدي از تقسيم ميوز حاصل شده است  مادگي دارد،) 4

  در رابطه با لوله گوارش انسان، چند مورد به درستي بيان شده است؟  -192
  .كند خواه موسين ترشح مي اي با قابليت آزاد كردن بيكربنات، قطعاً طي فرآيندي انرژي در معده، هر ياخته) الف  
  .شود پشت ناي همانند قسمت باالي پانكراس، لوله گوارش مشاهده ميدر ) ب  
  .هر ماده جذب شده موجود در سياهرگ باب كبدي، قطعاً پس از جذب در روده باريك به مويرگ خوني وارد شده است) ج  
  .شود هاي همه غدد معده ترشح مي با افزايش كشيدگي ديواره معده، هورمون گاسترين از برخي ياخته) د  
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

  ................قطعاً .............. جايي از عرض غشاء كه هر نوع جابه  -193
  .گيرد به يك نوع پروتئين غشايي خاص نيازمند است ـ در جهت شيب غلظت انجام مي) 1
  .شود اخته به سمت داخل ياخته انجام ميياخته وابسته است ـ از بيرون يبه انرژي توليدي از تجزيه مواد غذايي در مايع ميان) 2
  .شود ء مي شود ـ باعث ايجاد تعادل در ميزان مواد حل شده در دو طرف غشا به واسطه انرژي جنبشي مواد انتقالي انجام مي) 3
  .پذيرد ـ بدون دخالت اختالف شيب غلظت انجام مي گيرد هاي غشايي درون ياخته صورت مي با دخالت كيسه) 4
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  شود؟ هايي است كه از بخش پيشين غده مستقر در گودي استخوان كف جمجمه ترشح مي گزينه، ويژگي همه هورمون كدام  - 194
  .شود با هدايت پيام عصبي در نوعي رشته عصبي در ياخته توليدكننده ترشح مي) 1
  .شود به درون خون وارد مي ATPبه طور مستقيم و با مصرف انرژي ) 2
  .كند ريز تغيير ايجاد مي با اتصال به گيرنده اختصاصي در ياخته هدف خود در فعاليت دستگاه درون) 3
  .در ياخته توليدكننده آن براي بيش از يك هورمون، گيرنده اختصاصي وجود دارد) 4

  ؟درباره سطوح متفاوت حيات، كدام گزينه به درستي بيان شده است  -195
  .شود هاي زندگي آنها گفته مي كره به همه جانوران به همراه همه محل زيست) 1
  .كنند در هر اجتماع زيستي، تعداد زيادي از افراد چند گونه مختلف با هم زندگي مي) 2
  .شود ترين واحدهاي حيات، يك بافت ايجاد مي در هر جانداري از همكاري كوچك) 3
  .شود بوم تشكيل ميتسازگان از چندين زيسهر بوم) 4

  ............. ريزد، ممكن  با توجه به شكل مقابل، نوعي تركيب كه از طريق عالمت سؤال به دوازدهه مي  -196
  .هاي گوارشي لوزالمعده به دوازدهه شود است، با رسوب در كيسه صفرا، مانع ورود آنزيم) 1
  .هاي قرمز در كبد حاصل شده است وبين گويچهنيست، تركيبي مورد نياز بدن باشد كه از تخريب هموگل) 2
  .است، آنزيم فعالي باشد كه در نهايت آمينواسيدهاي مورد نياز بدن را تأمين كند) 3
  .نيست، در محلي غير از محل توليد خود ذخيره شده باشد) 4

  .............در انسان،   -197
  .شود ها انجام مي يواره نايژههاي د پايان دم عميق، با پيام حركتي ارسالي به ماهيچه) 1
  .شود النخاع كنترل مي شروع بازدم برخالف شروع دم، همواره توسط بصل) 2
  .كنند النخاع و پل مغزي پيام دريافت مي اي و ديافراگم، به طور مستقل از بصل هاي بين دنده ماهيچه) 3
  .شود و پيام حسي به مغز ارسال مي هاي سرخرگي ناحيه گردن، به واسطه كمبود اكسيژن تحريك شده گيرنده) 4

  ..................در مجاري تنفسي انسان،   -198
  .دهد پذير را از خود عبور مينايژك انتهايي، در حين بازدم عميق همانند دم عميق بخشي از هواي تبادل) 1
  .باشنده ميهاي باريك، در حين دم عادي برخالف بازدم عادي حاوي بخشي از هواي باقيماند نايژه) 2
  .اندها متصل هاي پوششي مويرگ هاي پوششي مسطحي دارد كه همگي با غشاء پايه به ياخته كيسه حبابكي، ياخته) 3
  .هاي پوششي مژكداري است كه بر روي يك اليه غضروف قرار گرفته است اي، داراي ياخته نايژك مبادله) 4

  بيان شده است؟ نادرستيكند، كدام گزينه به   گياه تنباكو تغذيه ميهاي  درباره ويژگي جانوري كه نوزاد آن از برگ  -199
  داشتن دو بخش شفاف در هر واحد بينايي مستقل) 1
  هاي بدن وجود گازهاي تنفسي درون مايع موجود در حفره) 2
  داشتن سامانه گردش مواد اختصاصي با قلب شكمي) 3
  دفعي  ز آب به درون سامانهدار به دنبال اسم انتقال فعال ماده دفعي نيتروژن) 4

  ..............يك ياخته جانوري ) ميتوز(در رشتمان   -200
  .شود ها درون هسته آغاز مي بالفاصله قبل از متافاز، ضخيم و كوتاه شدن كروموزوم) 1
  .گيرد هاي دوك از دو طرف به سانترومرها صورت مي در پروفاز، اتصال رشته) 2
  .شوند ها به دو سوي ياخته كشيده مي هاي دوك، كروموزوم با كوتاه شدن رشتهبالفاصله پس از آنافاز، ) 3
  .شود كه هر يك تعداد كروموزوم و كروماتيد يكساني دارند ياخته دو هسته تشكيل ميدر تلوفاز در ميان) 4

  ؟درباره نحوه تأمين نيتروژن قابل استفاده براي گياهان، كدام گزينه به درستي بيان شده است  -201
  .گيرد ها انجام مي ياخته همه سيانوباكتريفتوسنتز همراه با تثبيت نيتروژن در ميان) 1
  .سازند هاي موجود در خاك، با استفاده از مواد آلي نيترات الزم براي گياه را مي نوعي از باكتري) 2
  .گيرد هاي ريشه گياهان صورت مي توليد يون آمونيوم از نيترات توسط ياخته) 3
  .شود هاي مستقر در خاك انجام مي ته شدن آمونيوم از مولكول نيتروژن فقط توسط باكتريساخ) 4

  ...............هر ياخته گيرنده در بدن انسان كه در دريافت و درك مزه نقش دارد،   -202
  .شود هايي است كه حركت آنها باعث تغيير نفوذپذيري غشاء مي قطعاً داراي مژك) 1
  .تري دارند ايي قرار دارد كه همگي اندازه بزرگه در كنار ياخته) 2
  .از سمت پايانه آكسوني با ياخته عصبي ارتباط دارد) 3
  .شوند اي است كه با اتصال يك مولكول شيميايي باز مي دار ويژه هاي دريچه داراي كانال) 4
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  ...............،  گياهان نهاندانه.............. در ريشه   -203
  .پوشاند ها را مي هاي جانبي همه ياخته پوست، نواري از جنس سوبرين ديوارهدر اليه درونفقط برخي ـ ) 1
  .رسند ياخته، به نوعي ياخته مرده ميها، به دنبال عبور از ميان همه ـ مواد محلول عبوري از ديواره گروهي از ياخته) 2
  .نعلي شكل دارند پوست، در زير ميكروسكوپ ظاهرهاي درون فقط برخي ـ برخي ياخته) 3
  .شوند هاي ريشه در مسير كوتاه جابجا مي همه ـ مواد از عرض غشاء همه ياخته) 4

  .............گفت، در ...............    -204
  .سازد يافته براي توليدمثل غيرجنسي، پوستك ميهاي روپوست بخش تخصص توان ـ توت فرنگي، ياخته نمي) 1
  .آورند اي هستند كه تكثير شده، چند گياه جديد پديد مي يافتهخوراكي بخش تخصص هاي توان ـ الله، برگ مي) 2
  .هاي آوندي فاقد هسته، در انتقال شيره خام نقش دارند توان ـ زنبق، ياخته نمي) 3
  .كند هايي فشرده با هسته درشت گياه جديد ايجاد مي زميني، ميتوز ياختهتوان ـ سيب مي) 4

  بيان شده است؟ نادرستيكند، كدام گزينه به  ه براي تعيين قلمرو از فرومون استفاده ميدرباره جانوري ك  -205
  .اي و گردش خون مضاعف است داراي قلب چهار حفره) 1
  .كنند   براي مبارزه با همه عوامل بيگانه از اجزاء ايمني اختصاصي استفاده مي) 2
  .دهد گازي با محيط پيرامون انجام ميها و سامانه گردش خون، تبادالت  با استفاده از شش) 3
  .دهد طناب عصبي پشتي بدن در بخش جلويي برجسته بوده و مغز را تشكيل مي) 4
  
                                     فيزيك
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سـال زده   18هايي كه در مـدت   بار پلك بزند، تخمين مرتبة بزرگي پلك 12قيقه به طور متوسط اگر انسان در هر د  -206
  است، به صورت كدام گزينه است؟

1 (41  2 (11   3 (51  4 (81  
  يابد؟ چگالي مايع هنگام تغيير حالت چند درصد افزايش مي. كند درصد كاهش پيدا مي 4يخ زدن  حجم مايعي هنگام  - 207

1 (4   2 (/66 7  3 (6   4 (/33 3  
كنـد   انرژي جنبشي برحسب مكان جسمي كه از حال سكون و از مبدأ محور شروع به حركت مـي  نمودار تغييرات  -208

كه ساكن اسـت اثـر كنـد، تنـدي      kg4اگر نيروي خالص وارد بر اين جسم، بر جسمي به جرم . مطابق شكل است
  ثانيه به چند متر بر ثانيه خواهد رسيد؟    2حركت آن پس از 

1 (4    2 (3  
3 (6    4 (2  
  

1/خودرويي به جرم   -209 kmتُن با تندي ثابت  5

h
اگر توان مصـرفي آن بـراي   . كند  بر مسير مستقيمي حركت مي 72

hp2غلبه بر نيروهاي مقاوم در برابر حركت برابر    مقاوم در برابر حركت برحسب نيوتون باشد، برآيند نيروهاي
  كدام است؟

1 (373  2 (746   3 (746  4 (373   

4مطابق شكل، جسمي به جرم   -210   گرم با تنديm

s
1  از نقطةA  ضريب اصطكاك در مسير . كند ميعبورAB 

/برابر  4 بيشترين انرژي ذخيره شده در فنر چند ژول است؟ . و در بقية مسير اصطكاك ناچيز است  

  N
(g )

kg
= 1   

1 (/23 2  2 (/16 8   
3 (/2 32  4 (/19 68  

)
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  هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت  -211
  .اي از پالسما تشكيل شده است مادة درون ستارگان و بيشتر فضاي بين ستاره) آ  
  .هاي منظمي كنار هم قرار دارند ها، ذرات سازندة ماده در طرح در آمورف) ب  
  .كند اكسيد آلومينيوم وقتي به صورت نانو اليه باشد، مانند عايق عمل مي) پ  
  .هايي از وجود نيروهاي دگرچسبي هستند هاي آب و صابون نمونه تشكيل حباب) ت  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

gدر جوسنج شكل مقابل، مايعي به چگالي   -212
/

cm38 گـاز محبـوس در بـاالي لولـة      اگر فشار. استفاده شده است

/جوسنج  kPa95 mباشد، فشار هواي محيط چند بار است؟ 2
(g )

s
= 21  

1 (51    
2 (/ 94  
3 (1  
4 (/9 4  

gاز مايعي بـه چگـالي    مترمكعب چند سانتي. در شكل مقابل دو مايع در حال تعادل هستند  -213
/

cm39    بـه شـاخة

  سمت راست اضافه كنيم تا سطح آزاد دو مايع در دو طرف ظرف يكسان شود؟
1 (4    
2 (2   
3 (2  
4 (1   
  

اي گـاز   در اين صورت فشارسنج، فشار پيمانه. ايم بق شكل زير، در باالي لولة فشارسنجي پمپ بادي قرار دادهمطا  -214
  كند؟ گيري مي درون مخزن را چگونه اندازه

  كمتر از مقدار واقعي) 1
  بيشتر از مقدار واقعي) 2
  برابر با مقدار واقعي) 3
  .استپذير  با توجه به چگالي مايع هر سه حالت امكان) 4

mجرياني پايا از يك مايع با تندي ثابت   -215

s
1 اي شكل به قطـر   اي استوانه درون لولهcm2   چنـد  . برقـرار اسـت

) مترمكعب از مايع از طريق دهانة خروجي لوله تخليه شود؟ 81دقيقه زمان الزم است تا  )π = 3  
1 (/22 5  2 (45  3 (27  4 (/13 5 

  هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت  -216
  .ها، تغيير كميت دماسنجي است اساس كار دماسنج) آ  
  .شود از دماسنج بيشينه ـ كمينه در باغداري استفاده مي) ب  
  .است رمانيآسنج، مبتني بر قانون گازهاي  س كار تفاسا) پ  
  .هاي آن بستگي دارد گسترة دماسنجي يك ترموكوپل به جنس سيم) ت  
1 (1  2 (2  3 (3  4  (4  



  فيزيك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25صفحه 

اي بـه   اگر كره. دماي آن مطابق شكل است رتغيي متر برحسب 4نمودار تغييرات طول يك ميلة فلزي با طول اولية   -217
مترمكعـب   از اين فلز ايجاد كنيم، در تغييرات دماي مشخص شده روي نمودار، حجم آن چند سـانتي  cm3شعاع 

)تغيير خواهد كرد؟  )π = 3  
1 (/ −× 11 62 1  2 (/ −× 14 86 1    
3 (/ −× 19 72 1  4 (/ −× 13 24 1  
  

gجرم اتمي فلزي   -218

mol
gو جرم اتمي مس  48

mol
 C°3گـرم از فلـز را    24مقدار گرمايي كه دماي . است 64

  دهد؟ گرم مس را چند درجة فارنهايت افزايش مي 384دهد، دماي  افزايش مي
1 (25  2 (325  3  (45  4 (345  

kJقطعه فلزي با ظرفيت گرمايي   -219

K
. دهـيم  را روي قطعة بزرگ يخ صفر درجة سلسيوس قرار مـي  C°41و دماي  2

kJاگر گرماي نهان ذوب يخ 

kg
  شد؟ باشد، چند گرم يخ تقريباً ذوب خواهد 336

1 (122  2 (244  3 (244  4 (122  
فشـار  . است C°127گرم نيتروژن در دماي  56گرم هيدروژن و  1حاوي مخلوطي از  L28مخزني با حجم ثابت   -220

  متر جيوه است؟  ايجاد شده چند سانتيمخلوط 

N H
g g J

( atm cmHg ,M , M , R )
mol mol mol .K

= = = =2 21 75 28 2 8  
1 (8  2 (4  3 (6    4 (3    
  

كه خازن را از باتري جـدا   اگر بدون اين. ماي وصل كرده Vرا به يك باتري با اختالف پتانسيل  Cخازني با ظرفيت   -221
  :را بين صفحات وارد كنيم 3الكتريك با ثابت  صفحات را دو برابر و دي ةكنيم، فاصل

2كند و انرژي خازن  اختالف پتانسيل بين صفحات خازن تغيير نمي) 1
  .شود برابر مي 3

3د و ظرفيت آن كن بار ذخيره شده در خازن تغيير نمي) 2
  .شود برابر مي 2

3كند و ظرفيت آن  اختالف پتانسيل دو سر خازن تغييري نمي) 3
  .شود برابر مي 2

  .شود برابر مي 6كند و انرژي خازن  بار ذخيره شده در خازن تغييري نمي) 4

qمطابق شكل، بار   -222 C= + μ5  به بزرگـي   ثابت در ميدان الكتريكي يكنواخت تنديرا باN
E

C
= × 42 1  ـ ة از نقط

A طة تا نقB اگر. كنيم جا مي جابه AB cm= 5   وα =  گونهچنرژي پتانسيل الكتريكي بار باشد، تغيير ا °37
  است؟

1 (/ J4  يابد افزايش مي.   
2 (/ J3  يابد كاهش مي.  
3 (J4 يابد افزايش مي.  
4 (J3 يابد كاهش مي.  
  

E
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q اي با بار الكتريكي ذره  -223 C= + μ2 و جرم يك گرم، در ميدان الكتريكي يكنواخت E   كه قائم و رو به باال است بـا

m شتاب

s22 اگر .هاي ميدان الكتريكي در حركت است خطبا جهت  هم m
g

s
= 21  باشد، بزرگي ميدان الكتريكي

  چند نيوتون بر كولن است؟
1 (/ × 41 5 1  2 (× 43 1  3 (/ × 44 5 1  4 (× 49 1  

  مطابق شكل زير است، كدام گزينه درست است؟ q2و  q1 هاي ميدان الكتريكي حاصل از دو بار الكتريكي خط  -224
1 (q q , q , q> < >1 2 2 1   
2 (q q , q , q> > >1 2 2 1   
3 (q q , q , q< < <1 2 2 1   
4 (q q , q , q< > <1 2 2 1   
  

qبا بارهاي الكتريكي   سه ذره  -225 / C= + μ1 2 qو  5 C= − μ2 qو  1 C= + μ3 مطابق  Cو  Bو  Aهاي  در نقطه 4
ــده  ــت ش ــكل ثاب ــد ش ــي . ان ــي بزرگ ــروي الكتريك ــالص ني ــر خ ــار وارد ب ــت؟   q3 ب ــون اس ــد نيوت چن

N.m
(k ,BC cm , AC cm)

C
= × = =

29
29 1 2 6  

1 (65  2 (115  
3 (25  4 (9  

  ؟استچند اهم  Bو  Aة در مدار شكل مقابل، مقاومت معادل بين دو نقط  -226

1( 1      2 (2
3
     

3 (15    4 (2  
  

دهند، به ترتيب از راست  نمايش مي آرمانيسنج  ، مقاديري كه آمپرسنج و ولتkبا بستن كليد  زيردار شكل در م  -227
   كند؟ به چپ چگونه تغيير مي

  افزايش  ثابت ـ) 1
    كاهش ـ افزايش) 2
  ثابت ـ كاهش) 3
  ثابت ـ افزايش) 4

A مفتولي فلزي به سطح مقطع  -228

A را ذوب كرده و از آن مفتولي به سطح مقطع Lو طول  2
2
. كنـيم مـي ايجـاد   3

  مقاومت الكتريكي مفتول جديد چند برابر مقاومت الكتريكي مفتول اوليه است؟

1 (4
9  2 (3

4  3 (9
16  4 (1  

  .) ها مشابه هستند المپ(كند؟  ه تغيير ميگونچ L3و  L1 هايرو بسته شود، نور المپ در مدار روبه kاگر كليد   - 229
  .شوند مي پرنورترالمپ هر دو ) 1
  .شوند نورتر مي كمالمپ هر دو ) 2
    .شود نورتر مي كم L1المپپرنورتر و  L3المپ) 3
   .شود پرنورتر مي L1المپنورتر و  كم L3المپ) 4

1q 2q 3q
• • •

BA C
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mتندي كتروني با مطابق شكل زير، ال  -230

s
× 52 1  رو بـه   عمود بر صـفحه  باردار موازي ةبه داخل فضاي بين دو صفح

عبـور   از ايـن فضـا   بدون انحراف mT2ة شليك شده است و به علت وجود يك ميدان مغناطيسي به اندازشمال 
چنـد   آرمـاني  اختالف پتانسيل دو سر بـاتري  بيشترينباشد،  mm2برابر  بين دو صفحه ةاگر فاصل. كرده است

نيروي گرانشـي وارد بـر الكتـرون    تاثير ميدان مغناطيسي زمين و (ولت است؟ 
    .)فرض شده استناچيز 

1 (8    
2 (4     
3( / 8    
4 (/ 4  

اگـر ميـدان   . قـرار گرفتـه اسـت    xoyمنطبق بر صـفحة   A2لندي حامل جريان مطابق شكل، سيم مستقيم و ب  -231
بـه صـورت    SIكند در مغناطيسي ايجاد شده در فضايي كه سيم از آن عبور مي

B ( i j) −= + × 35 1 1 
  يم چند ميلي نيوتون نيـروي  باشد، به هر متر از اين س

sin)كند؟  الكترومغناطيسي و در چه جهتي اثر مي / )° =37 6  
  سو رونبـ  2) 2  سو رونبـ  4) 1
  سو درونـ  2) 4  سو درونـ  4) 3

 
  :در مدار آهني را از سيملوله خارج كنيم، شدت جريان ةاگر هست. گذرد سيملوله ميدر مدار شكل زير، جريان ثابتي از   -232

     .گردد ميازو به مقدار اوليه ب افزايش يافته) 1
  .ماند ثابت مي) 2
    .گردد ميازبه مقدار اوليه بسپس  ابتدا كاهش يافته،) 3
 .ماند همان حال مي سپس به ابتدا كاهش يافته،) 4

4اراي پيچة مسطحي د  -233   حلقه به مساحتcm21  اگر پيچه طوري قرار بگيرد كه سطح آن بر محور . استx 
Bبـه صـورت    SIعمود باشد و ميدان مغناطيسي در محل پيچـه و در   ( sin t)i ( cos t) j= π + π3 2 4 2 

    

1تغيير كند، بزرگي نيروي محركة القايي در مدت 
6 ثانيه در پيچه چند كيلوولت است؟  

1 (/7 2  2 (/3 6 3 (/ 6  4 (/3 6 3  
/ي وربه ضريب القااگري الق انرژي ذخيره شده در  -234 H4، برابر / J7 گـذرد چنـد    ميالقاگر جرياني كه از . است 2

  آمپر است؟
1 (2  2 (6  3( / 6  4 (4  

  هاي زير درست است؟چند مورد از عبارت   -235
  .كنيمهاي كم استفاده ميهاي دور، از ولتاژهاي باال و جريانصلهبراي انتقال توان الكتريكي در فا) الف  
  .، تغيير ولتاژِ راحت استdcبر acهاي مهم توزيع توان الكتريكي از مزيت) ب  
  .ردكزاد توان هنگام كاهش جريان، آانرژي ذخيره شده در القاگرِ حامل جريان را مي) پ  
  .رباها ساكن هستند ها متحرك و آهن پيچه تير مولدهاي صنعد) ت  
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
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  ؟ دنا درستعنصر فراوان در دو سيارة زمين و مشتري،  8در مورد  ها مقايسهكدام   -236
  .ترين عنصر نافلز در زمين، چهارمين عنصر فراوان در مشتري است فراوان) آ
  .اي در زمين است جدول دوره dاي در مشتري، دو برابر شمار عنصرهاي دستة  جدول دوره pصرهاي دستة نسبت عن) ب
  .عنصر فراوان در زمين، نيست 8ترين عنصر موجود در مشتري، جزء  فراوان) پ
  .دو عنصر مشترك بين اين دو سياره هستند Siو  O) ت
  آ و پ) 4  ب و ت  ) 3  پ و ت ) 2  آ و ب ) 1

 نظر پايداري، كدام است؟  ازسومين راديوايزوتوپ هيدروژن   -237

1 (H4
1       2 (H5

1      3 (H6
1      4 (H7

1   
   اند؟ نادرستچه تعداد از مطالب زير،   -238

  .روند ترين فلز پرتوزا، به عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي به كار مي هاي شناخته شده انواع ايزوتوپ) آ
  .شود ني فراهم ميبا افزايش گلوكز حاوي يون پرتوزا در توده سرطاني، امكان تصويربرداري از بافت سرطا) ب
  .دهند را در مخلوط طبيعي اين عنصر، افزايش مي U238در فرايند غني سازي ايزوتوپي، مقدار ) پ
  .شود اي ساخته مي هاي هسته شود، بلكه با كمك واكنش عنصر تكنسيم در طبيعت يافت نمي) ت
1 (4   2 (3     3 (2     4 (1  

amuو جرم الكترون در حدود  amu1 و نوترون در حدود اگر جرم پروتون   -239
1

2      باشد، نسبت مجمـوع جـرم
 ، به تقريب كدام است؟ He42، به جرم S3216ها در  الكترون

1 (1
1      2 (2

1          3 (1
2       4( 8

3      
Xكه با اكسيژن، اكسيدي به فرمول  Xعدد جرمي عنصر   - 240 O2 هـا و   و تفاوت شـمار نـوترون   45دهد، برابر  تشكيل مي 3

nهاي با  چند الكترون در زيراليه Xعنصر . باشد مي 6هاي يون پايدار آن، برابر  الكترون l+ دارد؟  2تر از  بزرگ ، 
1 (15       2 (17     3 (19    4 (21  

    اند؟ نادرست ،رد از مطالب زيراكدام مو  -241
/مشابه و متوالي در آن موجي كه فاصله بين دو نقطه ) آ cm−× 35 5 1 شود باشد، توسط چشم انسان ديده مي.  
  .تر است تر، ولي انرژي آن بيش طول موج نور نارنجي از نور زرد كم) ب
شود  هاي سرخ تا بنفش حاصل مي اي ناپيوسته از رنگ بر اثر تجزيه نور خورشيد به هنگام عبور از منشور، گستره) پ

  .مرئي است مان گسترة نوركه ه
  .تر است انرژي پرتوهاي ايكس از پرتوهاي گاما، كم) ت
  ب و پ                      ) 4  ب، پ و ت    ) 3  آ و ت ) 2  آ، ب و پ   ) 1

 اي، مشابه است؟  هاي ظرفيت چند جفت عنصر در دورة چهارم جدول دوره شمار الكترون  -242
1 (4     2 (6    3 (8        4( 1   

 است؟  درستهاي زير دربارة كربن مونوكسيد،  چه تعداد از عبارت  -243

  .تر از هوا است سمي و داراي چگالي بيش بسيار بو، بي رنگ، بي گازي •
 .هاي فسيلي است در صورت كم بودن ميزان اكسيژن در محيط، تنها فراوردة واكنش سوختن سوخت •

  .آن، چهار الكترون ناپيوندي وجود دارد در ساختار لوويس •
 . اكسيژن است برابر 2از  بيش و زياد بسيار گاز اين با خون هموگلوبين تركيبي ميل •

1 (1     2 (2      3 (3    4 (4 
244-  pH است؟ 7تر از  چه تعداد از مواد زير در دماي اتاق، بزرگ 

 شربت معده*   قهوه *   محلول لوله بازكن    *   آب گوجه فرنگي* 
1 (1     2 (2     3 (3      4 (4  
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 . جفت الكترون پيوندي است............ داراي ........... مانند مولكول ............ مولكول   -245

   ، سهNF3 كربونيل سولفيد، )2  ، سه    SO3فسفر تري كلريد،  )1
CHسيليسيم تترا برميد،  )3 O2   دي متيل اتر،  )4  ، چهارCO2چهار ،  

C77اگر دماي يك نمونه گاز آرگون در فشار ثابت، از  -246 ين افزايش يابد، حجم گاز چند درصد افزايش كلو 42به   
 يابد؟ مي

1 (15       2 (2      3 (25       4 (3   

NaNبراساس واكنش موازنه نشدة   -247 (s) Na(s) N (g)⎯⎯→ +3 14/، از تجزية 2 ، چند ليتر گاز NaN3گرم  95
N2 شود؟  آزاد مي)/ g.L−192 =،چگالي نيتروژنNa ,N : g.mol−= = 123 14 ( 

1( /1 5      2 (/13 4      3 (/15 6    4( /18 7      
ppm2اگر در محلولي از ليتيم سولفات، غلظت يون ليتيم برابر   -248   گرم از  5/0هاي سولفات در  باشد، شمار يون

Li)اين محلول، كدام است؟  g.mol )−= 17  

1 (/ × 184 3 1      2 (/ × 188 6 1      3 (/ × 194 3 1    4( / × 198 6 1   
89/ در بايــد چنــد گــرم پتاســيم هيدروكســيد  -249 ــا غلظــت   8 ــا محلــولي ب مــوالر و  2گــرم آب حــل شــود ت

/چگالي g.mL−11 1  ؟ آيد به دست(K ,O ,H : g.mol )−= = = 139 16 1 

1 (/8 2      2 (/9 2       3 (/1 2       4 (/11 2   
  حلول، كدام است؟ درصد جرمي استون در م. درصد مولي استون در آب است 4شامل  محلولي  -250

  (O ,C ,H : g.mol )−= = = 116 12 1  
1 (/42 83       2 (/56 17         3(/68 23      4( /79 35   

   در كدام گزينه به درستي انجام شده است؟ ،C25 پذيري مواد در آب در دماي ترتيب انحالل ةمقايس  -251
1 (BaSO AgCl CaSO Ca (PO )< < <4 4 3 4 2   2 (NaNO Ca (PO ) BaSO AgCl< < <3 3 4 2 4  
3 (BaSO AgCl Ca (PO ) CaSO< < <4 3 4 2 4  4 (Ca (PO ) AgCl CaSO NaNO< < <3 4 2 4 3  

  تر است؟ ، بيشزيرتفاوت دماي جوش كدام دو تركيب   -252

1 (PH3  باAsH3     2 (HCl  باHBr    

3 (NH3  باPH3    4 (H O2  با
O
||

CH CCH3 3   
  است؟ درستكدام عبارت،   -253

  .تاس ضروري بسيار عصبي دستگاه مناسب عملكرد و تنظيم برايسديم،  يون ودوج )1
2(C H OH(aq)2 5   .، رساناي جريان برق، نيستNaCl(s)برخالف   
  .تر است گاز كربن دي اكسيد از نيتروژن مونوكسيد، كم پذيري انحاللدر فشار يك اتمسفر و هر دمايي،  )3
  .شود هاي يد پس از حل شدن در حالل هگزان، دچار تغيير نمي ساختار مولكول )4

ا  ،ددهمي شكلتغيير  ضربه اثر در ،اي هورجدول د مكدام عنصر در گروه چهارده  -254 شـود و رسـانايي   نمـي  خـرد  امـ 
  ؟دارد بااليي الكتريكي و گرمايي

  كربن    ) 4  ژرمانيم   )3  سرب)  2  قلع   ) 1
H: بازده درصدي واكنش اگر  -255 SO

C H (g) H O(l) C H OH+ ⎯⎯⎯⎯→2 42 4 2 2 باشـد، از هـر ليتـر گـاز      %85برابر  5
C H2 C)آيد؟  در شرايط استاندارد، به تقريب چند گرم اتانول به دست مي 4 H OH g.mol )−= 1

2 5 46  

1 (/1 74    2 (/1 92   3 (/2 15     4 (/2 35   
2/از سوختن كامل   -256 121/مول از يك آلكن راست زنجير،  25 هـاي   تعـداد اتـم  . گرم آب به دست آمـده اسـت   5

 كدام است؟  هيدروژن اين هيدروكربن،
1 (4         2 (5       3 (6      4 (7   
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  است؟  نادرست ،حاصل از واكنش گاز اتن با برم مايع ةدر مورد فراورد كدام مطلب  -257
  .مايع و داراي رنگ مشابه با اتانول است) 1
  .مايع است ختار لوويس برمهاي ناپيوندي در سا شمار انواع عناصر موجود در فرمول مولكولي آن برابر شمار جفت الكترون) 2
  .                  برخالف بنزن، يك تركيب سير شده است) 3
  .جفت الكترون پيوندي وجود دارد 7در ساختار لوويس آن ) 4

  اند؟  درستهاي زير،  چه تعداد از عبارت  -258
 .تاس... و آب اسيدها، ها، نمك برخي گوناگون، هاي هيدروكربن از مخلوطي خام نفت •

 .دارد وجود انفجار احتمال برسد، درصد 5 از بيش به معدن هواي در متان مقدار گاه هر •

 .شود نفت جايگزين سوخت، عنوان به تواند مي سنگ زغال •

 .شود انجام مي لوله خطوط طريق از انتقال سوخت به مراكز توزيع، درصد 66 حدود •
1 (1          2 (2          3 (3      4 (4  

  است؟ درستاي عنصرها در شرايط يكسان،  پذيري عنصرهاي دورة دوم جدول دوره م مقايسه در مورد روند واكنشكدا   - 259
1 (Ne F O< <1 9 8         2 (N C B< <7 6 5     
3 (C B Be< <6 5 4         4 (Ne O N< <1 8 7     

 تر است؟ م پيوند، كوچكآنتالپي كدا  -260
1 (H Cl−       2 (Br Br−      3 (O O=     3 (I I−   

/اگر فرض كنيم كه گرماي حاصل از سوختن   -261 27 ج كيلوگرم فلـز آهـن جـذب    مول اتين به طور كامل توسط پن
−−kJ.mol(شود،  در اين صورت، تغيير دماي اين فلز، چند درجـه سلسـيوس خواهـد بـود؟      113  =  آنتـالپي

Fecاتين، سوختن  / J.g . C− −= 1 145  ( 
1 (156     2 (164        3 (173          4 (182  

 :هاي زير با توجه به واكنش  -262

Fe O (s) CO(g) FeO(s) CO (g)      H=a kJ+ ⎯⎯→ + Δ3 4 23  
Fe(s)+CO (g) FeO(s) CO(g)                 H=b kJ⎯⎯→ + Δ2  

(Fe O s) CO(s) Fe O (s) CO (g)  H=c kJ+ ⎯⎯→ + Δ2 3 3 4 23 2   
Fe: گـازي بـر طبـق واكـنش     ةبراي تشكيل هر مول فراورد O (s) CO Fe(s) CO (g)+ ⎯⎯→ +2 3 23 2 ، چنـد  3
   شود؟ كيلوژول گرما مصرف مي

1( a b c− + 26       2( a cb− +2 2
9 3 9   3( ca b− +2 23 3    4( a c b+ − 39   

ــنش  -263 Cu(s): در واك HNO (aq) Cu(NO ) (aq) NO(g) H O(l)+ ⎯⎯→ + +3 3 2 ــه 2 ــد آب ب ، ســرعت تولي
 مصرف مس، پس از موازنه، كدام است؟ 

1 (4
3      2 (1

2     3 (3
4        4 (2  

ــرم  175  -264 ــافي از  CaCO3گ ــدار ك ــدة     HClو مق ــه نش ــة موازن ــق معادل ــده و طب ــنش ش ــرف واك وارد ظ
CaCO (aq) HCl(aq) CaCl (aq) H O(l) CO (g)+ ⎯⎯→ + +3 2 2 اگر سرعت مصـرف   .دهند واكنش مي 2

HCl ،/ mol.min−12    مانـد؟    باشد، چند گرم از كلسيم كربنات پس از ده دقيقه در ظرف واكـنش بـاقي مـي
)Ca ,O ,C : g.mol−= = = 14 16 12 ( 
1 (75       2 (84      3 (1          4( 112   

 مونومر كدام دو پليمر زير، برابر است؟هاي پيوندي در ساختار  شمار جفت الكترون  -265

  پلي پروپن) ت  پلي استيرن  ) پ  پلي سيانو اتن ) ب  پلي وينيل كلريد    )آ
  ب و ت) 4  آ و پ ) 3  ب و پ    ) 2  آ و ب ) 1



  شيمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 31صفحه 

 هاي كدام تركيب، امكان تشكيل پيوند هيدروژني وجود ندارد؟ بين مولكول  -266
  هيدروژن فلوئوريد) 4  تيل آمين  تري م) 3  پنتانول ) 2  فورميك اسيد  ) 1

 است؟  نادرستهاي زير دربارة آن،  با توجه به ساختار ويتامين ث، چه تعداد از عبارت  -267

هاي كربن استرِ عامـل بـو و    هاي كربن آن، با شمار اتم شمار اتم •
 .طعم آناناس، برابر است

هـا، اتـم    اتـم كـربن وجـود دارد كـه بـه آن      4در ساختار آن،  •
  .دروژن متصل نيستهي
تر از درصد جرمي هيدروژن  درصد جرمي اكسيژن در آن، بيش •

 .است

Cيك ويتامين محلول در آب با فرمول مولكولي  • H O6 7  . است 6
1 (1         2 (2      3 (3    4 (4 

شـمار پيونـدهاي   . اسـت  g.mol−113، كربنـي  1سير شدة يك استر ة جرم مولي كربوكسيليك اسيد سازند  -268
O)اشتراكي در اين استر و نام الكل سازندة آن، به ترتيب كدام است؟  ,C ,H : g.mol )−= = = 116 12 1 

  ، پروپانول              32) 4  ، اتانول  32) 3  ، پروپانول 29) 2  ، اتانول29) 1
شـود و   ، چند گرم آب توليد مـي (B)مول از يك دي اسيد  2با  (A)مول از يك دي آمين  2از واكنش كامل   -269

H)ساختار پلي آميد حاصل، كدام است؟  O g.mol )−= 1
2 18  

H N CH CH NH HOOCCH CH CH CH COOH

A B

− −2 2 2 2 2 2 2 2 

1 (36  ،  [

O O
|| ||

| |
H H

N (CH ) N C(CH ) C ]− − −2 2 2 4 2 

2 (72،  [

O O
|| ||

| |
H H

N (CH ) N C(CH ) C ]− − −2 2 2 4 2  

3 (36 ،  [

O O
|| ||

| |
H H

N (CH ) N C(CH ) C O ]− − − −2 2 2 4 2  

4 (72 ،  [

O O
|| ||

| |
H H

N (CH ) N C(CH ) C O ]− − − −2 2 2 4 2 

 

  ؟است  درست، عبارت زيركدام   -270
  .مونومر سازندة نشاسته و سلولز، متفاوت است) 1
2 (ترين پلي آميدهاي غيرساختگي است ، يكي از معروفوالرك. 
 .الكتيك اسيد استشير ترش شده، داراي پلي) 3
  .كننداتن مذاب را در دستگاهي با عمل دميدن هوا، به ورقة نازك پالستيكي تبديل ميپلي) 4
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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  امع اولجـ  دوازدهمسنجش 
)29/01/1399(  

  

 )دوازدهم( جربيتعلوم 
  

  :باشد ير قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي ز آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  
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 )ره(امام خميني 
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    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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42ص . ( است

ت و كينه ايجاد
ر است كه غفلت

ي يك پيام تبليغ
ماعي و عدم توس

درس 25ص . (د

جامعه پس از پي
ي پديد آمد كه

 

7  

جامع نو(م تجربي 

پس بايد -4.  

حر» ي ، شايد 
اني كه در نمازش

و گاهي چشم -3
ه آزادي عقيده ت

دنعث بيرون آم
مردم -3.   دارد
  .كنند

۴کبر مدينة    
به بز -2.ما است

 تهران درس مي

الّ حياتنا الدنيا نم
 همين زنـدگي
روزگار نابود مي
رآن درباره نظر ك
و گمان و خيال

ميان شما عداوت
ن، شراب و قمار

الزمة ماندگاري 
اجتمگ و زندگي 
شد ن متفاوت مي

ت و سرپرستي ج
و مشكالت زيادي

 )، يازدهم5س 

ن و زندگي

ش دوازدهم؛ علوم

يابيدزد خدا مي
  .رد

گاهي« به معناي 
اند كساگار شده

3). است( ن بود
قرآن فقط به(ت 

  .وف است
ي درخت نفت با
ت متحده وجود
ك انسان ايفا مي

أک -۲فضلی   
رتر در مدرسه م
ترم در دانشگاه

و قالوا ما هي اال﴿
گي و حياتي جز
را فقط گذشت ر
شانگر توصيف قر
ت و فقط ظنّ و

راب و قمار، در م
دم توسط شيطان

)ها جديد نبوت
دن سطح فرهنگ
ت كه با اصل آن

ين وحي و واليت
هاي مختلف و ه
، درس63ص . (ت

 دين

سنجش

فرستيد آن را نز
ن ايمنشان كرم

به  ←» ضارع 
طعا مؤمنان رستگ
پرسش كنندگان
أكيد نكرده است

و فاعل آن محذو
هايوختن روغن

يا واقع در اياالت
همي در زندگي

التلميذة الف -۱ 
يم دانش آموز بر

خواهر بزرگت-4 

﴿: فرمايد يه مي
زندگ: گفتند ]ن

شويم و ما ر  مي
خش آخر آيه نش
ستم و آگاهي ني

هد به وسيلة شر
شمني ميان مرد

  )، دهم10 

تج(مبران متعدد 
علت ابتدايي بود

يافت ي تغيير مي

ي تعليم و تبيي
م، مكاتب و فرقه
ت و دائمي است

    
 

خودتان پيش بف
داد و از بيم دشم

  .رست است
فعل مض+ قد « 
قطع - 1 ←ها نه

هايي براي پشانه
 آزادي عقيده تأ

  .ست است
فعل مجهول و  
سو - 1 ←ها نه

هان در كاليفورني
حيوانات نقش مه

  .رست است
:هاگزينهطاهاي 

مري - 1 ←ها نه
.اي جهان است

 .رست است

اثيجسوره  24ه 
كافران[«: ﴾ظنّون

زنده ]گروهي[ 
بخ» ل آنان است

 آنان از روي علم
 .رست است

خواه شيطان مي
عامل كينه و دش

و 2، درس 12
 .رست است

ل فرستادن پيام
و به ع) ر دعوت

اي شد و به گونه ي
 .رست است

ها  كه مسئوليت
ا گسترش اسالم
مام شدني نيست

www.sanjeshse

نيكي براي خ
خوراكشان د

در 3گزينه  .4
«3در گزينه 

ترجمه گزين
برادرانش نش

جز) چيزي
درس2گزينه .4

←يوَجد   
ترجمه گزين
درختان جه

برخي ح -4
در 3گزينه  .5

تصحيح خط
ترجمه گزين
هاترين زبان

  
    

 
در 4نه گزي .5

قرآن در آيه
ان هم اال يظ

يريم وم مي
ظنّ و خيال
چون سخن

در 2گزينه  .5
ش«طبق آية 

، دو ع».دارد 
2و  33ص(

در 3گزينه  .5
در مورد علل
پيوستگي د
فراموش مي

در 2گزينه  .5
اين فرضيه

زيرا با. است
نياز اصوالً تم

  
  

erv.ir

48

49

50

51

52

53

54



  
 

 

@sanjesheduc

وش نكنـد  

اهند شـد،  
ـه دوسـت         

﴿ هو ما هذ
  )م

و ال تخطّـه    
نّ و االنس 

   )هم

س از مرگ 
 اسـت كـه     

كساني كه «
» آينـد ن در 

ول آخـرت   

ي بـه سـر     
چنـين  ) ص

شـان   ختگي

مربـوط  ) ش  

در سـختي    

ationgroup

يم خود را فرامو
  )هم

 هم محشور خوا
چيـزي اسـت كـ

﴿ست، كه در آيه 
، دهم3و  1رس 

له مـن كتـاب و
ئن اجتمعت الجن

، يازده3درس  4

سان است كه پس
جملـه ايـن از 

« :﴾صلون سعيراً
در آتش فـروزان
ي كشت محصـو

 ايـن دوره سـني
ص(يـامبر اكـرم   

  )هم

علت تجربه و پخ
  )دهم

ك آينـده خـويش

 زمـان مـردم د

1399(  

كند و اين تصمي
، ده8درس  10

ها نند، با همان
ي بـه انـدازة چ

صورت گرفته اس
، د40و  17ص 

كنت تتلو من قبل
قل لئ﴿ن در آيـة  

41و  44ص . (ت

م حيات روح انس
نيا ممكن نبود

ونهم ناراً و سيص
رند و به زودي د
ترين زمين براي

انساني كه در. 
ت و به تعبير پي

، يازدهم11درس 

گيرند و به ع مي
د، ياز12درس  1

درك(ده انسان 

در آن« : فرمود
  ». را دارند

29/01/9 وبت اول

 خود مشغول نك
1ص . (ه بردارد

 خدا دوستي كن
رزش هـر انسـاني

آن صيشيدن به 
ص.(مشهود است 

و ما ك﴿ه در آية 
وردن مثل قرآن

ستمذكور ا ﴾ 

و آگاهي و تداوم
 اين موارد در د

ما يأكلون في بطو
بر  خود فرو مي

ت ترين و مناسب

گاه است ه و بي
دار نشده است شه
د 161ص . (ست

ي او را در نظر م
154ص . (كنند

صرع دوم به آيند

امام: اين بود) ع
ن چنين لباسي

8  

جامع نو(م تجربي 

ر، او را بهي ديگ
از سر راه  شود، ي

 كه با دوستان
ار«: فرمايـد  مي 

رت در عين اندي
﴾و كانوا يعلَمونَ

است كه ديشان
ن و انسان در آو
.هم لبعض ظهيراً

د وجود شعور و
وگو كند كه فت
  )هم

 اليتامي ظلماً انّم
 آتشي در شكم
 ظلم است و بهت

 اين تمايالت گا
 در وجود او ريش

تر است  در او قوي

حت و خوشبختي
بيني ك ج را پيش

و مص) ف زندگي

ع(م امام صادق 
 توانايي پوشيدن

ش دوازدهم؛ علوم

باشد كارهاي» ب
ي اين تصميم مي

هايي  كه انسان
)ع(ه امام علي 

(  

ودن زندگي آخر
ةَ لَهِي الحيوانُ لَو

ك نيفتادن كج اند
ناتواني جن. ست

ه و لو كان بعضه

مؤيد ﴾ ...صالحاً 
تي با خداوند گف

، ده5درس  61

ن يأكلون اموال
يست كهز اين ن

موال يتيمان به
  )هم

 منفي دادن به
هاي نامشروع ته

ها يش به خوبي

د، معموالً مصلح
د و عاقبت ازدواج

شناخت هدف(د 

در كال) ص(بر 
م و عموم مردم

سنجش

مراقب«دد، بايد 
سستي در اجراي

شانگر اين است
طور كه همان. ود
)، دهم9درس  1

دنيا و حقيقي بو
 انَّ الدار اآلخرَةَ

 پيامبر، به شك
اشاره شده اس ﴾ن

آن ال يأتون بمثله

ون لعلّي اعمل ص
يقي برسد و حت

ص . (يابد ر مي

ان الّذين﴿: خوانيم
از روي ظلم جز

خوردن ام ﴾ يراً
، ده7درس  89 

راي پاسخمان ب
 نكرده و خواست

يعني گرايش. ست

 محبت به فرزند
افراد را در يابند

رينش اشاره دارد
  )دهم

با پيامب) ع(ادق 
ط بهتري هستيم

    
 

 .رست است

بند  خدا عهد مي
ي را كه سبب س

 .رست است

نش) ص(ول اكرم 
 آنان خواهند بو

108و  107ص 
 .رست است

 به كم ارزشي د
 االّ لَهو و لَعب و

 .رست است

س نخوانده بودن
الرتاب المبطلون
وا بمثل هذا القرآ

 .رست است

قال رب ارجعو﴿
ت به درك حقاي
 عمل خود را در

 .رست است

خ سوره نساء مي
موال يتيمان را ا

سيصلون سعي ﴿ 
و 86ص . (ست

 .رست است

جواني بهترين زم
ز به گناه عادت

تر اس سمان نزديك
 .رست است

به علت عالقه و
ند خصوصيات ا

 .رست است

درباره هدف آفر
يازد 1درس  13

 .رست است

 پوشش امام صا
روز ما در شرايط

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
كسي كه با

و نيز عواملي
در 3گزينه  .5

فرموده رسو
زيرا همانند

ص(» .دارد مي
در 3گزينه  .5

اي كه اشاره
الحياةُ الدنيا

در 4گزينه  .5
فلسفة درس
بيمينك اذًا ال
علي أن يأتو

در 4گزينه  .5
﴿آية شريفه 

نيز قادر است
هاي كاستي

در 2گزينه  .6
س 10در آية 

خورند ام مي
پس نتيجه

دل انسان اس
در 1گزينه  .6

نوجواني و ج
برد، هنو مي

كسي به آسم
در 1گزينه  .6

پدر و مادر ب
توانن بهتر مي

در 2گزينه  .6
مصرع اول د

3ص . (است
در 1گزينه  .6

علت تفاوت
بودند اما امر

erv.ir
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 دارد، زيـرا       

پس از . ست
) مفـرّي (ي     

درس  72 

يامـت، در    
كنـد   ر مي

شـود و تـا       
گرم گندم  

دم، گروهي 
ر حقيقـت   
مة مردم را 

ل يكـديگر  
ـك دسـت     
 اين جـاده  
سـت و در     

ص . (اشـد  

غفاريـت و   
، 12درس  

و رحمة، ان 
ن آرامـش      

ايـن  » .نـد 
در عصـري  

  )ازدهم

ationgroup

رزش بيشـتري

حشت قيامت است
نبـال راه فـراري

و 70ص . (اران 

س از دادگـاه قي
كسي آن را انكا

ـذر او برطـرف ش
750تقريباً ) ذا

اي مرد... «: كرد
اينـان در. انـد  ده 

ن پس سهم هم

ان، چنان مكمل
 ولـي مسـير يـ

ولي همة! شوار
زنـدگي كـرده اس

اشـته باـاوتي د 

گرفته اسـت و غ
144ص ( ﴾ ـاً 

عل بينكم مودة و
 آفريـد تـا بـا آن

كنن  كه تفكر مي
ها د  برابر انسان

يا 149و  41ص 

1399(  

ن و دختـران ار
  )دهم 

يمني آنان از وح
گناهكـار بـه دن  

نه فقط گناهكـا

خواهد بدون تـر
تنها ك. كنند  مي

د از رمضـان عـذ
غذ= طعام ( مد 

ردم سخنراني ك
لك و باغ خريـد

ستانم و از اين مي

و غيبت ايشا) ع
يري را بپيمايد،

است و گاهي دش
سـال ز 250كه 

ينكه اهداف متفـ

به خود صورت گ
اً رحيمـُهللا غَفـور    

سكنوا اليها و جعل
شـمادتان براي 

ت براي كساني
ني مانند حقوق

ص. (جاهليت دارد

29/01/9 وبت اول

جـود آن در زنـان
11درس  136 

كوكاري، علت ايم
هـاي د، انسـان 
  .كنده است

مة مردم است، ن

خ او مي ]ست كه
روز جزا را انكار

  )هم

وزه بگيرد و بعـد
راي هر روز يك

ين گونه براي مر
اند و مل  انباشته

 را از اينان باز م

ع(مت امام عصر 
مسي) د مشترك

نده و خطرناك ا
ك انسان است ك
كرده است، نه اين

هايشان ب پوشش
ـؤذَينَ و كـانَ اهللا

سكم ازواجاً، لتس
خود ]نوع[ي از 

هايي است  نشانه
چنين ضوعات اين

 عقايد دوران جا

9  

جامع نو(م تجربي 

رد است امـا وج
و 133ص . (ت

س احسان و نيك
ر پيشگاه خداوند
ترس به زير افك
راد، در مورد هم

ت انكارش اين اس
ها كه ر ان همان

، ده4درس  54

نتواند رو) ند آن
ضا كند و هم بر

  )هم

مسجد رفت و اين
ود را و جيب خ

حق مردم مظلوم
  )يازدهم 6 

تا امام) ص(مبر 
مقاصد(ك مقصد 

، گاهي لغزندموار
اي كه گويي يك
گزيده و عمل ك

 نزديك كردن پ
ن يعرَفنَ فَـال يـ

خلق لكم من انفس
ست كه همسراني
كه در اين مورد
طرح كردن موض
تأثيرناپذيري از

ش دوازدهم؛ علوم

، اعم از زن و مر
بايي آراسته است

پس. اند ت در امان
و حضور آنها در

هايشان از چشم
 نظر رسيدن افر

علت[بلكه ) دارد
كنندگا ه تكذيب

4ص . (ددگر  مي

 مسافرت و مانن
يد هم روزه را قض

ده 10درس  12

كومت خود به م
اند ومي برداشته

دانيد كه من ح
درس 82ص ( 

عد از رحلت پيام
ي رسيدن به يك
ست و گاهي ناهم

ا شود، به گونه ي
ي مناسب را بر

زنان با ايمان به
ذلك اَدني اَن ﴿: 

و من آياته ان خ
هاي خدا آن اس 

همانا ك. قرار داد
ديشه است و مط
محتوايي يعني ت

سنجش

سان يا فضيلتي،
مت زيبدان به نع

حشت روز قيامت
حلة دوم قيامت و
خت هراسان و چ

مست به: 2و  1

ر وجود معاد ند
ي در آن روز به

پاسخ روشن» .

يا(انند بيماري 
روزه را نگيرد باي

27ص . (ر بدهد

هاي آغازين حك
مال و اموال عمو

اند؛ اما بد  خريده
».ي خواهم داد

سال بع 250ول 
خواهد براي  مي

گاهي هموار اس 
ك هدف ختم مي

هاي رهنگي روش

ويق و ترغيب ز
 بيان شده است

و ﴿: فرمايد  مي
از نشانه«: ﴾ ون
ق» رحمت«و » 

ي اهل فكر و اند
ت مؤيد اعجاز م

    
 

ف، خصلت هر انس
ن را بيش از مرد

 .رست است

اند كه از وح ران
ها در مرح نسان

هاي آنان سخ دل
هاي  تي گزينه

 .رست است

ان شك دانس(«
وا«و » .ناه كند

.و گناهكار است
 .رست است

ه علت عذري ما
ده عمداً قضاي ر
د آنها را به فقير

 .رست است

در همان روزه) ع
الم ق خود از بيت

 عذاب آخرت را
ل به طور مساوي

 .رست است

در طو) ع(طهار 
يي يك شخص
):م وحدت رويه

ها به يك اختالف
لف سياسي و فر

  )، يازدهم8 
 .رست است

حجاب براي تشو
خداوند در ادامه

 .رست است

سوره روم كه 2
يات لقوم يتفكرو

دوستي«ن شما 
شانه و آياتي براي
 جايگاهي نداشت

www.sanjeshse

گرچه عفاف
خداوند زنان

در 4گزينه  .6
تنها نيكوكار
زنده شدن ا

گردند؛ د مي
دليل نادرست

  )، دهم6
در 3گزينه  .6

«طبق آيات 
تمام عمر گن
كه متجاوز و

در 1گزينه  .6
اگر كسي به
رمضان آيند
و جو و مانند

در 2گزينه  .6
ع(امام علي 

بيش از حق
ننگ دنيا و

از بيت المال
در 2گزينه  .6

ائمة اط رفتار
است كه گو

عدم(نيست 
با همة اين ا
شرايط مختل

درس 103
در 1گزينه  .7

بيان فوايد ح
يت خنرحما
  )دهم

در 4گزينه  .7
21طبق آيه 

في ذلك اليا
يابيد و ميان
نعم الهي نش

هيچ كه زن
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و از لطف و 
ـر او غلبـه    

 در نتيجـه    

 91ص ) (ا 

ر برقـراري    

داند و براي 
نـد بـه آن   

   

  

ationgroup

افتند و  خدا مي
هوي و هـوس بـ

بهـره شـدند و       

هـا سـاير گزينـه   

كـه نشـانگر» .د  

  
حكام دين را بد

توانن شوند و نمـي 

.شود رطرف مي

1399(  

جام آن از چشم
كند كه ه اه مي

ـم هـدايت بـي

ليل نادرسـتي س

ن شـرك نورزنـد

.﴾ لينفروا كافَّةً 
صي نباشد كه اح

شو خود آشنا نمي

عالي انسانيت بر

  

  

29/01/9 وبت اول

دانند كه با انج ي
زيرا كسي گنا. د

يـك منبـع مهـ
  
دلي. (بود) ص(ر 

پرستند و به من
  )م

﴿:  اعزام شوند
د، يعني متخصص
ردم با وظايف خ

ست و با مثَل اع

.بديل كندس ت

 .يابد  تجلي مي

   ديني

10  

جامع نو(م تجربي 

كنند و چون مي
كنند  عوض نمي

 و محققـان از ي
.ت بزرگ شدند

ر احاديث پيامبر

پمرا ب«: ﴾  شيئاً
، يازدهم9درس  

دم كوچ كنند و
ديني ادامه نيابد
م دين نباشد، مر

رمشق نيازمند اس

ت و كرامت نفس

 مرگ و زندگي

  .باشد مي

  .زند  رقم مي

هاي ف و اقليت

ش دوازدهم؛ علوم

ك   را مشاهده مي
 را با هيچ چيز

، مردم)ص(مبر 
 و دچار اشتباهات
عل و تحريف در

 ال يشركون بي
114ص . (ست

ت گروهي از مرد
اگر مرجعيت د. 

 مطابق با احكام
  )ازدهم

ش به الگو و سر

  .باشد ستي مي

 و تكبر را به عز

ن از محدوديت

در تكامل علوم م

 تكامل علمي را

  .باشد مت مي

معارف

سنجش

گناه و معصيت
حبت به خداوند

  ) دهم

تن احاديث پيام
ين وارد كردند

لمين، نتيجة جع

يعبدونني... ﴿: م
ك را وعده داده اس

الزم است) ر دين
ستعيت ديني ا

ي مسائل جديد
، يا10درس  14

ل وجودي خويش

بياء با نظام هس

تواند غرور ي مي

ن، با رهايي انسان

  .داند

ربه، عامل مؤثر د

ي علمي، نقص

  .شند

ند قدرت و حكم

    
 

 .رست است

هي كه حقيقت گ
ند، محشو ور مي

، يازد4درس  53
 .رست است

منوعيت از نوشت
را در ديشخصي 

كه گمراهي مسل
  )زدهم

 .رست است

خوانيم ن آيه مي
پذيري شرك ان

 .رست است

تفكر عميق در( 
 به تداوم مرجع
كند و پاسخگوي

41ص . (ل كنند

 .رست است

 رسيدن به كمال
 .رست است

هنگي دعوت انب
 .رست است

ايه تربيت ديني
 .رست است

ان در آينة دين
 .رست است

ي از يك كل بد
 .رست است

ت انديشه و تجر
 .رست است

گراييو نسبيت ن
 .رست است

باش ت طبيعي مي
 .رست است

ت عمومي خداون
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Part A:

ationgroup

: Grammar

1399(  

  . دست آورد

r and Voca

   ».ستند

29/01/9 وبت اول

  .شوند

 

  .شود ل مي

  .ست

طالع دقيقي به

abulary 

جانورانِ دريا هس

11  

جامع نو(م تجربي 

ش ت محسوب مي

 .ايم عملي شده

  .و باشد

  .پردازند ي

خود انسان حاصل

ني موجودات نيس

فضاي اطراف، اط

ترين ج خطرناك

  انگليسي

ش دوازدهم؛ علوم

 

جه شوند نعمت

 مرتكب شرك ع

  .رد

  .يد

ست كه به نفع او

مي بندوباري  بي

ش و انتخاب خ

 

  

ل بر پيدايش آن

تواند از ف خود مي

آنها خ. تر هستند

سنجش

 .ي خواهد شد

ومت و صبر مواج

  .يم

 گويند در اصل

  .ط دارد

ند سازگاري ندار

آيد ز به وجود مي

 چيزي خوب اس

يج شهوتراني و

ست كه با گزينش

 .پردازيم ي مي

.گيرد چشمه مي

  .جو كرد

م، اساس استدال

ه كمك پرواز خ

ت ها خطرناك وال

    
 

 .رست است

  .گي است
 .رست است

ارت خالق منتهي
 .رست است

ها اگر با مقاو تي
 .رست است

ايم ك نظري شده
 .رست است

پرستي ا دوگانه
 .رست است

ارتباط» هاي غلط
 .رست است

 با عبادت خداون
 .رست است

 با تكيه بر غرايز
 .رست است

سان خودخواه،
 .رست است

ستعماري به تروي
 .رست است

ز رحمت الهي اس
 .رست است

ي روحي و معنوي
 .رست است

م و آگاهي سرچ
 .رست است

قلبي بايد جستج
 .رست است

ه در برهان نظم
 .رست است

راك سمعي و به

 .رست است

ها از و كوسه«: ه

www.sanjeshse

در 2گزينه  .6
از خودبيگانگ

در 1گزينه  .6
به قبول نظا

در 1ه گزين .6
آفات و سخت

در 2گزينه  .6
مرتكب شرك

در 1گزينه  .6
اين حالت ر

در 4گزينه  .6
ه آموزش«با 

در 3ه گزين .6
كبر و غرور

در 1گزينه  .6
خودخواهي

در 2گزينه  .6
در منطق انس

در 2گزينه  .6
هاي اس نظام

در 1گزينه  .7
محروميت از

در 4گزينه  .7
به سازندگي

در 3گزينه  .7
از نبودن علم

در 3گزينه  .7
در معرفت ق

در 4گزينه  .7
اين است كه

در 1گزينه  .7
خفاش با ادر

 

در 1گزينه  .7
معني جمله  

erv.ir

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

  

76



  
 

 

@sanjesheduc

“of”. )  بـه
 ”of“از  “

Sharks 
(NOT …

Mount E
لـة كتـاب   

Damava

Damava

“on the 

 تـر  پذيرش

 .ذف است

 
ملـه از آن     
ند با زمان 

ه جز يكـي  
  

 چنـد روز      

   ».دند

ationgroup

”كنيم، نه  ه مي
”in“بـه جـاي    

are more d
… of the sea

Everest is th
ثال در اين جمل

and is the ta

and is the ta

   ». ديدم
در اينجـا  (يـز    

  .)هم است

پ قابل قانوني گاه

 رفته و قابل حذ
  .نيم

  ».اند كردهكار 
ـه بـه اينكـه جم

“fre توا نيز مي

هايم به مة درس
 ».اي بهتر بوده
   عجيب

ي را كـه تنهـا

ماند باقي سيقي

  

1399(  

استفاده ”in“ز 
57 در صـفحة   

dangerous t
a.) 

he highest m
به عنوان مث. شد

allest mount

allest of all t

م را در خيابان
قيـد مكـان ني. 

اب درسي يازده

نگ از و مؤثرتر ر

عد از آن به كار
كن د استفاده مي

با هم كا مرتباًن 
با توجـ. است “

”equentlyيد 

 گرفتم و در هم
ترم اولم خيلي ب

چه) 4 

توانسـت سـند ي 

موس عرصه در) 1

  ور دادن
را شامل شدن 

29/01/9 وبت اول

ها، از ها يا گروه ن
درسي دهـمب 

than whales

  :د
mountain in
ش  نشان داده مي

tain in Iran.

the mountai

ديروز، معلمم: 
ه نيز به كار رود

كتا 44ة صفحة 

بسيا فيس بوك

بع كيدأتيز براي 
ير مفردن از ضم

ند و از آن زمان
 wentThey 
توجه كنيد قي. م

  .رست است

زهاي زيادي ياد
رد خود من در ت

 ه است كنند

كه او اغلب نمـي

  يف
  س

1963 تا1945 ز

، دستوش دادن
...رگرفتن، تمامِ 

12  

جامع نو(م تجربي 

مكان) موالً مفرد
سفانه كتابأمت .

s. They are

كند ق را بيان مي
n the world. 

بهتر ”of“و  “

  

ins in Iran. 

:د انتخاب كنيد
در ابتداي جمله
مله، مشابه جملة

ف اطالعات، به ي

ني ”itself“مير 
بنابراين. ش است

گاه دارموث رفتن
to Dartmou

كنيم ستفاده مي
نادر) بالً، از قبل

بله، چيز: پسر  
از عملكر! فرين

متاثر) 3 

بودند ك برهم  م

توصي) 2 
استرس) 4 

از( طوالني هاي

سفارش) 2 
بر در) 4 

ش دوازدهم؛ علوم

معم( به اسامي 
in the class(

  :توجه كنيد
e the most 

ت اما مفهوم فوق
(NOT … o

”in“كاربردهاي 
  :ست

ن واژگان را دار
“ye (ند دتوا مي
اين جمل. (رود ي

دسترسي براي د
   ».ست

“col ضم. است
غير قابل شمارش

ي با هم به دانشگ
ugh College
ان حال كامل اس

“already” )قب

؟هت لذت بردي
آف: پدر.      فتم

 

درهمش چنان 

ه سال گروه اين 

سنجش

ي و براي اشاره
s/team/worl

به جمله ت. ست
dangerous a

ب درسي نيست
f the world.
ي نيز بهتر بود ك

“i است تر مناسب

 بهترين چيدما
”esterdayنجا 

 جمله به كار مي

معتقدند ها كايي
اس اطالعات ب

”llectول فعل 
“infor اسمي غ

ميالدي 1960 
”eذشته بخش 

گيرد، از زما رمي
”فهوم جمله با 

رم اول دانشگاه
گر Cت نمرة 

آفرين) 2 

هاي روي ميزش ت
   ».يدا كند

    
   ختالل

توسط شده خته
  :صدري
    
    

    
 

صفات عاليعد از 
 :ld/Iran, …

ده كه نادرست ا
animals in 

 ديگر كه در كتا
.) 

كتاب درسي 54
”inحرف اضافة 

  :يم بگوييم

 .رست است

اي كه جمله«: ه
در اين( زمانيد 

ايهعمدتاً در انت
 .رست است

آمريك بعضي«: ه
كسب به دولت د

مفعو ”it“ضمير 
”rmation كه 

 .رست است

آنها در دهة«: ه
بداء زمان در گذ
ظه حال را در بر
به كار رود اما مف

 .رست است

آيا از تر: پدر«: ه
در رياضيا. رفتم
 داشت

 .رست است

خرت و پرت«: ه
فت كرده بود پي

، اخنظم رهم، بي
 .رست است

ساخ قطعات«: ه
ها در حالت مص ه

 بودن
 شتن
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تواني و يا مي
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معني جمله  
قي :توضيح  

street” (ع
در 4گزينه  .7

معني جمله  
خود اقدام از
ض :توضيح  

توجه كنيد
در 4گزينه  .7

معني جمله  
مب: توضيح  

ا لحظزمان ت
حال كامل ب

در 2گزينه  .8
عني جملهم  

گر Aنمرة 
قابلي ند) 1  

در 3گزينه  .8
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تر دريا پيش
 شيوه) 1  
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درد داش) 3  
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، امـا  كـرد 

 خوشـگل    

 اجراي با تا
 خـودم  دن 

 
Part B: 

For exa
after acc

يعنـي  (لي      

Part C: 

ationgroup

   ».هي

  يسه كردن

كخواهـد   گيري 

  اسايي كردن

   »!ي

  ر كردن

ري وقتـت را بـا

  ري

ت كشيد طول ها
بـود خجالتي به 

Cloze Test 

ample, you m
cepting an a

  عالوه

د از جـاي خـال

  ريه

Reading Co

1399(  

تعميم بدهه را 

مقاي) 4 

پيشـگخوردگي  

شنا) 4 

پرسي ال ميؤ س

فرار) 4 

دار) در واقـع (،   

هنر) 4 

ه سال. ام داشته ي
زيادي حد تا. م

 

  .كنيم

might have 
award, or te

به ع) 4 

ه بـه جملـة بعـد
  .ست

خير) 4 

omprehensi

29/01/9 وبت اول

تايج اين مطالعه

 د كردن

      C از سـرماخ
«   

 ظت كردن

ئماً داري از من

 ب بودن

 آن را بخواننـد،

  

اي مالحظه ابل
باشم داشته حتي

 آميز كلي صلح
  جا، جمعاً

“a ك استفاده مي

to talk abo
each a class 

  مثال

جه كنيد با توجه
“an نامناسب اس

 خ

on 

13  

جامع نو(م تجربي 

شي تا بتواني نت

كيدأت) 3 

قـرص ويتـامين
.دارد كميسيار 

محافظ) 3  ...)و 

يسم وقتي تو دا

مراقب) 3 

ردم نتواننـد مـ 

 قوي) 3 

قا رشد من زيگر
راح احساس يان

به شك) 2 
ج يك) 4 

”atضافة مكان 

out your org
to new recr

براي) 3 

توج. كنيم ه مي
nother area”

تاريخ) 3 

ش دوازدهم؛ علوم

طالعات داشته با

  دادن

د كـه مصـرف ق
ثير بسأين سي ت

كلمات و(كردن 

مقالة خوبي بنوي

 دن، دور زدن

باشد؛ اگر نري

 

باز يك عنوان ه
تماشاچي حضور 

“con از حرف اض

  : توجه كنيد
ganization a
ruits. 

 د

ت جمع استفاده
”، چند موردود 

  زماني

سنجش

 بيست واحد اط
  :صدري
تعميم) 2 

مردم باور دارنـد
ز آنند كه ويتامي

  :صدري
مرتب ك) 2 

توانم م من نمي 
  :صدري
چرخيد) 2  

هنخطت   دست

خيالي) 2 

به: گفت زماني ت
با صحنه روي 

    
   وجهي

”nferenceم 

 ساختار موازي ت
at a conferen

چند هر) 2 

در حالت اسماز  “
“You  (و وجو

جدول) 2 

    
 

 .رست است

بايد حداقل«: ه
ها در حالت مص ه

 كردن
 .رست است

بسياري از م«: ه
ي علمي حاكي از

ها در حالت مص ه
 ري كردن

 .رست است

!برو بيرون«: ه
ها در حالت مص ه

رفتن، دور شدن
 .رست است

الزم نيست«: ه
   ».كني ف مي

 
 .رست است

دات سانجي«: ه
رقص يا قانهعاش
   ».م

 ي پرانرژي
به شكل قابل تو

 .رست است

به اسمراي اشاره 
 .رست است

ه شكل افعال و
nce, make a

 .رست است

 
 .رست است

”other“عد از 
might be as
 .رست است

 ي، راهبرد
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ا را بـه  معنـ   

We can 

 جملـه در   

“The co

ـا افـزايش   
ت اخـتالف  

ationgroup

  دهند

ـاي نادرسـت م

identify the
 

ايـن. ـافه شـود   

ontinents we

و بـ) اعت شـب 
فيايي را داراست

1399(  

  د

د ي از دست مي

هـ جـواب  كند؟ ي

e rock and l
  ».قه بياموزيم

مكن اسـت اضـ

ere shaped d

  ست؟

سا 12ت روز و 
رين عرض جغراف

29/01/9 وبت اول

حان خواهند كرد

هاي قلبي بيماري

شده را بيان مي

learn about 
مين در آن منطق

ة زير در كجا مم

differently a
  ».ت شدند

اس نبوده كانيون 

  

ساعت 12( است 
كه بيشتر Aهر 

 

14  

جامع نو(م تجربي 

  ت

ه رژيمي را امتح

خود را بيشتر از ب

جملة مشخص ش
  .دازد

the history 
بارة تاريخچة زم

  .شته بياموزيم

دهند كه جملة ي

and found a
ي گوناگوني يافت

 زمين در گراند

و برداشت كرد؟
 

سال با هم برابر
بنابراين در شه. 

 شناسي زمين

ش دوازدهم؛ علوم

ي رايج شده است

نند كه هر گونه

  شاره دارد؟

  .. ........... كه 
ديگري، جان خو

العات اصلي در ج
اند مي را جا مي

of the Earth
سايي كنيم و درب
نيم دربارة گذش

د دوم نشان مي
  رد؟

at different l
هاي  در موقعيت

ل شكل ظاهري

رودخانة كلورادو
 .ون بوده است

 در تمام مدت س
.شود  بيشتر مي

  

سنجش

يشتر از هر زماني

  .است....... 
وزن كم كن دارند

 به چه چيزي اش
  فتن

استنباط كنيد 
مشكل جسمي د

ترين شكل اطال
 يا اطالعات مهم
h in that reg

را شناس) سنگ
توا ، مي)سنگ( 

در بند [D]و  ]
گير كل جاي مي

locations.” 
شكل گرفتند و

زير از عوامل رد

توان در مورد ر ي
گيري گراند كانيو

ب و روزدت ش
مدت شب و روز
.تر از بقيه است

    
 

  :1ة 
 .رست است

  ......... . اول، 
و رژيم غذايي بي

 .رست است

........... بند سوم 
تمايل ده قدري 

 .رست است

“th در بند آخر
 آرام و رژيم گرف

 .رست است

نيد از اين متن
ر مقايسه با هر م

  :2ة 
 .رست است

 موارد زير به بهت
دهد ي تغيير مي

gion. 
(يم اين صخره 
رهيص نوع صخ
 .رست است

[ ،[B] ،[C]
ت به بهترين شك

 طرق متنوعي ش
 

 .رست است

يك از موار  كدام
  رزه

 .رست است

 موارد زير را مي
گي غالب در شكل

 .رست است

ستوايي طول مد
فيايي اختالف م
شب و روز بيشت
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ت كمتـري    

ود كـرده و       

(Fe O2  و

راين آنها از 

ين شرايط 

vQ
t

= =  

  

ationgroup

ر مـوارد، قـدمت

خميركـره صـعو

O هماتيـت    )3

بنابر. شوند ل مي

ساير موارد ا. در

m
( /

=
×

33
2 5 6
 



.شود رد بدن مي

1399(  

  .ست

نسبت به ساير. 

 مـواد مـذاب خ

هـاي رد و كانـه  

رد شدن تشكيل

گيرمتي قرار مي

s)
= =

3 3
15
 

 

  .شوند

وراكي و آب وار

29/01/9 وبت اول

ي محور زمين اس

است) ئوزوئيك

شـود و فته مـي  

  

(S) وجـود دار

ماي در حال سر

هاي نيمه قيم ي

  .ل است

m
s

=
3

2

  .سيم است

  

ش نه محسوب مي

طريق گياهان خو

15  

جامع نو(م تجربي 

/23 اي درجه 5

 دوره، دوران پالئ

اي شـكاف ه ه قـار    
  .شرق آفريقا

.شود تخراج مي

عنصر گوگرد  

ين از يك ماگم

د و در زمره كاني

پوك و متخلخل

  .باشد ن مي

وژن، فسفر، كلس

.شود شكيل مي

گروه مواد ريزدان

  .رد

اين عنصر از ط. 

ش دوازدهم؛ علوم

5مين و انحراف 

اولين(كامبرين 

خشـي از پوسـته
هاي ش آتشفشان

فلز ارزشمند است

 (CuFeS )2
  .باشند مي

وم، نيكل و پالتي

 (SiO دارد 2(

اي پ كربني، ماده

ره آب در آبخوان

عدني مانند نيتر

  .ت است

هاي عادي تش سل

ها، در گ ي خاك

 ضد سرطاني دا

.ب و روي است

سنجش

ركت انتقالي زمي

 شاخص دوره ك

لسـون، بخـه وي  
آورند مانند آ مي

 مس به عنوان ف

و كالكوپيريت 
د عنصر گوگرد م

 فلزي مانند كرو
  .شوند صل مي

ي شبيه كوارتز

ت كه تركيب ك

گر توانايي ذخير

برخي عناصر مع

نده مخروط افت

ها، گس  در سنگ

دسيبندي مهن قه

ر سلنيم، نقش

ميم، معادن سرب

    
 

 .رست است

حاصل حرها،  صل
 .رست است

بيت، كه فسيل

 .رست است

زشـدگي چرخـ
يي را به وجود م

 .رست است

كوپيريت عنصر
 .رست است
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(Fe O3 فاقد 4
 .رست است

ناصري برخي ع
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 .رست است

 تركيب شيميايي
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 .رست است
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 .رست است

ل تنش كششي
 .رست است
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 .رست است
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 Sو  Pج  

حد، انـرژي  

/ ×31 6  

وزه حيـات  

تان تهـران     

{A ,= 1  

aq a= −  
a −24 8  

a = +1  

a = −1  

a− =1  
a −1 1  

a (= 3  

ationgroup

  .شود

 حالي كه امـواج

واح 2با افزايش 

/ =31 6 998

قرار دارند اما مو

 مـوارد در اسـت

}, ,...,3 5 99

, aq− =22
a − = 4 

q =12

q =22

= + 5 2 6
= −49 2

)− 23 2

1399(  

ش استفاده مي) س

در. شوند ل مي

شود بنابراين ب ي

/8 56 1 

شناختي ق  زمين

سـاير. شـود  ـي  

{B , = 5 1

a − 5 12
a a − −2 2 1
a

a
− =2 2

2
− −= =

−
1 2

1 2

a a − =21
(= −6 5 2

a ( =2 3

29/01/9 وبت اول

.  

ايكس( Xپرتو 

سته زمين تشكيل

/31 برابر مي 6



  .شده است

در زمره ميراث

ران محسـوب مـ

, ,...,15 25 95

(a )− =22 5
a=  =1 

(− =
+

2 1 2
2 1

( )= + 22 1

( a)(= −1 5
) (=26 3

)− 42
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جامع نو(م تجربي 

.بدن رابطه دارد

برداري توسط پ س

هاي پوس ك اليه

ه از آن حدود 

 مركزي واقع ش

ها و آبشارها د ن

سمي استان تهر

  }5

a a− 25 12
= ±1 2

)− 21

q q + =1 2

)− =2 6 1
)− 42

  رياضي

ش دوازدهم؛ علوم

م و منيزيم در

در هنگام عكس

در فصل مشترك 

 انرژي آزاد شد

  .دهد مي

ن ساختي ايران

فشان  غارها، گل

هاي ژئوتوريس ذبه



= 6

سنجش

ني عناصر كلسيم

هاي محافظ د س

Rو  Lانند 
  .شوند ل مي

،رگي زمين لرزه
  :شود ابر مي

، درزه را نشان م

د، در پهنه زمين

 شناختي مانند
  .ارد

يچ از جمله جاذ

.  
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رب در تهيه لباس
 .رست است

ي زمين لرزه ما
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ح شده در سؤال،
 .است رست
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 .رست است
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A =16 6  
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A DH
Δ

  

A B
Δ
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O BC :
Δ
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Δ

  

OA B :
Δ

  

A
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=  

  

B
c
−= 1  
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ationgroup
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x y− +4 464
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2

22 4
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A
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os x(
sin x

4

2
2

1

sin x (
os x

− =
4

4
1

A
 −

−
2 11

) h( )= =3 1 

) a = 53 3

x= +11 5
16 16

1399(  

a a− =21

xy+ −312 3
( x= −2 28

yxy)(+ 3
2 2

AD
AD


5

AB = 1

43

ˆB̂ C =

= 33 3

AB°3 

cox
cos)

x sin

=
−1

sin x)(
cos

− 2
4

1 1

A B A− + −

بـوده،   2جـه  
  :م

h( ) = 54 3

x5
6

29/01/9 وبت اول

( a )= −8 1 1

x y =2 26 64
y xy)(+2 6 8

yx)( x− −2 2

=1

ABDS = ×1
2

AO= = 3
3

x x sin
s x
n x

=
2

2
2
2

sin x)
x
+ =

21

AB B= 2

h نيز تابعي درج
h( ) f= داريم

× × =5 3 1 53
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)a × =2 1 3

x (y− −4 44
x y+ −2 28 6

x)

si× × ×1 1 

3

x

cos x
cos x
−=

2
2

2

B A AB− −

hند،  f g= −
f ( ) g( )− 

5

ش دوازدهم؛ علوم

−3 2

xy +312 36
xy) ( x=6 8

in 6 

x
cos x

= −2
2

B =1

قطه برخورد دارن
=ا توجه به  5

سنجش

x y ) =2 26
y x− +2 2 6

 

−1

نق 2و  2درجه  
h(x) a= و با

  :آن داريم

    
 

 .رست است

xy)(y x)(− 4

.   رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

gو  f اينكه 
a(x )(x− −1

 .رست است

معادله و تغيير آ
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  .كند مي

  
 
  

9 6
3 3  
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!
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ationgroup
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−

3
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1399(  

x

x

≥
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3
4
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x )(x x− −22

وي محور هم ر

  
  
  

8 5 2
3 3 2

(B A)− =1
B) P(A− 

A) P(A− 

= 2
1

 

شخصيتي كه 
د هم اتاق مي ك

29/01/9 وبت اول

g(x)
=


2
1

a a+ =23 2 
)1
x )−1
x )−1

f (x) دارد و با


= ×


84 2

  .د

B) = 4
1



B) = 2
1



حالت
 خود
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x

x

; x

; x

−

−

2 1
2

a(a −2

(شه مشترك با 

+ × ×9 56 1

نها يكي هستند

ش دوازدهم؛ علوم

x

x

≥

<





  .است 1−ر 

a )+ =3 2 

g(x) x= ريش

= 672 

تا آ 3د دارد كه 

  :كنيم  مي

سنجش

  :ريم

مجموع آنها برابر

  :داريم

xع  x− −2 1

  :ر است با

 ،e  وe وجود

A را رسم م

    
 

و تابع زير را دار

دو ريشه و مج 1 

 .رست است

f شود پس د مي

aرط  تابع 1<
 .رست است

برابر 3-3-3-2 

 .رست است

،a ،e ،iدادار 

 .رست است

B'مودار ون 
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ationgroup
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1399(  
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29/01/9 وبت اول
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−
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P(A) = 2
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73

  :رابر است با

y =4 4
3 3

ش دوازدهم؛ علوم

= %3 


  :سيم
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y ( = − 615 7

بر BCمعادله 

x − 5
3

سنجش

2و 
 نويس را مي
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1 از 


برابر است 
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و 
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( ) =8 125 73 73
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29/01/9 وبت اول
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3

y = − =51
25
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 β = β18 4
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=8 8 
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S
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و معادله خط −

/= −2 4

α  و= β −2 2

β + β −2 2 8

S P= − =2 2

HC×

/ × =2 5 6

BC
AC

= هست 5

BHCS,
× ×

25 1 12

ش دوازدهم؛ علوم

BC برابر ،− 3
4

  :بر است با

α = α +2 4 2

= + =16 4 2

5 نسبت تشابه 

C S= 25
2

A  

سنجش

C وارون شيب 

y x= −4
براب 3

2 هستند، پس 



BH
Δ

متشابه با 

 BHCS = 25

K: س داريم L
Δ

    
 

AHقرينه و ،

−ورد آن با  5
3

 .رست است

هاي معادله يشه

 .رست است

 .رست است

A K C
Δ

HCو  
Δ

                   

 .سترست ا

جزء به كل تالس
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BK
AK

  

x k=2
5  

[x] x≤  

k ≤  

x −22 3  

f ( −1
2  

x s−2 4  

   β  وα ،

tan+
1

1 1  

1حاصـل     
2 

× +3 1  

  
  

ationgroup

K DL C
K AL

+ =

k z x∈  =

[x]< + 1

k k<  =4

x (x− =3 1 2

) (= −5 32 4

sin x = 2 

و زاويـه مـتمم

tan
+

+
1

15 1

ك كسـر داراي ح

+ = =1 61 32 2

1399(  

CK CL
KL
+ =

k [ (= 
5 1
2 2
k k ≤ <5

4
, , ,= 1 2 3

)− −23 17
4 8

)− −25 3
4 4

x sin x − 2

نكه به ازاء هر دو

n ta
=

+
1

75 1

موع يـك و يـك

/3 5

29/01/9 وبت اول

1

( k)] k=5
2
k< +  ≤1 

x , , = 5
2

, x − = 12 1

− = −17 5
8 8

x , x= + 2

م، با توجه به اينك

an
t

+
+15 1

كسر داراي مجمو
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k≤ <1 14
, , 155 2

x−


1 5
2

/= −17 1 58

  

sin x = 2 

 در نظر بگيريم

tan

+=
+

1 1
1 1
15

−45 ، زوج ك1

ش دوازدهم؛ علوم

x = −3 5
4 4

:به دست آوريم

sin x = ±

  
  
  
  
  
  
  

 و چپ را با هم

tan
tan

=15 115

5= پس  3 

سنجش

ي معادله زير را به
x± 2

  .ارد

ساوي از راستم
  :داريم

tan+
1

1 45،

    
 

 .رست است

  .ه دارد
 .رست است

 .رست است

هاي تعداد ريشه

ريشه دا 3شكل 
 .رست است

سجمله با فاصله م
tan α است، د

= =
+
1 1

1 1 2
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(log= 51  

loga
log

=  

  

log =15
75  

x
lim
→

  الف( 

  

x
lim[
→2

  ب(

  
[f ( ) )پ  

  
[f   ت( −)

xD =  

  

x x
D

−
  

  

x x
D

−2  

  

x
D

−3  

P(A1  

يـد باشـد،    

ationgroup

(x ) log− −
32

5

g lo
g lo

+=
+

75
5
45
5

2
1 2

log
log

= =
15
5
75
5

1
2

m f (x)
+

=
2

1

[ f (x) ] = ≠

x
)] lim

→
= =

x
)] li

→
− = ≠1 1

[ , )+∞ 

[ , ]= 2 1

x
( , ]= −∞ 

x
( ,= −∞ −

  .باشد

A A )2 3 

هـاي جدي  ر داده  

1399(  

(x )g lo− 2
5

og log
og


3
5
3
5

x a
x a

+ −=
+ −

2
2 4

x
, lim f (x

−→2

[ f ( ) ]≠ 2

m[f (x)]


im [f (x)]
→−

=
1

x
lim x

+→
=



x
lim x

+→
 −



] [ , )+∞ 1

{ }] [1 1  

م و دوازدهم به

P(A ) P= ×1

انحـراف معيـار 
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(x )og − =2
5

1
2

ag
a
−= =
−

3
5

2
2 1

a
a

− + − =
− + −

1 2
2 2

x) , f (= −1





=  

=  

x− =2 

x
lim x

−→




x
, ) l

→
+∞ 1

ياضي دهم، يازد

P(A | A )P2 1

yδاگر . كند ي
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x=

a
a
+= 1

3

) = − =2 1

  .ست




x x− =2 

lim x
+→

−3


 فيزيك براي ريا

P(A | A3 1

ها تغييري نمي ه

ش دوازدهم؛ علوم

x
lim f (x)
→2

1

نها برابر صفر اس



x
x , lim

−→

د انتخاب كتاب

A ) = ×2
1
5

س ميانگين داده

سنجش



حد دارد و حد آ

     x x−3

پيشامد A3و  

× × =1 1 1
4 3 6 

شود، پس مي 16

    
 

 .رست است

 .رست است

 .ست استر

 .رست است

xع در  =  ح

وجود ندارد

 .رست است

A1 ،A2نيم 


 .رست است

+ += 13 146 3
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/ =25  

(x Σ  

  

  .يرد

. د را دارنـد  

  . دارد
ر مجاورت 

 طريق يك 
ي لنفي به 

هـاي   ختـه 

) اي دايـره م

باشـند   مـي 

ر تخمـدان  

گ متصـل  

م را تغذيه 

ationgroup

y
y

σ
=  σ16

i )− =216 1

گي  تفاده قرار مي

فـردهاي  موزوم

  .د

پل مغزي قرار ند
د) طسه و سرفه

ي در نهايت از
هاي  از طريق رگ

  .شند

ريك ياخرنده، تح

مجاري نيم(زي 

ن جسم قطبي م

در. دكنـ  ل نمي

يوندي سفيد رنگ

داخلي كره چشم

1399(  

y=  σ24

× −3 16 38

سوخت مورد است

خه از همه كروم

  .كند  يم مي
شوند  ساخته مي

در مجاورت پ) ك
كننده عط تنظيم

هاي خوني مويرگ
هاي لنفي ا يرگ

باش گر متصل مي

ريك ياخته گير

 كه بخش دهليز

ت ثانويه و اولين

ميوز را كامل) متا

پرده پي( صلبيه 

هاي اليه د اخته

29/01/9 وبت اول

(xΣ= =16

=  σ217

س براي توليد س

پس چندين نسخ

اي بدن را تنظي
جنسي فرد نيز 

ليمبيك(اي  ناره
ت(النخاع  و بصل 

محتويات م. ست
محتويات موي. د

  .يزد
طرف به رگ ديگ

هايت پس از تحر

دقت كنيد. شود

تخمدان، اووسيت

د كروموزوم هم
  .دهند ي

شوند، بارج مي

ها يا مويرگ. ست

23  
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ix ) (− +216

= =2 17 11



فيه شده و سپس

پ. باشند سته مي
  .دارند

ها يروني فعاليت
يه توسط غدد ج

سامانه كن. كند ي
)ايي نقش دارد

ي سراسر بدن اس
رسد  به قلب مي

ر ين به قلب مي
ستند و از يك ط

ها شده و در نها
  .هد داشت

شو وني گوش مي

در تخ) سيت اوليه

فاقد(سيت ثانويه 
 ميوز انجام نمي

وارد و از آن خار

گيرنده نوري اس

شناسيست

ش دوازدهم؛ علوم

)− +213 16
13

7

 روغن ابتدا تصف

راي چندين هس
اي قرار د ماهيچه

هاي دروني يا بي
ري غده فوق كلي

ق را تنظيم مي
ه است و در بينا

ي خوني و لنفي
ياهرگ كرونري
گ سياهرگ زبري
ك يك طرفه هس

ه ث حركت مژك
را به دنبال خواه
رون بخش حلزو

صل تقسيم اووس
  .ده دارند

دهند و هر اووس
ي هستند ولي

ينايي به چشم و

شوند كه فاقد گ ي
  .ر دارد

 زيس

سنجش

( )− +214 16

هاي روغني، انه

سكلتي انسان دا
 غشاء تارهاي م

 پاسخ به محرك
ي از بخش قشر

ت كه ترشح بزا
هاي چهارگانه ي

هاي ها، مويرگ گ
هاي ششي يا سي
و سپس با بزرگ
زهاي روده باريك

س با غشاء باعث
ر) دار اي دريچه

ث لرزش مايع در
  .گوش ندارد

حاص(نز نابرابر كي
 X مضاعف شد

د انجام نمي 1وز 
لي نيز ديپلوئيدي

ز درون عصب بي
  .ماسي ندارند

كور منشعب مي
ها قرا مه مويرگ

    
 

( )+ − 221 16

 .رست است

خراج روغن از دا
 .رست است

هاي ماهيچه اس 
 ناقل عصبي در
 .رست است

هاي بدن در پ ن
ي جنسي ترشحي

 .رست است

خشي از مغز است
داراي برجستگي(

  .رار دارند
 .رست است

ل از همه مويرگ
ه رگ، سياهرگ

اي و ر ترقوهي زي
 لنفي درون پرز

 .رست است

 ژالتيني در تماس
ها ز شدن كانال

چه بيضي باعث
خش شنوايي گ

 .رست است

حاصل از سيتوك
 يك كروموزوم

هاي اوليه ميو ت
هاي فوليكولي خته

 .رست است

سياهرگي كه از
تم) هاي اسكلتي

در محل نقطه ك
سياهرگ در ادام
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ه ويـروس  
 دفاعي نيز 

.  
هـاي   ختـه   

از . باشـند  ي      
ـر بـا هـم     

در شـرايط       

خودمختـار   

ي و كانـال    
يد كه بـاز  

ationgroup

هاي آلوده به خته
ي ديگر دستگاه

.دارند  وبي شده
ـاي آونـدي، ياخ

  . ندارند
سـته خـود مـي

پس از ايـن نظـ 

تعـداد تـنفس د

بخـش خ. شـند    

كانـال پتاسـيمي
دقت كني. ه است

1399(  

  .يگر را دارند

ياخ. شوند مل مي
هاييگانه، بخش

  .د
  .گ ريشه شود

ديواره پسين چو
هـ الوه بر ياختـه 

توانايي حركت ن
سـانترومر در هس

.رسد ثانويه مي
  .ند

ي كـه تنظـيم ت

قـش داشـته با
  .ش دارد

، ك)ب(دار بـاز   ه  
ياختهميان 2ره 

  .فتند

  ).ي الف
  ).رستي ب

29/01/9 وبت اول

ه يك انسان د ب

  .ند
عي نيز وارد عم

هاي بي  با ياخته

گيرديز انجام مي
، تا مانع از مرگ

شيم هستند و د
هاي آوندي عال ت

 و ميـوزين    
  .شد

. زين اسـت    
 Zه خط 

ها درون بيضه ت
كرومـوزوم يـا س
 اسپرماتوسيت 

شون از توليد مي

در صـورتي. دنـ 

ي غيـر ارادي نق
شتي مختلف نق

س كانـال دريچـه
ن ياخته و شمار
افيمي اتفاق مي

نادرستي(شود  مي
درنا( نه آمنيون 
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 پيوندي متعلق

باشن  يا لنفي مي
T خط سوم دفا

مكمل در مبارزه

ها نيهاي ساقهه
شود ط ريشه مي

كه نوعي اسكلرانش
در بافت. افتد مي

هـا اكتـين شته
باش ين متصل مي

بـه سـر ميـوز 
تر به حلي نزديك

ه همه اين ياخته 
ك 23گي داراي 
هاي ي از ياخته

ساهاي اسپرم وله

كنن م دريافت مي

هاي نترل فعاليت
هاي اسكلت هيچه

دهد، پس ن مي
بيرون 1، شماره 
دار سد ل دريچه

نيون مشاهده م
ريون قرار دارد،

 
).نادرستي د(د 

ش دوازدهم؛ علوم

هاي سايي اندام

هاي خونيرگ
Tهاي  نفوسيت
هاي مك  پروتئين

طور از روزنهمين
توسط O2تقل 

ر حضور دارند ك
ض غشاء اتفاق نم

 

AD و حركت رش
اكتي ين به رشته

ATPاتصـال  
ن انقباض در مح

. يا اسپرم است
سالم همگ) سپرم

X  وY به يكي
رون بيضه در لو

تگاه عصبي پيام
  .ست
توانند در كن  مي
رساني به ماه ون

حال كاهش نشا
به اين ترتيب،. ت

سته شدن كانال

د ندارد، بلكه آمن
 جنين پرده كور

 ).ستي جرناد( 
ي نيز وجود دارند

سنجش

T توانايي شناس

ر به عبور از موير
ده به ويروس، لن

عالوه بر. كنند ي

ح روپوست و هم
اعث جذب مست

هاي فيبر  ياخته
ض انتقال در عر

  
DPن مولكول 

تد كه سر ميوزين
ياخته، پيش از ا
ه اكتين در حين

ها اسپرماتيد ضه
اسپرماتيد و اس( 
Xهاي جنسي  م

ي هاپلوئيدي در

ش پيكري دست
ش خودمختار اس
خودمختار هر دو
ل است و در خو

يل غشاء را در ح
ل سديمي است

يمي به دنبال بس

ده كوريون وجود
ي خوني مادر و

شود ن آزاد مي
هاي ديگري پرده

    
 

 .رست است

هاي   لنفوسيت
 .رست است

هاي سفيد قادر 
هاي آلود  ياخته

ترشح مي Iوع 
  .ند

 .رست است

 گياهان از سطح
در درخت حرا با

 .رست است

ستجات آوندي
پوست،ي درون

  .وجود دارند
 .رست است

شكل، جدا شدن
افت اني اتفاق مي

يم به مايع ميان
ه سر ميوزين به

  .ود
 .رست است

رون بيضدار د دم
تك كروماتيدي
يك از كروموزوم

هاي همه ياخته. د
 .رست است

ي اسكلتي از بخش
هاي بخش فعاليت

بي پيكري و خو
بي هميشه فعال

 .رست است

شكل كه پتانسي
، كانال)الف(سته 

دار پتاسي  دريچه
 .رست است

هاي بندناف پرد
هاي د فاصل رگ

HCG از كوريون
نيون وكوريون پ
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 درون تـار  

باعث اسمز 

. افتـد  نمـي  

بـه ياختـه     

ن بـر روي   
  .د

اسـتفاده  ) 

 

  

اين شيب  

شد، افزايش 

 شـده، بـه    

ationgroup

  .شود ي مي
ها تارچه.  است

 در اين ياخته، با

 قطري اتفـاق نم

ي را گرفتـه و ب

ليگينـينرسـوب   
باشند ديس نمي

)اي لپـه تـك (دم   

. رنـد   

 .بلعند نميه را 

  
).نادرستي د(د 

.شود  سديم مي

كز روده كم باش

ريـزي گ برنامـه   

1399(  

 ماهيچه اسكلتي
فضاي سيناپس

يش فشار اسمز

ي هوايي، رشد

مواد آلـي) آوندي

 اساس نحـوه ر
 چوبي الزاماً نايد

 در مـزارع گنـد

هـا نقشـي ندار        
  .د

  
ولي عامل بيگانه

  

).درستي ج(ند 
شود ه تنظيم مي

ش شيب غلظت

اگر مقدار گلوك. 
  .د بود

كننـده مـرگ ت

  .ه شود

29/01/9 وبت اول

 طول غشاء تار
 ناقل عصبي از ف

 به دليل افزايش

ها  نگهبان روزنه

غيرآوندي يا آ( 

ه آوند چوبي، بر
هاي آوند  ياخته

اي ودرو دو لپـه   

  .    ت
 شـدن دريچـه

باشند  ارتباط مي

.خودي را دارند
ي روشن دارند و

).نادرستي الف

كنيز تنظيم مي
 اين دو دستگاه

Na+ و افزايش
  

.گيرد صورت مي
تأثير خواهد ه بي

ن و آنزيم هدايت
  .د

ف آن نيز ساخته

25  

جامع نو(م تجربي 

وج تحريكي در
هاي حذف وش

خته آوند آبكش

هاي در ياخته 

ك ياخته كناري
  .كند

در ياخته. باشد ي
شود و همه مي

ف گياهـان خـو

  .د

تي همزمان است
طنـي در بسـته
ي خون تيره در

هاي خ ه از ياخته
هاي ها دانه نوفيل

(شوند  ظيم مي

 فشار خون را ني
ي خودش نيز با

صرف خروج ) 
.ا ضروري است
ص) ي مخاط روده

ز به درون ياخته

I  وIIپرفورين ،
گذارند  تأثير مي

ت در ياخته هدف

ش دوازدهم؛ علوم

عث ايجاد يك مو
اپسي يكي از رو

لي به درون ياخ

AT سازند نمي.
  .اي ندارد شه

ها از يك ن ياخته
كيگر هدايت مي
هاي اطراف نمي
ستين پوشيده نم

رمون براي حذف

شود شد آنها مي

لختن دريچه سه
ي دهليـزي ـ بط

با بطن داراي) 4

يي عوامل بيگانه
ائوزين. وز ندارند

ه گوارش نيز تنظ
  ).ي ب

مل بلع است كه
هاي حين فعاليت

ATP(ششي 
ها  به اين ياخته
هاي  غشاء ياخته

يزان ورود گلوكز

Iي اينترفرون 
هاي بدن  ياخته

عي ممكن است

سنجش

رون حركتي باعث
سيناياخته پيش

  .باشند

رده، ورود مواد آ
  .د

TPه هستند و 
زايش فشار ريش

اين. آبكش است
دي) يا غيرآوندي

ه ط با همه ياخته
خلي ديواره نخس

از اين هو. است

ي جانبي مانع ر

شي با بسته بودن
هـاي  به دريچـه 

4و  1(ششي ني 

 توانايي شناسايي
توانايي فاگوسيتو

ي مرتبط به لوله
نادرستي(شود  ي

ناي در حين عم
هاي ديگر، در ح ش

هاي پوش ر ياخته
تر آمينواسيدها
سطح ريزپرزدار
سمت غشاء بر مي

ها سان، پروتئين
و روي نوعي از

خته كشنده طبيع

    
 

 .رست است

 آزاد شده از نور
ناقل عصبي به ي
ب  فاقد غشاء مي

 .رست است

تقال شيره پرور
شود ه آبكش مي

آوند چوبي مرده
ق ارتباطي به افز

 .رست است

ي زنده، ياخته آ
 ياخته آوندي ي
كش براي ارتباط
اً همه سطح داخ

 .رست است

ز اثرات اكسين ا

هاي شده از جوانه
 .رست است

يچه سيني ششي
رتجاعي متصل

لختي و سينسه
 .رست است

ايمني بدن هاي
 با هسته تكي ت

 .رست است

هاي گوارشي اندام
ن هم تحريك مي
 مسئول بستن ن

ا بخشماهنگي ب
 .رست است

ي توليد شده د
انتقالي بيشت هم

س(ز سمت روده 
ظت سديم دو س

 .رست است

م دفاعي بدن انس
شوند و ل آزاد مي

هاي ياخت وتئينر

www.sanjeshse

در 4گزينه  .17
ناقل عصبي
آندوسيتوز ن
قرار دارند و

در 1گزينه  .17
در فرايند انت
آب به ياخته

هاي آ ياخته
كاهش تعرق

در 4گزينه  .17
آونديياخته 
يك(كناري 

صفحات آبك
ديواره، الزاماً

در 2گزينه  .17
زايي از ريشه
  .شود مي

اتيلن آزاد ش
در 3گزينه  .17

باز بودن دري
هاي ار طناب
هاي  دريچه

در 3گزينه  .17
ه همه ياخته
ها لنفوسيت

در 1گزينه  .17
هاي گو آنزيم

با فكر كردن
النخاع بصل

عالوه بر هم
در 4گزينه  .18

انرژي زيستي
ايغلظت بر

انتقالي ازهم
اختالف غلظ

در 3گزينه  .18
در خط دوم
صورت فعال
گروهي از پر
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آزاد در  رت  
خوارهـا يـا   

  .وند

باشـد    مـي    

مـوج  (مي  

T  صدايي

عـات بـدن   

ب بـه بـدن      
ي صـورت      

رج از بيضه 

د ولـي در   

 بدن نقش 

كنيـد كـه   

. شـود   مـي 
واره انجـام     

. شـود  م مي

ationgroup

كنند يا به صـور
خ  غشاء درشـت 

  .ست

شو يابي ميزمان

 حـال افـزايش

 استراحت عمـو

T تا شروع موج 

دل اسمزي مايع

، مـانع ورود آب
ش فشـار اسـمزي

شود كه خار  مي

انـد متوقـف شـده  

اسمزي مايعات

دقت ك. شود مي

گلومرول متصل
روپـويتين همـو
خل نفرون انجام

1399(  

ك ژن عمل مي ي
وانايي اتصال به

ي آنها قطعي نيس

وي و مورب ساز

هـا در ون بطـن     

اين زمان، پيام

به اين ترتيب، 

ي و برقراري تعاد

ي آب شـيرين،
ه آنهـا و كـاهش

پيديديم ايجاد

م 1روفاز ميـوز  

تعادل ا واپايش 

گ پشتي انجام

ديواره داخلي گ
ترشـح اريتر. ارد

ره نفرون به داخ

29/01/9 وبت اول

نوان گيرنده آنتي
ژن تو ته به آنتي

ي اتصال هر دوي

كل طولي، حلقو

تند و خـون درو

در ا. شوند ض مي

.(  
.افتد ي اتفاق مي

دار دفعي يتروژن

شاننده بدن مـاهي
س از ورود آب به

 انجام لقاح در ا

ود دارد كه در پر
  ).درستي د( 

ها در ران، كليه
  .دارد

ريق يك سرخرگ

هاي پودوسيتي د
ختار عصبي ندا

هاي ديوار  ياخته

26  

جامع نو(م تجربي 

اند و به عنسبيده
ي آزاد اتصال يافت

ژن را دارند ولي ي

 صاف به سه شك
  

طنـي بـاز هسـتن

ها منقبض ، بطن

)درستي ج(شود 
ي دهليزي بطني

ز در دفع مواد ني

ده مخاطي پوشا
گي پساي مالپي

ادر به حركت و

سيت اوليه وجو
شوند  ايجاد مي

در اين جانور. ند
ن موضوع نقش د
هاي ديگر از طر

ه  خود به ياخته
شود كه سا  مي

رشح از خون يا
  .شوند ي

ش دوازدهم؛ علوم

چس Bهاي  ت
هاي د كه پادتن

به يك نوع آنتي

اي ماهيچه سته
.باشد ماس مي

هاي دهليزي بط

تراحت عمومي،

ش ز يا بسته نمي
هاي شدن دريچه

غدد نمكي نيز، 

ماد.  وجود ندارد
ها  به درون لوله

ود ولي اسپرم قا

عداد زيادي اووست
ليه پس از بلوغ

 ساده بسته دارن
ن بسته، در اين
هرساني به اندام

  .د

شاء پايه ضخيم
فوق كليه ترشح

تر.  قرمز نيست
هرگي ديده نمي

سنجش

به غشاء لنفوسيت
ته باشيدجه داش

  .د
 توانايي اتصال ب

هسهاي تك تهخ
ين موسين در تم

ه داي اول دريچه

ليزها تا آغاز است
  ).ستي ب

با اي هيچ دريچه
 پس از بسته ش

  ).رستي د

ها، عالوه بر كليه

خون و همولنف
ال اوريك اسيد

شو ان توليد مي
  ). ي الف

عها ت ون تخمدان
سپرماتوسيت اول

ن گردش خون
يجة گردش خو

خون. كند  نمي
خوان وجود ندارد

ك در كليه با غش
ش قشري غده ف

قدار گويچهش م
ون انشعاب سيا

    
 

 .رست است

 نوع هستند يا ب
توج. چرخند ن مي

ي مكمل را دارند
ختصاصي پادتن
 .رست است

اي معده، يا يچه
ي با گليكوپروتئي

 .رست است

صداي دوم تا صد
  ).ف

يان انقباض دهل
نادرست(شود   مي
ه Rتا  Pوج 
هاي ششي ريچه

در(شود  ده نمي
 .رست است

رندگان دريايي ع
   

سامانه گردش خ
 ملخ، انتقال فعا

 .رست است

ويه درون تخمد
نادرستي(شود  ي

تر بچه سالم درو
ك پسر سالم، اس

 .رست است

وزادان دوزيستان
 خون باال در نتي
ست گامت توليد

ها الزاماً استخ هي
 .رست است

 منفذدار كالفك
وسترون از بخش
زاماً براي افزايش
رشح شده در خو

www.sanjeshse

در 4گزينه  .18
ها دو پادتن

مايعات بدن
هاي پروتئين

دو بازوي اخ
در 4گزينه  .18

در اليه ماهي
اليه مخاطي

در 2گزينه  .18
در فاصله ص

ي الفنادرست(
در فاصله پاي

T (ارسال
در فاصله مو
باز شدن در
از قلب شنيد

در 4گزينه  .18
در برخي پر
.نقش دارند

در پالناريا س
در. شود مي
  .گيرد مي

در 1گزينه  .18
اووسيت ثانو
محسوب مي
در يك دخت

هاي يك بيضه
در 2گزينه  .18

ها و نو ماهي
فشار. دارند

نوزاد دوزيس
در همه ماهي

رد 1گزينه  .18
هاي مويرگ

هورمون آلد
شود و الز مي

پس مواد تر
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ـوه آنهـا از    

ميـوه  ) پرم 

قه رويـاني،   

افشـاني   رده  

الوه بر ميوز 

كننـد    مـي 

د از طريـق    

آزادكننـده  

ا بـه طـور   
  . شند

در . كننـد  ي        

 پروتئـازي   

ationgroup

هـا در ميـ تـه خ

آندوسـپ(دانهون

سـاقه(اء رويـان   
  

بـراي گـر. سـد 

د در گياهان عال

سين نيز ترشح

  ).ستي ب
ايـن مـواد. اند ه

  

هاي آ ي هورمون

ها هورمون. شود 
با ز اثرگذار نمي

ـم زنـدگي مـي

  .ي است
هـاي آنـزيم . رد   
.  

  .د

1399(  

رتيب، برخي ياخ

از رشد در. شوند

تر اجـز  كوچك
. شوند وليد مي

  .شود

 به گل ماده برس

هاپلوئيد  ياخته 

 هستند كه موس

در(شوند  ب مي
خون اضافه شده

  ). د

.رف غشاء شود

ها حداقل براي ن

عصبي انجام مي
ريز ك غده درون

نـد گونـه بـا هـ

وعي ماده دفعي
 دوازدهـه نـدار

.شوند ذخيره مي

  .كنند مي
باشد خاع ميالن ل

29/01/9 وبت اول

به اين تر. هستند

ش آنها پخش مي

ياخته. دهد  مي
وسنتزي گياه تو

ش اي حاصل مي 

افشاني ه با گرده

.وندش  توليد مي

حي مخاط معده

 گوارش محسوب
جاري لنفي به خ

نادرستي(شود  ي

 حل شده دو طر

نده اين هورمون

ه هدايت پيام عص
 الزاماً بر روي يك

 ايـن سـطح چن

روبين صفرا نوي
ارشي بـه درون
در كيسه صفرا ذ

مغز پيام ارسال م
ترل تنفس بصل

27  
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ك لقاح نيافته ه

 به سطح بدن آ

ينز نابرابر انجام
هاي فتو ن، بخش

يم تخم ضميمه

 است دانه گرده
  .رند

 خامه گل ماده

ي پوششي سطح

ه بخشي از لوله
د كه از طريق مج

  ).ج
 پيلور توليد مي

  .شوند مي
 تعادل در مواد

هاي ساز ياخته 

بي بدون نياز به
شد و پروالكتين

 اين ترتيب در

بيلي. دهد شان مي
هاي گوا د آنزيم

ر كبد توليد و د

يك شده و به م
 مركز اصلي كنت

ش دوازدهم؛ علوم

دانه، تخمك ي بي
  .ند

شوند و با اتصال

سيتوكي توزي با
هاي رويان ياخته
از تقسي) ه گندم

وجود دارد، الزم
نقش دار...) د و 

ر حال رشد در

(HC هاي ياخته

عده قرار دارد كه
، موادي هستند

نادرستي ج(وند 
 در غدد مجاور

ب غلظت انجام م
واند باعث ايجاد

.شود ن آزاد مي
 

هاي عصب  ياخته
 هورمونهاي رش

به. شود صل مي
  !قط جانورانف

و دوازدهه را نش
 ارتباطي با ورو

مواد صفرا در. ند

ود اكسيژن تحري
كند و رسال مي

سنجش

هاي  مثل پرتقال
باشنهاپلوئيد مي

ش ن خورده نمي

صلي تقسيم ميت
با تقسيم ي. سازد

اي دانه ش ذخيره

ن فقط پرچم و
ها، باد افشان گرده

 در لوله گرده د
  .د

COكربنات )−
3

معالي پانكراس 
هاي خوني بدن،

شوك جذب مي
جودساز مو مون

ون دخالت شيب
تو شاء الزاماً نمي

فيز شش هورمون
 . گيرنده دارند
از) يايي دوربرد

دقت كنيد كه. 

ند جمعيت حاص
حضور دارند، نه ف

 مشترك صفرا و
جاد سنگ صفرا

شون ل توليد مي

ه گردن با كمبو
النخاع ار  به بصل

    
 

 .رست است

هاي بدون دانه
كيسه روياني و ه
ها توسط جانورا

  .شود
 .رست است

ياخته تخم اصن 
س را مي) ي و لپه

بخش(ندوسپرم 
 .ست استر

هاي آ كه در گل
گ( از خود گياه 

ها فقط كه زامه
شود ز حاصل مي
 .رست است

ترشح كننده بيك
  ).ف

ي، مري و در باال
ه  موجود در رگ

 لنفي روده باريك
هاي هور  ياخته

 .رست است

و اگزوسيتوز بدو
ماده از عرض غش

 .رست است

وفشين غده هيپ
ه هيپوتاالموس

پيك شيمي(ون 
ريزند ي خون نم

 .رست است

ستي از تعامل چن
همه جانداران ح

 .رست است

ل منفذ مجراي
كيسه صفرا و ايج

فعاله صورت غير
 .رست است

 سرخرگي ناحيه
هاي خود را يام

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
ه برخي ميوه

هاي ك ياخته
ه برخي ميوه
ش حاصل نمي

در 1گزينه  .19
در نهاندانگان
ريشه روياني

هاي آ ياخته
در 3گزينه  .19

در گياهي ك
عواملي غير

دقت كنيد ك
از ميتوز نيز

در 3گزينه  .19
هاي ت ياخته

درستي الف(
در پشت ناي
برخي مواد

هاي مويرگ
گاسترين از

در 4گزينه  .19
آندوسيتوز و
انتقال يك م

در 4گزينه  .19
از بخش پيش
و مهاركننده
ترشح هورمو
مستقيم به

در 2گزينه  .19
اجتماع زيس

كره ه زيست
در 2گزينه  .19

عالمت سؤال
رسوب در ك
لوزالمعده به

در 4گزينه  .19
هاي گيرنده

پل مغزي پي
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. كنـد   مـي  

هـا احاطـه   

جـود دارد   

. شـوند  مـي   

مرها وصل 

كننـد، نـه   

ول محرك 

  . ندارند

نهايـت بـه    

هـا،   هاندانـه  
  

سـيم ايـن   

لـه، سـاقه       
خـام نقـش   

. جـود دارد  

ationgroup

ك انتهايي عبـور

ه وسـط مـويرگ  

 گردش مـواد و

ق آن پخـش نم

.  
دوك به سانتروم

  . كند اده مي
كـوم توليـد مـي   

 هستند و مولكو

سون و دندريت ن

پوسـت، در نون

در برخـي نها. د
.لي شكل دارند

از تقس. شت دارند

در الل. باشـد  مـي  
ر انتقال شيره خ

ر اختصاصـي وج

1399(  

 هوايي از نايژك

هاي حبابكي تو

مانه اختصاصي

رد ولي از طريـق

گيرد  شكل مي
هاي د تافاز رشته

ياك از آن استفا
 آلي يون آمونيـ

ز نوع شيميايي
  .شود ي

ي نيستند و آكس

اي از دروياختـه   

شود انجام مي) ي
سكوپ ظاهر نعل

ده و هسته درش

پوسـت مـاي رو 
ر، آوند چوب در

ختصاصي و غير
  . گيرد

29/01/9 وبت اول

شي از اين حجم
  .ر است

ه مه سطح كيسه

در حشرات، سام 

نفسي وجود دار
  .شود م مي

ياختهميانرون 
در پرومت! متافاز

ات به آموني نيتر
ساز از مواد ياك

ها، از اين گيرنده
فوذپذيري آن مي

عصبيه چشايي 

سـتي از درون ي

سيمپالستي(ته 
در زير ميكروس) 

شرده بودد كه ف

هـر روي ياختـه   
هاي ديگر  دانههان

ند انسان دفاع ا
تفاده قراررد اس
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توان گفت بخش 
پذيرهواي تبادل

هم. ماند باقي مي

.كند ستفاده مي

شرات، گازهاي تن
ز اسمز آب انجا

كروماتيدي دك
افتد، نه در پروم ي

 جذب با تبديل
هاي آموني كتري

  . حيات دارند

هر دو ا. ش دارند
ه باعث تغيير نف

هاي گيرنده خته

 عبـور سيمپالس

عاً از درون ياختط
)بيشتر آن ها(ها 

 سرالدي هستند

ي پوسـتك بـر
 زنبق همانند نه

ها همانن در گربه
ر اختصاصي مور

ش دوازدهم؛ علوم

پس مي. كند ي
ا بازدم عميق، ه

الم با يك فرد س
  .رد

و براي تغذيه اس

حش) هاي بدن ه
 مالپيكي پس ا

كهاي ت كروموزوم
پروفاز اتفاق مي

شند ولي پس از
باك. باشند ن نمي

و خارج از خاك

و درك مزه نقش
د در غشاء ياخته

ياخ. تري دارند ك

ر آپوپالستي، با

پوست قط درون
ها و مابقي ياخته

هاي اوي ياخته

 قرار دارد و دارا
در. كند جاد مي

د. كنند تفاده مي
ت فقط دفاع غير

سنجش

 تنفسي عبور مي
واي دم عميق يا
مجاري تنفسي

ضروف وجود ندار

هاي تنباكو  برگ
  !شكمي، نه 

موجود در حفره
هاي ه درون لوله

ي دو هسته با ك
ها در پ كروموزوم

باشن ب نيترات مي
ه تثبيت نيتروژن

اند و كننده سنتز

ي، در دريافت و
 اختصاصي خود
يي اندازه كوچك

واد محلول مسير
  .رسند ي مي

بور مواد از اليه
ه معبر هستند و

زميني، حا سيب
  .شود مي

ه در روي خاك
ياهان جديد ايج

ها است ز فرومون
گانه، ممكن است

    
 

 .رست است

پذير از مجاريل
كه بخشي از هو
نده همواره در م

ها غض در نايژك 
 .رست است

شكل حشره از 
لب پشتي است،

مايع م(همولنف 
 اوريك اسيد به

 .رست است

ك ياخته جانوري
 و كوتاه شدن ك

 .رست است

ن قادر به جذب
ها قادر به اكتري

ها فتو نوباكتري
 .رست است

و بويايي چشايي 
صال به گيرنده
كنار گيرنده بويا

 .رست است

ها مو مه نهاندانه
مرده آوند چوبي

ها عبمه نهاندانه
ها ياخته ن ياخته

 .رست است

موجود در روي س
يه جديد ايجاد م
گي، ساقه رونده
تكثير شده و گي

 .رست است

ي تعيين قلمرو از
رزه با عوامل بيگ
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هاي م ياخته
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هاي م جوانه
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h
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 جامد

ationgroup

 ×
 

دقيقه

دق ×

  :وشت
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درصد تغيير =

K F. x Δ

P m v
t

Δ= 
Δ

توان نوشت ن مي
v  ×2 7 
 را بـه وات و كي

W 746 2
m
s

= × 172 36


براي محاسبة ا 

kf .d− = −μ

 مايع

  365روز    
 1سال     

  12پلك 
 دقيقه
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 × 
 

= × 712 1

توان نو حالت مي

v ' v= ρ 

Δρ= × =
ρ

1 

  .كرد

K F= Δ 

(v −
 = 44 2

بنابراين. كنيم مي
F= ×746 2

دا اسـب بخـار

hp = 2   
m m
s s

= 2

.شود كاسته مي

kmgdμ = −

       24ساعت 
         1روز   

پ
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 × 
 

6 

/= ×1 7پلك 2

 چگالي در دو ح
' v

v '
ρ = =
ρ

1

'ρ − ρ= ×
ρ

1

سم را حساب كر
KF
x

Δ= =
Δ

4
1

) v = 2

P استفاده م =
F = 746

بنابراين ابتـد. ند

W× 746

ك Aم در نقطة 

/ /× ×4 4 

س     قه          
           1عت 
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, =


9 4

 ~× 8 81 1 

 رابطة محاسبة
v

v
= 5

6 3
1

ρ − ρ
=

ρ

5
3 

خالص وارد بر جس

N=48 42
 

m
s

2

F.v از رابطة 
N f =6 

 اصلي قرار گيرن

ي جنبشي جسم

× × = −1 2 3

 فيزيك

دقيق
ساع  

ش دوازدهم؛ علوم

  .كنيم ي

46,قيقه  8  

  :ريم

پلك

با استفاده از. د

ρ
× = 21 3 

توان نيروي خ ي

 :ثانيه داريم 2 

ي محاسبة توان
F= = 746 

ها، يكاهاي بطه
 

مقداري از انرژي

/ J3 2
  :اريم

سنجش

قيقه حساب مي

/ ×9 4 1 دق

ها دار  پلك زدن

ماند سم ثابت مي

/%66 73
  

رژي جنبشي مي

 حركت پس از

كند برايحركت 
N
گام استفاده از را

 .كنيم ديل مي

جود اصطكاك م

دا B در نقطة 

    
 

 .رست است

ل را برحسب د

61دقيقه 

 محاسبة تعداد

 .رست است

ر حالت جرم جس

7

 .رست است

ز قضية كار ـ انر

 محاسبة تندي

 .رست است

 با تندي ثابت ح

ه باشيد كه هنگا
بر ثانيه تبد  متر

 .رست است

AB به دليل وج
  :شت

 محاسبة انرژي
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  .ند
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  .طحي است
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r
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x / ( 9 2 
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ابراين مقداري ا
زن بيشتر از مقـ
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 گاز  

حجم شا
زمان
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نسيل كشساني

ار هم قرار ندارند
كن سانا عمل مي

هاي كشش سط

  : نوشت

P P+ =

/ P= 6 

gh+ ρ + ρ2 2
x) /+ = 8 

x x =1 2

بنا. شود چپ مي
ي گازِ درون مخز

Av 

 مايع    
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ي به انرژي پتانس

هاي منظمي كنا
ه باشد، مانند رس
ي از وجود نيروه

توان  صورت مي

P 

gxρ 1
x× + ×8 2 1

cm 2

الي لولة سمت چ
اي ي فشار پيمانه

  :شت

ش دوازدهم؛ علوم

ام انرژي جنبشي

ه ة ماده در طرح
 صورت نانو اليه

هايي نمونه صابون

در اين. گيريم ي

  : حالت داريم

x 

  :ه داريم

 فشار هواي باال
يعني. كند ت مي

توان نوش اره مي

سنجش

شترين حالت تما

ها، ذرات سازندة
مينيوم وقتي به

هاي آب و ص باب

B را در نظر مي

ها در دو ن مايع

 مايع اضافه شده

ي هوا و كاهش
سمت چپ حركت

هنگ شارش شا

    
 

رة انرژي در بيش

 .رست است

ه ت ـ در آمورف
ت ـ اكسيد آلوم
ت ـ تشكيل حب

 .رست است

Bو  Aم فشار 

 .رست است

شكل قرار گرفتن

 محاسبة حجم

 .رست است

عث افزايش تندي
به سمت لولة س

 .رست است

رابطة محاسبة آه

www.sanjeshse

هنگام ذخير

در 1گزينه  .2
نادرست): ب(
نادرست): پ(
نادرست): ت(

در 3گزينه  .21
دو نقطة هم

در 2گزينه  .21

  
با توجه به ش

اكنون براي

در 2گزينه  .21
پمپ باد باع
مخزن گاز به

  .شود مي
رد 2گزينه  .21

با توجه به ر

erv.ir

11

12

13

14

15



  
 

 

@sanjesheduc

t
= π81  

t =
×
8

3
  

L LΔ =  
×α =
×

4
4  

β = α3  

V VΔ =  

VΔ = 4  

mn
M

=1  

mn
M

=2  

n C TΔ1 1  
TΔ =2 2  

F /Δ =1  

Q Q+1  
(×2    

m = 2
33
  

ationgroup

r v
t

π 2 81

− =1
1 27
1
 


L αΔθ1 
−× = ×

×

31 1
2 2

 

−= × 53 12 

VβΔθ Δ1

× × ×34 27 12

m
M

= =24 548


m
M

= =384 664
  :ن داريم

n C T= Δ1 2 2
k25

/ T /Δ =8 1 8

C=  Δ2 
( ) m− +41

×41 236
   
  

1399(  

= ×3 1  

s t = 4

/ −× =24 1

K
−× 5 11

K
1

V ( rΔ = π 34
3

− × 51 2  

mol5

mol6

بنابراين. است 2

 × =2 5 3

× = °8 25 45

fT mLΔ + =
m×336 

g244

29/01/9 وبت اول
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  .ست
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)βΔθ3

V / Δ = 3
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mol.K
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T= × Δ 26
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= 
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رمايي مبتني اس



/ c−× 124 1

باً يكسان و برابر



ش دوازدهم؛ علوم

سنج، بر تابش گر

  :كنيم ب مي

  :وان نوشت

cm3

  :كنيم ب مي

 همة فلزها تقريب

  :يت داريم

سنجش

س ساس كار تف

ي ميله را حساب

تويجاد شده مي

ز فلزها را حساب

ماي ويژة مولي

 برحسب فارنهاي

  :رمايي داريم

  .كنيم  مي

    
 

 .رست است

ا. نادرست است
 .ترست اس

 انبساط حجمي

بة تغيير حجم ا

 .رست است

مول هر كدام از

دولن ـ پتي گرم

بة تغييرات دما

 .رست است

معادلة تعادل گر

 .رست است

را حساب ر گاز
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  :وشت


  :وشت
Hg

ل دو سر آن ثابت

/− × ×6 5 

ma m(g
q

=

ت بارها مثبت اس

q1 كه از طرف 
كن وارد مي q3ر 

/ −

−
× ×
× 4

2 5 4 10
36 10

N= 90  
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ش دوازدهم؛ علوم

توان نو كامل مي

توان نو  جيوه مي

ختالف پتانسيل

/ / J=8 4 

 

g a)
q
+

 

 بنابراين عالمت

و نيرويي است
ر غياب ديگري بر

N
−

=
12

25  

سنجش

 حالت گازهاي ك

متر ر به سانتي

ي متصل است ا

J

اند،ر خارج شده
  .زرگتر است

شود، برآيند د ي
در q2و  q1ي 

• q1q

    
 

تفاده از معادلة

 تبديل اين فشا

 .استرست 

ه خازن به باتري

(C   :داريم=

 .رست است

 .رست است

 .رست است

دان از هر دو بار
بزq2از q1 بار 

 .رست است

وارد مي q3 بر 
 هر يك از بارهاي

••
TF

23F 3q2q
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در مدار قرار ندار

eq R= 2

                   

ريـان، اخـتالف

چگ ρ: ( داريم
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A L× 2
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د Dو C قاط

                  

مولد با تغيير جر

بنابراين. ت است

L L =2 1
3
4  

A

A
 

ش دوازدهم؛ علوم

مت متصل به نق

  .يابد  مي

.            يابد ي

مقاومت دروني م

و جنس ثابترم 

سنجش

ه شده، دو مقاوم

   

دل مدار كاهش

مدار افزايش مي

ت صفر بودن م

ب شده است جر

    
 

 .رست است

 شكلِ مدار داده
  :م

 .رست است

: تن كليد داريم

يد مقاومت معاد

ريان عبوري از م

           
جه داشت به علت
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in α
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حور مشخص مي
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ياب له كاهش مي
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گ ولية خود برمي

قرار گرفته است

  : داريم

سنجش

 مقاومت معادل

يش يافته و نور

بدون انحراف از

ي را روي دو مح

ان سيملولي، ميد
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 .رست است

  : باز است

شود،  بسته مي

افزاي) 3(ر المپ 
 .رست است

كه الكترون ب  آن

 .رست است

ميدان مغناطيسي

 .رست است

دن هستة آهني
كند كه اي قا مي

س بايد جريان در
رسد و جر فر مي

 .رست است

آنكه پيچه عمود
  :وان نوشت

 محاسبة نيروي
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در 1گزينه  .23
هاي م مؤلفه

در 1گزينه  .23
كرد با خارج  

اي الق محركه
پس. كند مي

القايي به صف
د 4گزينه  .23

با توجه به آ
تو صورت مي

اكنون براي
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تاب درسي، ترتيب
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پرتوزا در ت اتمي 
 ايزوتوپي، مقدار
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 .رست است

 .رست است

  
  
  
 ت

 .رست است

، اين ن)ب(ارت 

.ست استدر
كت 6جدول صفحه 
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ترين فلز پ  شده
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 .رست است
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 .رست است

كه تفاو جه به اين
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د 2گزينه  .23
بررسي موار  
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در فراين) پ  

در 2گزينه  .23
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زيرا، با توج  
خواهد بود 3
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 .رست است
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 .رست است
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 .رست است
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 .رست است
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molKOH
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 .رست است

  

 .رست است
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 .رست است

 نقطه جوش اين
 .رست است

حالل مولكولي، س
 .رست است

كتاب درسي م 7
 .رست است
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 .رست است

كه فرم اين به جه

ها عداد هيدروژن
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 انواع عناصر موج
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 .رست است

كتاب 47صفحه 
 .رست است

كتاب درسي 65
 .رست است

  

 .رست است

  

مول 3ن واكنش 

 .رست است

 H O(l)+ 24
 .رست است

  

CaCO3

 .رست است

ه  جفت الكترون
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جامع نو(م تجربي 
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ش دوازدهم؛ علوم
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 .رست است
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 دقيقه 240: مدت پاسخگويي                                                              280: تعداد سؤال

  اختصاصي عمومي و آزمون
  )دوازدهم(گروه آزمايشي علـوم انسانـي

 

  دوازدهمآزمون آزمايشي سنجش 
  جامع نوبت اول

 صبح جمعه
29/1/1399 
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  عنوان مواد امتحاني،تعداد، شمارة سؤاالت و مدت پاسخگويي
 مدت پاسخگويي ةتا شمار ةاز شمار تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  دقيقه 18  25  1  25   و نگارش فارسي  1
  دقيقه 20  50  26  25   زبان قرآن ،عربي  2
  دقيقه 17  75  51  25   دين و زندگي  3
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  دقيقه 22  260  236  25  فلسفه و منطق  11
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 2صفحه 

در زنجيرة سخن با استفاده از » دراي«معناي واژة » بپوشند هنگام زخم دراي/ پاياز آن چرم كه آهنگران پشت« در بيت   -1
  كدام رابطه، قابل درك است ؟

  تضاد) 4  تضمن) 3  تناسب) 2  ترادف) 1
  ؟نيامده استروي آن واژه، درست  معناي چند واژه در كمانك روبه  -2

، )زاري به آواز بلند(، هلهله )روي در كاريزياده(، تفريط )سراسر(، جمله )هوس(، سودا )آوازهپر(خنيده ، )ستدوداد(معاملت   
  )اندوخته(، توش )غير عرب(، تازيك )ديوانه(، تيمار )گريبان(جيب 

  پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1
  ؟نشده استدرستي پر هاي جدول زير به چند خانه از خانه  -3

  )شاهد( نمونه  معنا  واژه
  مثال ده كه كند ابر غم گهرباري/ مثال ده كه نرويد ز سينه خار غمي   فرمان  مثال
  مرا از دم اژدها كن رها/ بپيچيده بر گردنم اژدها   نفس  دم
  هاي به بر كودكانند چو گل/ گفتم اي ترك در اين خانه مرا   سينه  بر

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1
  شود؟ ديده مي غلط امالييدر كدام بيت   -4

  روزي هيچ روزي نبود بي/ تا كند هور جهان افروزي ) 2  كه آهنگ پدر دارم به باال/ از آن گفته است عيسي گاه اسرا ) 1
  ري گيرندبگزارند و خم طرّة يا/ ديد من آن است كه ياران همه كار مصلحت) 4  گرچه عمري به خطا دوست خطابش كردم/ ديدي آن ترك ختا دشمن جان بود مرا ) 3

  وجود دارد؟ غلط امالييهاي زير، چند  ها و عبارت در گروه  - 5
حكم غايي قاضي بر غرامت (، )صرع، طاعون، صرصام و ساير خصمان حيات(، )بندي كودك اهميت شير آقوز در استخان(  

  )كش مĤب قدارهوقيعت جمعي قُلدر فرعون( ،)غازيان
  پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1

  وجود دارد؟ غلط امالييزير چند  هاي در بيت  -6
  رميدندي ز اسباب لقا مي/ اصلشان بد بود آن اهل سبا «  
  از چپ و از راست از بهر فراق/ دادشان چندان ضياء و باغ و راغ   
  »از پري ميوه رهرو در شگفت/ گرفت  آن نسار ميوه ره را مي  
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

  ؟نيامده استروي آن درست  ك روبهپديدآورندة چند اثر در كمان  -7
، پيوند زيتون بر شاخ ترنج )جالل آل احمد(، سه ديدار )لئون تولستوي(، ديوان غربي ـ شرقي )فرانسوا كوپه(مزار شاعر   

  )عبدالحسين وجداني(، پيامبر و ديوانه )حسين يوسفيغالم(، كاغذ زر )نزار قباني(
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

  شده در برابر كدام بيت، در آن بيت وجود دارد؟ية نوشتههر دو آرا   -8
  )حسن تعليل، اغراق(دل آمد  هر طفل كه زاد بي/ در دور جمال تو ز عالم ) 1
  )كنايه، جناس همسان(ره رفتن او بنگر و ره رفتن ما را / رفت از بر من گرچه رهش با مژه رفتم ) 2
  )تضاد، ايهام تناسب(جلوه باز چو طاووس انقالب  آيد به/ خون هزار زاغ بريزم به بوم خويش ) 3
  )ايهام تناسب، تضمين(پريدني به ميان هوا هوس دارم / خور پرواز فضاي تنگ قفس نيست در) 4

  .از تشبيه براي خلق كنايه بهره گرفته شده است.............. هاي زير به جز  در همة بيت  -9
  كيشست كافر ابروييه دل به دست كمانك/ لرزم  چو بيد بر سر ايمان خويش مي) 1
  چون كعبه نهاد حلقه در گوش/ جوش آمد سوي كعبه سينه پر) 2
  كاه من است اسير كوه گران اين تن چو/ كاه من است  غمي چو كوه گران بر تن چو) 3
  كند آيينه را چاكان ميهمچو صبح از سينه/ زوال عارض او از شكوه  آفتاب بي) 4

  هاي ادبي آفريده شده است؟ كدام آرايه» درياي محيط ارچه بزرگ است كناري است/ خدايي كه ز درياي كف تو اي بار«در بيت   - 10
  نما، تضاد ايهام تناسب، تشبيه، متناقض) 2  تشبيه، جناس همسان، مجاز، تضاد) 1
  نما، ايهام، جناس همسان، كنايهمتناقض) 4  استعاره، كنايه، ايهام تناسب  تناسب،) 3

  وجود دارد؟» هم اضافة تشبيهي هم اضافة استعاري«در كدام بيت   -11
  آرم و در گردن آرمتدست دعا بر/ محراب ابرويت بنما تا سحرگهي ) 1
  از خاك ميهن و شده آن خاك بر سرم/ پيوند من بريد   اين دست دهر ريشة) 2
  از ماتم سرو قدشان سرو خميده/ از خون جوانان وطن الله دميده ) 3
  گوي توفيق ز ميدان بربا بسم اهللا/ دست و بازوي تو چوگان بلند اقبالي ست ) 4
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 3صفحه 

  دارد؟» اليه مضاف«واژة نخست كدام بيت، نقش دستوري   -12
  آيد يلي كه سينة ظلمت دريده مي/ آيد  صداي سم سمند سپيده مي) 2  مگر آواز من رسيد به گوش/ يكي از دوستان مخلص را ) 1
  پس من چگونه گويم كاين درد را دوا كن/ دردي ست غير مردن كان را دوا نباشد ) 4  دار سر رشته تا نگه دارد  نگاه/ عشوق نگسلد پيوند گرت هواست كه م) 3

  در كدام گزينه حذف شناسة فعل به قرينة لفظي رخ داده است؟  -13
  در بال و آفت و محنت كشي/ وستان شد سرخوشي ني نشان د) 2  بهر پرسش آمديم اين جا به جان/ ما از دوستان : با ادب گفتند) 1
  بند كردندش به زنداني نهاد/ چون كه در ريش عوام آتش فتاد ) 4  ربود هاشان مي آتش او ريش/ خلق را تاب جنون او نبود ) 3

  ؟نشده استدر كدام گزينه درست مشخص » ضمير پيوسته«نقش   - 14
  )متمم(همش با كودكي طبع اميران / همش با كودكي فرهنگ پيران ) 2  )اليه مضاف(آيدم  هان ميآب حيوان در د/ آيدم  نام تو چون بر زبان مي) 1
  )متمم(حكم و فرمان جملگي فرمان توست / چه هستم آنِ توست جسم و جان و هر) 4  )اليه مضاف(از بيان حال خودمان ده نصيب / روي باال كرد و گفت اي عندليب ) 3

  ؟نشده استهاي فعل به كار گرفته  ك از زماني هاي زير كدام در متن  - 15
  .بست كه پيشامد ناگوار را فاجعه بينگارد قدرها دل نمي ـ به اين زندگي آن  
  .داد ام نيز به آن عالقة چنداني نشان نمي ـ هنوز ذهن من براي دريافت لطايف غزل آماده نبود و خاله  
  .ز جانب او شناخته نباشدهاي زندگي ايراني نيست كه ا اي از حفره ـ هيچ حفره  
  ماضي التزامي و مضارع التزامي) 4  مضارع اخباري و مضارع التزامي) 3  ماضي ساده و مضارع التزامي) 2  ماضي بعيد و ماضي التزامي) 1

  كند؟ ارائه مي نادرستيدر بررسي زبانيِ عبارت زير، كدام گزينه اطالعات   -16
هراسد آن كس كه به جاودانگي روح  كجا از مرگ مي! سي از مرگ نهراسد؟زده است كه چگونه ممكن است ك دشمن حيرت«  

  »خويش در جوار رحمت حق آگاه است؟
  .دو جملة پايه در آن وجود دارد) 2  .در آن وجود دارد) غير ساده(دو جملة مركّب ) 1
  .سه جملة ساده در آن وجود دارد) 4    .سه جملة پيرو در آن وجود دارد) 3

  با كدام بيت زير تناسب معنايي دارد؟» افزاي بستان و بر عمر ليلي/ چه هست بر جاي  من آن از عمر«بيت   -17
  كني؟ زين قدر، از من تبرّا مي/ كني  تو كه در جان و دلم جا مي) 2  روزي تو چون نباشد چون كنم؟/ گر جهان را پر در مكنون كنم ) 1
  هر زمان خواهد كه ميرد پيش تو/ خويش من و هللا كه بهر خويش تو ) 4  آن، بهر تو استبهر خويشم نيست / گر ز درويشي دلم از صبر جست ) 3

  المثل پايينِ بيت، تناسب مفهومي دارد؟ شده در كدام بيت، با ضربپارة مشخص  -18
  )داستسالي كه نكوست از بهارش پي( ؟كز تو در اول قدح اين درد خاست/ پس سليمان گفت اي هدهد رواست ) 1
  )دهد هنوز دهانت بوي شير مي( !گه دروغ پيش من الفي زني آن/  اي خورده تو دوغ؟چون نمايي مستي) 2
  )از كوزه همان برون تراود كه در اوست( ست بلكه از وي زشت را بنمودني/  زشتي خط زشتي نقاش نيست) 3
  )دوري و دوستي( ش بود جوياي اوكه نه معشوق/  هيچ عاشق خود نباشد وصل جو) 4

  ها با بيت زير همخواني دارد؟ مفهوم كدام بيت  -19
  قضا همي بردش تا به سوي دانه و دام/ كبوتري كه دگر آشيان نخواهد ديد «  
  اي كبوتر نگران باش كه شاهين آمد/ ابرويي ست مرغ دل باز هوادار كمان) آ  
  پنجة شاهين قضا غافل بودكه ز سر/ ظ ديدي آن قهقهة كبك خرامان حاف) ب  
  نشناسي ز دوستدشمنان را باز/ چون قضا آيد نبيني غير پوست ) پ  
  به غير مصلحتش رهبري كند ايام/ هر آن كه گردش گيتي به كين او برخاست ) ت  
  آيد شاهبازي به شكار مگسي مي/ يار دارد سر آزردن حافظ ياران ) ث  
  ب، ت، ث) 4  ب، پ، ت) 3  آ، ب، ث ) 2  آ، ب، پ) 1

  ؟نيستميان بيت و عبارت كدام گزينه، تناسب مفهومي برقرار   - 20
  .رغبت به دوش كشيد اي را بي آميزيد، پيوسته بار وظيفهشما را اگر توان نباشد كه كار خود به عشق در) 1

  كني بگذر ز عادت عبادت مي/ نگردد جمع با عادت عبادت 
  به غبار سازد؛ زيرا هر دم به تالش است تا فراتر رود روح را خاك نتواند مبدل) 2

  رسد روح را از خاك اندر، راح و ريحان مي/ شود  چشم را از خاكت اندر، نور افزون مي
  زمانتو در كلبه و خيمة خود با/ بگذار بر پشت زين خود معتبر بمانم ) 3

  و من طريقِ خطر تو جاي امن و امان گير/ تو راه راحت جان گير و من مقام مصاف 
  .گفت با كسي رودربايستي نداشت؛ رك و راست بود و عيناً عيب ديگران را پيش چشمشان مي) 4

  )نماييد انكار مي(زنيد تا نگويم رازهاتان، تن/ درون و دشمنيد گفتشان بس بد
  ؟شود نمياز كدام بيت برداشت » دستي و درويشي تنگ«  -21

  دست سوي آسمان برداشته/ قرص مه را قرص نان پنداشته ) 2  و لحاف از ماهتاب) بالش(هالين شب ن/ جامة ما روز تاب آفتاب ) 1
  مان نه، آبمان از ديده اشككوزه/ خورشمان درد و رشك نانمان نه، نان) 4  هر دو جفتش كار نايد مر تو را/ گر يكي كفش از دو تنگ آيد تو را ) 3
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 4صفحه 

  شود؟ در كدام بيت زير ديده مي» صورتك به رو نداشت«مفهوم كنايي جملة   -22
  آب  در رگ موجش همان خون است رنگ خون/ دالن  دارد دورنگي سيرت روشن برنمي) 1
  از نقاب پرنيان آمد برون/ چهرة آن شاهد زربفت پوش ) 2
  خوشا دمي كه از اين چهره پرده برفكنم/ شود غبار تنم  حجاب چهرة جان مي) 3
  هاي كوكي بود توان همچون عروسك مي/ ديوا را پوشاند ها رخنة  توان با صورتك مي) 4

هاي زير،  با همة بيت» جنگ روس با ما، جنگ ميان ارتش دو كشور نبود؛ اين جنگ، جنگ بين دو زمان متفاوت بود«عبارت   -23
  .، تناسب مفهومي دارد.............به جز 

  از فكر و علم برگ و بر چه داري؟/ كار به فكر و علم برآيد گر ) 2  مملكت را به دست روس مده/ پادشاها نصيحتم بشنو ) 1
  كي بود آينده با گذشته برابر؟/ رو غم آينده خور، گذشته رها كن ) 4      تا كي و تا چند؟! گيرم خواب تو مرگ است/ شور نشور است در جهان و تو در خواب ) 3

  ت كدام گزينه يكي است؟، در بيت زير و بي»صدف«ويژگي مورد نظر شاعر در مورد   - 24
  »گاه چو تيري كه رود بر هدف/ زده كف چون صدف گه به دهان، بر«  
  گچ سپيد سان شود خانه بيصدف/ به ملكي كه نور ضميرش رسيد ) 2  صدف آورده به كف در و قراري دارد/ جوشد و جز باد ندارد در كف  بحر مي) 1
  حمايت گهر آبدار خويش كنم/ اي به رنگ صدف  كنم ز سنگ، بنا، خانه) 4  دريا برآورده كفنه مانند / به خود سر فرو برده همچون صدف ) 3

  با كدام بيت زير ارتباط موضوعي دارد؟» اي بر گناه پوشيدن پرده/ چيست بهتر ز خيره جوشيدن «بيت   - 25
  گواهي نوشتند برنا و پير/ گزير بر آن محضر اژدها نا) 2  كه جز تخم نيكي، سپهبد نكشت/ يكي محضر اكنون ببايد نوشت ) 1
  گوي تا از كه ديدي ستمكه بر/ بدو گفت مهتر به روي دژم ) 4  برآمد خروشيدن دادخواه/ هم آن گه يكايك ز درگاه شاه ) 3
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  :﴾واْسألوا اهللا ِمن فضله إّن اهللا کاَن ِبکّل َشیٍء عليماً ... ﴿ -٢٦

  !گمان خداوند به هر چيزي تواناستو بخشش خداوند را تنها از او بخواهيد، بي) 1
  !و از خدا بخشش او را بخواهيد، زيرا خداوند به هر چيزي داناست)2
  !يناً خداوند به همه چيزها دانا بودو از خداوند بخشش را درخواست كنيد، يق)3
  !از بخشش خداوند درخواست كردند زيرا خداوند است كه نسبت به همه چيز داناست) 4

  :»!العرب قد اشتّقوا ِمن الکلمات الفارسّية المعّربة کلماٍت أخری« -٢٧
  !اندها از كلمات فارسي عربي شده كلمات ديگري برگرفتهعرب)1
  !اندها از كلمات فارسي گرفتند معرّب ناميده شدهي كه عرباواژگان عربي شده) 2
  !اندها گرفته شدهكلمات ديگري از كلمات فارسي عربي شده توسط عرب) 3
  !گرفتنداز كلمات ديگري ميرا ها، واژگان فارسي عربي شده عرب) 4

  :»!األنبوبُيحَفر بئر ِالستخراج الّنفط و يوضع أنبوب فيها فيصعد الّنفط بواسطة «  -٢٨
  !برندگذارند پس نفت را به وسيله لوله باال ميهايي ميها لولهشود و در آنهايي حفر ميبراي بيرون آوردن نفت چاه) ١
  !آيدشود سپس به وسيله آن لوله نفت بيرون مين قرار داده ميآاي در شود لولهچاهي كه براي استخراج نفت حفر مي) 2
  !رودگذارند پس نفت به وسيله لوله باال مياي در آن ميكنند ولولهتخراج كنند چاهي حفر ميبراي اينكه نفت را اس) 3
  !رودشود سپس نفت به وسيله اين لوله باال مياي در آن قرار داده ميشود و لولهبراي استخراج نفت، چاهي حفر مي)4

  :»! خضرة أنزَل اُهللا ِمن الّسماء مطرًا فأصبحت األرض بعد اغبرارها«  -٢٩
  !باراني از آسمان نازل شد بنابراين پس از غبارآلودگي، زمين آن را سرسبز كرد) 1
  !باراني كه خداوند از آسمان فرو فرستاد زمين را پس از تيره رنگي سرسبز گرداند) 2
  !اش سرسبزشدخداوند باراني را از آسمان فرو فرستاد پس زمين پس از غبارآلودگي)3
  !هايي را نازل كرد پس زمين غبارآلوده را سرسبز كردان بارانخداوند از آسم) 4
  

   ٣٥-٢٦( من أو إلی العربيةعّين األصّح و األدّق في الجواب للترجمة(  
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  :»!کاَن حاتٌم الّطائّي هو اّلذي ُيفّرج عن الَمکروب و يعين الّضعيف عَلی شدائد الّدهر«  -٣٠
  !كردهاي روزگار كمك ميزدود و به ناتوان در گرفتاريحاتم طائي كسي بود كه اندوه غمگين را مي) 1
  !هاي روزگار كمك كردوه غمگين را زدود و به ضعيفان در سختيحاتم طائي اند)2
  !رساند حاتم طائي بودهاي روزگار به فرد ضعيف ياري ميكرد و در سختيكسي كه غم و غصه اندوهگين را كم مي) 3
  !كردهاي روزگار كمك ميي كه از بين برنده اندوه اندوهگين بود به ناتوان نيز در سختيحاتم طائ) 4

  ...وقتی هلن کلر:  »!هيلين کيلر عندما کانت لها من العمر أقّل من عامين أصيبت ِبحّمی صّيرتها طفلًة عمياء صّماء َبکماء«  - ٣١
  !دو ساله بود پس از اينكه تب كرد كودكي كور و كر و الل شد)1
  !نزديك به دوسال داشت تب كرد و تبديل به كودكي نابينا و كر و الل شد) 2
  !دو سال داشت دچار تبي شد كه او را كودكي نابينا و كر و الل كردكمتر از ) 3
  !عمر كمي حدود دو سال داشت كودكي كور و كر و الل بود كه تب كرد)4

  : عّين الصحيح -٣٢
  !پسته و قاليچه از توليدات مشهور استان كرمان است:ُيعتبر الفستق و الّسجاد ِمن أشهر المنتجات لمحافظة کرمان) ١
  !دست آوردزيادي ازگردشگري بهاز نفت ثروتپستواندايران مي:ان تقدرأن تحصل من الّسياحة علی ثروة عظيمة بعد الّنفطإير ) ٢
  !كنند زيرا خطر و هزينه اندكي داردها منتقل مينفت را از طريق لوله:ُينقل الّنفط عبر األنابيب ألّنه أقّل خطرًا ونفقة )٣
هـاي  هر شهروندي بايد مراقب لولـه :ة أنابيب الّنفط واالّتصال بشرکة الّنفط عند مشاهدة الخطرعَلی کّل المواطنين صيان) ٤

  !نفت باشد و هنگام بروز خطر با شركت نفت تماس بگيرد
  : الخطأعّين  -٣٣

  !كرد نجات دهندمردم شتافتند تا جواني را كه وانمود به غرق شدن مي:أسرَع الّناس ِلينقذوا الّشاّب اّلذي يتظاهر بالغرق) ١
  !كند قادر به شكست مشكالت استكسي كه به خدا توكّل مي: اّلذی يتوّکل عَلی اهللا قادر َعلی هزيمة المشاکل ) ٢
  !كشيدجوان مبتال به فلج مغزي با پاي چپش نقاشي مي:کان الّشاب المصاب بالّشلل الّدماغّی يرسم بقدمه الُيسری) ٣
  !به شخص گناهكار فرمان داد كه هرگز دروغ نگويد يمرد درستكار: لُمذنب بأن اليکذب أبداً الّرجل الصالح َنصح الّشخص ا) ٤

  :عّين الّصحيَح »!ن كشوري سرشار از نفت و گاز است و از بزرگترين كشورهاي صادركننده نفت است ااير«  -٣٤
  !طإّن إيران أغنی البالد للنفط و الغاز وهی ِمن الدول الکبيرة المصّدرة للنف) ١
  !تکون إيران بلد غنّی بالّنفط والغاز و هی أکبر دولة لتصدير الّنفط) ٢
  !إيران بالد مملوءة  بالّنفط و الغاز و هی تصدِّر الّنفط إلی أکبر الّدول) ٣
 !إّن إيراَن بالد غنّية بالّنفط و الغاز وهی ِمن أکبر الّدول الُمصدِّرة ِللّنفط) ٤

  »َمن يتأّمل قبل الکالم َيسلم ِمن الخطأ « : »هوم عن الباقيفي المف ُيناسبُ العين ما « -٣٥
  !سخنـــــدان پــــرورده پير كهــــن      بينديشـــد آنگـــه بگويــــد سخــــــن )1
  !نبايد ســـخن گفـــــــت ناســـاخته        نشايــــــد بريـــــدن نينـــــداختــــه) 2
  !سخن كوشيددب است        به وقت مصلحت آن به كه درخردمند خامشي اچه پيشاگر )3
ـل كنــان در خـــطا و صــــواب        بــه از ژاژخــايـــان حــــاضر جـــــواب )4 تأمـ!  

  
  
  
  

ّی في مصر کاَن ِبمثابة العالج الطبّ . يعتبر العسل ِمن العناصر الغذائّية اّلتي تحتوي َعلی مواّد ضرورّية الستمرار حياة اإلنسان
  .لعالج جراحات الجنود القديمة وکذلك أثناء الحرب العالمّية األولی کاَن العسل يخلط مع زيت کبد سمك

ِمن المواد الّسکرّية و % ۹۵فهو يحتوي عَلی . َيحتوي العسل عَلی نسبة عالية ِمن الفيتامينات و المواّد المعدنّية اّلالزمة للجسم  
  .ـه مصدرًا ِللّطاقة الغذائّية کما يحتوي العسل علی الفسفور و الکالسيوم و الحديد و الّنحاستجعلـ ریأخمواّد دهنّية و مواّد % ۲

العسل بعّدة خواّص جعلته أفضل جميع أنواع السّکريات األخری  يتمّيز. العسل يفيد ِلشفاء المرضی اّلذيَن لديهم فقر الّدم   
  !ُيفسد األسنان َکباقي الّسکرّياتال. ِمنها يعطي الجسم الطاقة و ُيهّدئ األعصاب

  ٤١-٣٦( ِاقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة(  
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  :عّين الصحيح -۳۶
  !خاص يفيد لعالج جميع األمراضإن کان العسل مخلوطًا بزيت) ١
  !                     الدهنّيةِمن مواّد أخری غير المواد السّکرية و% ٣يحتوی العسُل عَلی ) ٢
  !ُيستخدم العسل لعالج جروح الجنود في جميع الحروب) ٣
  !لعسل يفسد األسنان کالّسکريات األخریا) ٤

  :الخطأعّين  -۳۷
  !خواّص العسل َجَعلته أفضل الّسکرّيات) ٢  !يجب عَلی َمن يصاب بفقر الّدم أن اليأکل العسل) ١
  !   العسل مفيٌد لعالج األمراض) ٤  !                   يعتبر العسل ِمن مهّدئات األعصاب) ٣

  :الخطأعّين  -٣٨
  !لعالج الجراحات کاَن الّناس يستفيد من مختلط العسل مع زيت کبد السمكفي مصر ) ١
  !العسل غنیٌّ بالفيتامينات) ٢
  !      العسل تحتوي علی أقّل ِمن تسعين بالمئة من الّسکرّيات)٣
  !المواّد الدهنّية في العسل أقّل ِمن المواّد األخری) ٤

  )٤١- ٣٩(الّصرفّي عّين الصحيح في اإلعراب و التحليل           
  :»يتمّيز «  -٣٩

  فعل و مع فاعله جملة فعلية/ معرب  -معلوم -» يمز« له حرف زائد في ماضيه ، حروفه األصلّية  –للغائب –فعل ) ١
  والجملة فعلية» العسل« فعل و فاعله / الزم  -مزيد ثالثی بزيادة حرفين ِمن باب تفعُّل –مضارع ) ٢
  فعل و مع فاعله جملة فعلّية/ متعّد  -» تمييز« بزيادة حرف واحد و مصدره  مزيد ثالثیّ  –فعل مضارع ) ٣
  فعل و فاعله محذوف/ مبني  -له حرفان زائدان في ماضيه و التّاء ِمن حروفه األصلّية –فعل ) ٤

  :»تجعُل « -٤٠
  و الجملة فعلية» ه« فعل و مفعوله / معلوم     -مجّرد ثالثّی -للغائبة–فعل مضارع ) ١
  و الجملة فعلية» ه« فعل و فاعله / الزم   -معرب  –مزيد ثالثّی بزيادة حرف واحد –مضارع  )٢
  فعل و فاعله محذوف/   مبني -» جعل« ليس له حرف زائد و مصدره  –للمخاطب –فعل ) ٣
  فعل و مع فاعله جملة فعلّية/ مجهول   -متعّد  –له حرف زائد  –فعل مضارع ) ٤

  :»أخری «  -٤١
  مضاف إليه/ معرب  -معرفة  –للمفرد المذکر  –التفضيل اسم ) ١
  صفة/  نکرة  –مبني  –مصدر –للمفرد المؤنث  –اسم ) ٢
  مضاف إليه/ معرفة   -» آِخر« للمفرد المؤنث و مذکره  –اسم التفضيل ) ٣
  صفة / نکرة   -للمفرد المؤنث  –اسم التفضيل ) ٤

  :في َضبِط َحرکاِت الکلماِت  الخطأعّين  -٤٢
ميِر في َفَلتاِت اللِّسان َو َصَفحاِت الَوْجهِ ) ١   ! َيْظَهُر ما في الضَّ
  !األخالقِ کاَن حاتٌم الّطائّی ُيِحبُّ َمکاِرَم األْخالِق َواُهللا ُيِحبُّ َمکاِرمَ ) ٢
  !ِاْسَتطاَعِت الُمعلِّمُة أْن ُيَعلَّم الطفلَة الَعمياَء ُحروَف الَهجاءِ ) ٣
  !الَکِلمات الدَّخيَلَة ِطْبَق أْصِلهاالَعَرُب الَينِطقوَن  )٤

  :في َضبِط َحرکاِت الکلماِت  الخطأعّين -٤٣
ياَنِة ِلَتصليِح الُمَکيِّفِ ) ١   !ِاتََّصْلُت ِبالُمشِرِف َحّتی َيأتي ُمهنِدُس الصِّ
  !ِعْنَدما َوَقَع َنَظُر الدُّالفيِن َعلی َسَمَکِة الِقْرِش َتَجمَِّعْت ِبُسْرَعٍة َحْوَلها) ٢
  !ُيْعَتَبر َکْهُف َعلي َصْدر ِمْن أْطَول الُکهوِف المائّيِة في العاَلِم في همدان) ٣
  !ِلَيَتعاَيِش الّناُس َمَع َبْعِضِهم َتعاُيشًا ِسْلمّيًا َفْلَيحَتِفْظ ُکلُّ ِمنُهم ِبعقائِده) ٤
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  :الصحيحعّين  -٤٤
  الَبَصر:  ند الّناس تحَفظ الّذکريات في الّذهنقّوة ع) ٢  الَحميم:  صديق قريب ُتحّبه و ُيحّبك) ١
  الِبقاع:  األماکن اّلتي تخدم الُمواِطنين) ٤  التيّار:  ريح مرتفعة قوّية تنشر التراب معها و تُشّکل منها دوائر) ٣
  :عّين أسلوب الّشرط -٤٥

  !ّجل الهدف الّتعاُدل هو ُمهاِجم فريقناَمن سَ ) ٢  !ما تُسّمی األشعار الّتي فيها أبيات ممزوجة بالفارسّية و العربّية) ١
  !َمن أراد أن يکون أقوی الّناس فعليه أن يتوّکل َعلی اهللاِ  )٤  !ما قسم اهللا ِللعباد شيئًا أفضل ِمن الَعقل) ٣

  :عّين الفاعل محذوفاً  -٤٦
  ﴾َأنَزَل ِمن الّسماء ماًء َفُتصبح األرُض ُمخضّرًة  ﴿) ١
  !األرضِ ُر المواطنيَن ِمن حفرالّلوحاُت الّتحذيرّية ُتحذّ  )٢
  !األمر کاَن عجيبًا فُيحّيرني جّداً  ذلك )٣
  !عندما اْنَضمَّ إيران إلی الّدولة اإلسالمّية ُنقلت إلی العربّية ألفاٌظ فارسّية کثيرة) ٤

  :الوقاية» نون « فيه  ليَس عّين ما  -٤٧
  ل الکاِفر يا َليَتني ُکنُت ُترابًا ﴾و يقو  ﴿) ٢  !عبر اإلنترنت تستطيعين أن تشحني رصيد جّوالك) ١
  رّب َهْب لي ُحکمًا َو أْلِحقني ِبالّصالحين ﴾ ﴿) ٤  عبادي عّني فإّني قريٌب ﴾ َو إذا سألك ﴿)٣

  :عّين جملة تِصف الّنکرة -٤٨
  !أراد شخٌص أن يُسبَّ الّذي کان َسبّه )٢  !سافرُت إلی القرية اّلتي شاهدُت صورتها في الحاسوب) ١
  ! إذا رأيت أستاذًا فأْکِرْمه) ٤  !الّرجل ُتعجبني جّداً  ِخصاًال ِمن ذلك رأيتُ  )٣

  : عّين ما فيه اسم التفضيل -٤٩
  األکرم اّلذي علَّم ِبالَقلم ﴾ إقرأ و رّبك ﴿) ٢  !َمن َيلتزم بالّصدق يتخّلص ِمن َشّر ذنوبه و عيوبه )١
  ِمن الّسماء ماًء فأخَرَج به ِمن الثّمرات رزقًا لکم ﴾ َو أنَزلَ  ﴿) ٤  !األبَکم هو اّلذي اليستطيع أن يتکّلمَ ) ٣

  : العدد الّترتيبیّ فيه  ليسعّين ما  -٥٠
  !آذريزدّي في الّسنة العشرين ِمن عمره کاَن عامًال بسيطاً  ياألستاذ مهد) ١
  !يأخُذ الفائُز األّول جائزة ذهبّية) ٢
  !في الثّانيةجناحيه ثمانين مّرة تقريبًا  الّطائر الّطّنان ُيحّرك)٣
  !ثامن أئّمتنا) ع(سافرُت إلی مشھد لزيارة اإلمام الّرضا) ٤
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ارا به ما در دنياي نيكي عطا كن و در آخرت نيز نيكي و ما را پروردگ: گويند و بعضي مي«: فرمايد قرآن كريم بعد از اين كه مي  - 51
  كند؟ چه موضوعي را بيان مي» از عذاب آتش نگه دار

  .دهيم آن مقدار از آن را كه بخواهيم، مي) 2    .پاداش داده خواهد شد) 1
  .اي دارند اينان از كار خود نصيب و بهره) 4  .آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر است) 3

  هاي دائمي بهشت است؟ يك ويژگي نعمت فالح عظيمي كه بهشتيان به آن مسرورند، كدام است و كدام  - 52
  .آورد رضوان الهي ـ سستي و خستگي نمي) 2  .كند رضوان الهي ـ احساس طراوات و تازگي مي) 1
  .كند دارالسالم ـ احساس طراوات و تازگي مي) 4  .آورد دارالسالم ـ سستي و خستگي نمي) 3

 گردد؟ هايي موجب انحطاط و سقوط و گمراهي ما مي در ميان موانع رشد انسان براي رسيدن به هدف، دشمن حداكثري انسان از چه راه  - 53
  ايجاد كينه و دشمني در ميان مردمـ  وسوسه كردن و فريب دادن انسان) 2  ايجاد كينه و دشمني در ميان مردمـ  بازداشتن از پيروي عقل و وجدان) 1
  طغيان و سركشي در درون انسانـ  وسوسه كردن و فريب دادن انسان) 4  غيان و سركشي در درون انسانـ  بازداشتن از پيروي عقل و وجدانط) 3

  ، كدام پاسخ درخور و شايسته است؟»توان و نبايد بر غير خدا تكيه كرد و به آنان پناه برد؟ چرا نمي«در برابر اين استفهام كه   -54
1( ﴿ن يم غُ اَمرِةِونَّ اهللاَ بالا هسبح ولَي اهللاِ فَهكَّل عاهللاُ بِضُرٍّ﴿ )2  ﴾تَو نين اَرادن دونِ اهللاِ اقُل اَفَرَاَيتُم ما تَدعونَ م...﴾  
  ﴾...اَنفُسهِم نَفعاقُل اَفَاتَّخَذتُم من دونه اَولياء ال يملكونَ ل﴿ )4  ﴾...و عسي اَن تُحبوا شَيئًا و هو خَيرٌ لَكُم﴿ )3

   ٥٠-٤٤(لجواب عن األسئلة التالية لعّين المناسب(  
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شود، دليلي بر كدام نكته است و روح انسان چه زماني  اي دچار نقص عضو مي كاسته نشدن از هويت انساني كه در سانحه  -55
  گيرد؟ مسجود فرشتگان و مقرب درگاه الهي قرار مي

  .شودها آراسته  ـ آنگاه كه به فضيلت. هاي ما نيست ثبات خود ما ناشي از ثبات اندام) 1
  .ـ زماني كه توانايي تفكر و انديشه را در خود بيابد. هاي ما نيست ثبات خود ما ناشي از ثبات اندام) 2
  .ـ زماني كه توانايي تفكر و انديشه را در خود بيابد. هويت انسان حقيقي برتر و فراتر از جسم اوست) 3
  .ها آراسته شود ـ آنگاه كه به فضيلت. هويت انسان حقيقي برتر و فراتر از جسم اوست )4

  فرمايد؟ در اين باره چه مي) ع(تر شود و امام حسين  شود، شجاعت به مرحلة عالي برسد و فداكاري در راه خدا آسان كدام عامل سبب مي  - 56
  ...ايد بلكه براي حق آفريده شده ايد ـ براي نابودي و فنا خلق نشده ﴾فال خوف عليهم﴿) 1
  ...ايد ايد بلكه براي حق آفريده شده ـ براي نابودي و فنا خلق نشده ﴾وال هم يحزنون﴿) 2
  ...ها به ساحل سعادت و كرامت ـ مرگ چيزي نيست مگر پلي كه شما را از ساحل سختي ﴾فال خوف عليهم﴿) 3
  ...ها به ساحل سعادت و كرامت ما را از ساحل سختيـ مرگ چيزي نيست مگر پلي كه ش ﴾وال هم يحزنون﴿) 4

به ترتيب » رهيافت قصص خُرافي و ضاللت بسياري از مسلمانان«و » مبتال شدن اهل تحقيق و مردم به اشتباهات بزرگ«  - 57
  است؟) ص(هاي پس از رحلت پيامبر  يك از چالش آورد ناميمون كدام ره

  )ص(ـ ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر اكرم ) ص  (ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر اكرم ) 1
  )ص(ارائه الگوهاي نامناسب ـ ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر اكرم ) 2
  ـ تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث) ص  (ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر اكرم ) 3
  ارائه الگوهاي نامناسب ـ تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث) 4

تبيين گرديد و پس از آن ) ع(ها در كدام جنگ توسط حضرت علي  و معيار قرار دادن حق در شناخت شخصيت مالك  - 58
  حضرت، جايگاه حق در ميان مسلمانان چگونه گرديد؟

  ترين چيز صفين ـ پوشيده) 2    ترين چيز صفين ـ ناشناخته) 1
  ترين چيز جمل ـ پوشيده) 4    ترين چيز جمل ـ ناشناخته) 3

هاي اثبات ضرورت معاد است و كدام  يك از استدالل هايش در دنيا ميسر نيست، روشنگر كدام وفاي خداوند به وعده اينكه  - 59
  كند؟ به اين نكته اشاره مي) ص(حديث رسول خدا 

  ».توانند پاسخ دهند قسم به كسي كه جانم در دست اوست، ايشان به اين كالم از شما شنواترند و فقط نمي«عدل الهي ـ ) 1
  ».توانند پاسخ دهند قسم به كسي كه جانم در دست اوست، ايشان به اين كالم از شما شنواترند و فقط نمي«حكمت الهي ـ ) 2
  »آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق يافتيم؛ آيا شما نيز آنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق يافتيد؟«حكمت الهي ـ ) 3
  »دگارمان به ما وعده داده بود، حق يافتيم؛ آيا شما نيز آنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق يافتيد؟آنچه پرور«عدل الهي ـ ) 4

  به ترتيب از ثمرات مبارك كدام اقدام است؟» هاي ظاهري لودگيآغشته شدن به  كمتر آ«و » راستگي و پاكي در طول روز حفظ آ«  - 60
  روزكرار دائمي نماز در شبانهبا لباس و بدن پاكيزه به نماز ايستادن ـ ت) 1
  روز ـ با لباس و بدن پاكيزه به نماز ايستادنتكرار دائمي نماز در شبانه) 2
  حفظ آراستگي در زمان حضور در خانواده ـ غصبي نبودن لباس و مكان نماز) 3
  غصبي نبودن لباس و مكان نماز ـ حفظ آراستگي در زمان حضور در خانواده) 4

  بودن دين الهي در اعصار و قرون مختلف بر مبناي تاريخ و آيات قرآن كريم به ترتيب كدام است؟ از مظاهر واحد  -61
  تأكيد بر پوشش و الزمة ديانت دانستن آن ـ اصل تبرّي) 2  تأكيد بر پوشش و الزمة ديانت دانستن آن ـ وجوب روزه ) 1
  رعايت سطح فكر جوامع متنوع و تناسب تعاليم با آنان ـ وجوب روزه) 4  يرعايت سطح فكر جوامع متنوع و تناسب تعاليم با آنان ـ اصل تبرّ) 3

) ع(كرد و علت آن در وصاياي امام علي  براي معاشرت با دلي خالي از كدورت با مردم، از چه كاري نهي مي) ص(رسول خدا   -62
  به مالك اشتر چگونه ذكر شده است؟

  ».ه بايد بيش از همه در پنهان كردن آنها بكوشدهايي دارند و مدير جامع مردم عيب«بدگويي ـ ) 1
  ».رساند افراد محروم بيش از ديگران به عدالت نيازمندند و با وجود رضايت عمومي، خشم خواص آسيبي نمي«بدگويي ـ ) 2
  ».هايي دارند و مدير جامعه بايد بيش از همه در پنهان كردن آنها بكوشد مردم عيب«تبعيض در اجراي عدالت ـ ) 3
  ».رساند افراد محروم بيش از ديگران به عدالت نيازمندند و با وجود رضايت عمومي، خشم خواص آسيبي نمي«تبعيض در اجراي عدالت ـ ) 4

  يك به صورت صحيح ذكر شده است؟ هاي اساسي انسان كدام در پاسخ به سؤال   -63
  .دهد كامالً درست و قابل اعتماد باشد زيرا به نيازهاي مختلف پاسخ مي همه جانبه باشد، زيرا با ابعاد جسمي و روحي ارتباط كامل دارد و) 1
درست و قابل اعتماد باشد زيرا هر پاسخ احتمالي و مشكوك نيازمند تجربه و آزمون است و همه جانبه باشد زيرا با ابعاد جسمي و روحـي  ) 2

  .ارتباط كامل دارد
  .ين تجربه كافي نيست و همه جانبه باشد زيرا با ابعاد جسمي و روحي ارتباط كامل داردهمه جانبه باشد، زيرا عمر محدود آدمي براي چن) 3
دهد و همه جانبه باشد زيرا هر پاسخ احتمالي  كامالً درست و قابل اعتماد باشد زيرا به نيازهاي مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسخ مي) 4

  .و مشكوك نيازمند تجربه و آزمون است
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افال يتدبرون ﴿راه براي غير الهي نشان دادن اسالم و قرآن كريم در كدام عبارت قرآني تجلي دارد و عبارت قرآني  ترين آسان  - 64
  به كدام اعجاز محتوايي قرآن ارتباط دارد؟ ﴾القرآن

  ه جانبه بودن قرآن كريمـ جامعيت و هم ﴾فَأتُوا بِسورة مثله﴿ )2  ـ تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت ﴾فَأتُوا بِسورة مثله﴿) 1
  ـ تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت ﴾ال يأتون بمثله﴿) 4  ـ جامعيت و همه جانبه بودن قرآن كريم ﴾ال يأتون بمثله﴿) 3

  بريم؟ والم برزخ و قيامت پي ميها در ع به ترتيب به كدام ويژگي ﴾ينَبؤُا اإلنسانُ يومئذ بِما قَدم و اَخَّرَ﴿از تعمق و مداقّه در آية شريفة   - 65
  وجود شعور و آگاهي ـ افزايش بيداري و اعتراف به كاستي اعمال) 1
  وجود شعور و آگاهي ـ دادن نامة اعمال و افزايش هوشياري) 2
  تداوم ارتباط دنيا و برزخ ـ افزايش بيداري و اعتراف به كاستي اعمال) 3
  عمال و افزايش هوشياريتداوم ارتباط دنيا و برزخ ـ دادن نامة ا) 4

  كدام روايت شريفه مؤيد اولين گام در مسير قُرب الهي و ثابت قدم ماندن در مسير الهي است؟  -66
  ».به حساب خود رسيدگي كنيد، قبل از اينكه به حساب شما برسند«) 1
  ».با پرهيزكاري و كوشش و عفت و درستكاري مرا ياري كنيد«) 2
  ».اي است كه با آن خواستار تو شده باشد مسافر كوي تو عزم و اراده دانم كه بهترين توشة مي«) 3
  ».شود ها و كارها مي گذشت ايام، آفاتي در پي دارد و موجب از هم گسيختگي تصميم«) 4

و مؤيد  شود به چيزي منجر مي ﴾ ...يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول﴿عدم توجه به فرمان الهي در آية شريفه   -67
  يك از داليل تشكيل حكومت اسالمي است؟ كدام

  ـ ضرورت پذيرش واليت الهي و نفي حاكميت طاغوت ﴾يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت﴿) 1
  ـ ضرورت پذيرش واليت الهي و نفي حاكميت طاغوت ﴾يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك﴿ )2
  راي احكام اجتماعي اسالمـ ضرورت اج ﴾يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت﴿) 3
  ـ ضرورت اجراي احكام اجتماعي اسالم ﴾يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك﴿) 4

  هاي تقويت عزت نفس اشاره دارد؟ و اين موضوع به كدام راه» نبايد بنده كسي مثل خود نبود«در كالم اميرالمؤمنين به چه علتي   - 68
  ـ شناخت ارزش خود و نفروختن خويش به بهاي اندك. زيرا خداوند انسان را آزاد آفريده است) 1
  ـ توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگي او. زيرا خداوند انسان را آزاد آفريده است) 2
  ـ توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگي او. زيرا بايستي غير خدا در نظر انسان كوچك باشد) 3
  ـ شناخت ارزش خود و نفروختن خويش به بهاي اندك. وچك باشدزيرا بايستي غير خدا در نظر انسان ك) 4

  گردد؟ كدام موضوع مستفاد مي ﴾و من يتبغ غير االسالم ديناً فلن يقبل منه و هو في االخرة من الخاسرين﴿از آية شريفه   -69
  .به اسالم است) ص(ديني، تجاوز آگاهانه مردم به اصالت دعوت پيامبر  علل چند) 1
  .در حيات اخروي، تابع پذيرش ديني غير از اسالم است كاري زيان) 2
  .دين قطعي مورد قبول خداوند، دين اسالم است كه آيين ابراهيم بوده و او شما را از پيش مسلمان ناميد) 3
  .اند كه آخرين آن پيامبر اسالم است پيامبران همانند معلمان يك مدرسه) 4

بار يافتن  انسان مؤمن، حق دارد براي مالقات خدا آماده شود و در صورت ذلت در چه صورت) ع(بنابر كالم امام حسين   - 70
  رود؟ العمل توقع مي زندگي با ظالمان، كدام عكس

  ـ سعادت يافتن مرگ در راه خدا. به حق عمل نشود و كسي مانع باطل نگردد) 1
  ها ـ هموار كردن راه آزادگي انسان. به حق عمل نشود و كسي مانع باطل نگردد) 2
  ـ سعادت يافتن مرگ در راه خدا. فرمانداران يك خليفه، به فساد ميدان دهند) 3
  ها ـ هموار كردن راه آزادگي انسان. فرمانداران يك خليفه، به فساد ميدان دهند) 4

رامين پيامبر كند چگونه توصيف شده است؟ و نتيجه تبعيت از ف انساني كه از فرمان خدا سرپيچي مي) ع(در بيان امام صادق   -71
  در بيان قرآن كريم كدام است؟

  ﴾يحببكم اهللا و يغفرلكم﴿ـ . خدا، انسان نافرمان را دوست ندارد) 2  ﴾اشد حباً هللا﴿ـ . خدا، انسان نافرمان را دوست ندارد) 1
  ﴾يحببكم اهللا و يغفرلكم﴿ ـ. انسان نافرمان، خدا را دوست ندارد) 4  ﴾اشد حباً هللا﴿ـ . انسان نافرمان، خدا را دوست ندارد) 3

هاي گذشته  همة انبيا معرفي كرده است و وحي به ايشان را در راستاي شريعت هدهندة را قرآن كريم، پيامبر اسالم را ادامه  -72
  شود؟ اين مفهوم از كدام عبارت مباركه برداشت مي. شمارد مي

    ﴾انّا معاشرَ االَنبياء اُمرنا اَن نُكَلِّم النّاس علي قَدرِ عقولهِم﴿) 2  ﴾علَي اهللاِ حجةٌ بعد الرُّسلرسالً مبشِّرينَ و منذرينَ لئَلّا يكونَ للنّاسِ ﴿ )1
  ﴾اذا دعاكُم يا أيها الَّذينَ آمنُوا استَجيبوا للّه و للّرسولِ﴿ )4  ﴾انّا اَوحينا الَيك كَما اَوحينا الي نوحٍ و النَّبيينَ من بعده﴿ )3

  پيوست؟ به ترتيب در چه صورتي به وقوع مي» گمراهي دور و دراز«و » گمراهي آشكار«گرفتار شدن مؤمنان به   -73
  ﴾و يريد الشَّيطانُ اَن يضلَّهم﴿ـ  ﴾ان كانوا منَ قبل﴿) 2  ﴾ي الطّاغوتيريدونَ اَن يتَحاكَموا الَ﴿ـ  ﴾ان كانوا منَ قبل﴿ )1
  ﴾و يريد الشَّيطانُ اَن يضلَّهم﴿ـ  ﴾ي الطّاغوتيريدونَ اَن يتَحاكَموا الَ﴿ )4  ﴾ان كانوا منَ قبل﴿ـ  ﴾ي الطّاغوتيريدونَ اَن يتَحاكَموا الَ﴿ )3
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آيه مورد افزايش فشارهاي روحي و رواني، روابط نامشروع و آسيب اجتماعي معلول چيست؟ و ناسپاسان نعمت الهي در كدام   -74
  اند؟ خطاب قرار گرفته

  ﴾...و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً ﴿انتخاب نامناسب ـ ) 2  ﴾...و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً ﴿تأخير در ازدواج ـ ) 1
  ﴾... جعل لكم من انفسكم ازواجاً و جعل لكمواهللا﴿تأخير در ازدواج ـ ) 4  ﴾...واهللا جعل لكم من انفسكم ازواجاً و جعل لكم﴿انتخاب نامناسب ـ ) 3

هاي مشترك مشروعيت مرجع تقليد و ولي فقيه، بخواهيم به يك مستند وحياني يا روايي تمسك  اگر در پي يكي از ويژگي  - 75
  رسان ما خواهد بود؟ ي بجوييم، كدام عبارت نوراني يار

1( ﴿ هنَفسصائناً ل ن الفُقَهاءن كانَ ما مفَاَمهدينظاً ل2  ﴾حاف( ﴿كولفظاً غليظ القلب لَاَ نفضّوا من ح ولو كنت﴾  
 ﴾لينذروا قَومهم اذا رجعوا الَيهم لَعلَّهم يحذَرونَ﴿ )4  ﴾و نُريد اَن نَمنَّ علَي الَّذينَ استُضعفوا في االرضِ و نَجعلَهم اَئمةً﴿ )3
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76. Sharks are more dangerous than whales. They are the most dangerous animals ---------- the sea. 

1) in   2) of   3) in every of  4) of all of 
77. Choose the sentence with the best word order. 

1) On the street, I saw my teacher yesterday.     
2) Yesterday, I saw my teacher on the street.   
3) Yesterday, I on the street saw my teacher.    
4) On the street, yesterday, I saw my teacher. 

78. Some American people believe that it is much more effective and legally acceptable for the 
government to gain information from Facebook than for the government to collect ----------. 
1) them 2) itself 3) them by themselves 4) it itself 

79. They went to Dartmouth College together in the 1960s and ---------- business together since. 
1) already did  2) have already done  
3) frequently did  4) have frequently done  

80. Father: Did you enjoy your first term at the university? 
 Son: Yes, I learned a lot and I got an A in all but one of my subjects. I got a C in mathematics. 
 Father: ----------! That’s much better than I did in my first term. 

1) You’re welcome 2) Well done 3) It is touching 4) How strange 
81. The things on his desk were in such --------- that he very often could not find a document that he 

had received only a few days earlier. 
1) manner 2) description 3) disorder 4) stress  

82.  The recordings that the band made ---------- the years from 1945 to 1963. 
1) relate 2) order  3) ache 4) span 

83. You must have at least twenty data items before you can --------- on the results of the study. 
1) complete 2) generalize 3) emphasize 4) compare  

84. Many people believe that taking vitamin C pills will ---------- a cold, but scientific tests indicate 
that vitamin C has very little effect. 
1) prevent 2) unscramble 3) protect 4) identify 

85. ----------! I can’t write a good essay if you are constantly asking me questions! 
1) Go away 2) Turn around 3) Watch out 4) Get away  

86. Your handwriting does not have to be ----------; if people cannot read it, you are wasting your 
time by making it look fancy. 
1) suitable 2) imaginative 3) strong 4) artistic 

87. Sanjay Dutt once said, “As an actor, I’ve grown ---------. It’s taken me years to get comfortable 
doing a romantic scene and dancing on stage in front of a live audience. I’ve really opened up a 
lot.” 
1) energetically 2) peacefully 3) considerably 4) collectively 

 

Part A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see 
four words or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that 
best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 
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Part B: Cloze Test 
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide which 
choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

 

Even if you don’t need to make regular presentations in front of a group, there are plenty of 
situations where good public speaking skills can help you advance your career and create 
opportunities. 

For example, you might have to talk about your organization (88) ---------- a conference, make 
a speech after accepting an award, or (89) ---------- a class to new recruits. Speaking to an 
audience also includes online presentations or talks; (90) ----------, when training a virtual team, or 
when speaking to a group of customers in an online meeting. 

Good public speaking skills are important in (91) ----------, as well. You might be asked to 
make a speech at a friend’s wedding, give a eulogy for a loved one, or inspire a group of 
volunteers at a (92) ---------- event. 

  
88. 1) at 2) in 3) on 4) over            
89. 1) after teaching 2) teach 3) teaching 4) have to teach 
90. 1) despite 2) however 3) for instance 4) besides 
91. 1) your life which is another area 2) your life and another area 
 3) other areas and lives  4) other areas of your life 
92. 1) strategy 2) timetable 3) history 4) charity 

 
Part C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four 
questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer 
sheet. 

Passage 1: 

Not since Americans crossed the continent in covered wagons have they exercised and dieted as 
much as they are doing today. As a result, they do not only look younger and slimmer, but feel 
better. Because of increased physical fitness, life expectancy in the nation has risen to seventy-
three years, with fewer people suffering from heart disease, the nation’s number one killer. 

Jogging, the easiest and cheapest way of improving the body, keeps more than 30 million 
people of all ages on the run. For the price of a good pair of running shoes, anyone anywhere can 
join the race. 

Dieting, too, has become a national pastime. Promoters of fad diets that recommend not eating 
one thing or another, such as fats or carbohydrates, promise as much as 20-pound weight losses 
within two weeks. Books describing such miraculous diets are always on the best-seller lists 
because everybody wants to lose weight quickly and easily. 

However, if they are done too much, both jogging and dieting can be harmful. Many confused 
joggers run too hard and as a result suffer from ankle and foot damage. Fad dieting, fortunately, 
becomes only a temporary means for losing a few pounds while the body does not get the 
balanced nutrition it requires, so most dieters cannot stay on fad diets for long periods. Above all, 
common sense should be used for any dieting and exercise scheme. 
 

93. According to paragraph 1, ---------- . 
1) Americans got exercise when they crossed the continent in covered wagons 
2) exercise and diet are more common in America than ever before 
3) America’s life expectancy is higher than any other nations 
4) Americans live longer than they did before 

94. The main idea of paragraph 3 is ---------- . 
1) people want to lose weight so much that they will try any kind of diet 
2) fad diets are so popular because they are on the best-seller lists 
3) not eating any fats or carbohydrates will cause dangerous weight loss 
4) diet books guarantee 20-pound weight losses 



                                     انگليسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12صفحه 

95. What does the word “they” in the last paragraph refer to? 
1) everybody wanting to lose weight quickly and easily 
2) jogging and dieting 
3) miraculous diets           
4) everybody 

96. You can infer from this passage that ---------- . 
1) a person’s life expectancy depends on diet only 
2) fad dieting promoters first encourage people in their best-seller books 
3) more people die from heart disease than to any other physical problem  
4) fad dieting could be a long-term solution to losing weight 

Passage 2: 

The Grand Canyon is a great place for people who are interested in geology. The Colorado River 
has been flowing through the canyon for a very long time. Because of this, it has caused 
considerable erosion. One positive aspect of this erosion is that it has created beautiful and 
fascinating landforms. We can identify the rock and learn about the history of the Earth in that 
region. 

We have learned many things from the Grand Canyon. [A] Millions of years ago, the Earth 
looked much different. [B] Much of the western part of the North American continent was under 
water. What is now the Grand Canyon was flat land. [C] The Colorado River ran through this 
land. However, two plates crashed and they created a mountain range. [D] We now call this 
mountain range the Rocky Mountains. The new hills meant that the river flowed with more force. 
For the next six million years, it flowed through the rocks. This is what created the Grand Canyon. 
However, wind, rain, and ice also helped. Together, they shaped one of the most impressive 
natural physical features on Earth. 

The erosion of the rock has exposed layers of different types of rock. Each section of rock has 
its own consistent composition. That’s how we can tell the layers apart. We know that there was 
once a large mountain range there. Over time, it was worn down. Eventually, the land became flat 
again. Then, the sea came in. This caused a new layer of rock to form. The sea brought in deposits 
of minerals. When the sea level dropped, the minerals stayed behind. Therefore, a new layer of 
rock was formed. Then, the Rocky Mountains were formed because of the movement of the plates. 
As a consequence, the Grand Canyon was created. It is a very beautiful sight. 

97. Which of the following best expresses the essential information in the highlighted sentence? 
Incorrect answers change the meaning in important ways or leave out essential information. 
We can identify the rock and learn about the history of the Earth in that region. 
1) By determining rock type, we can learn about the past. 
2) By studying history, we can determine rock types. 
3) The past gives us clues to the future of the region. 
4) We can make guesses about the history of the region. 

98. The letters [A], [B], [C] and [D] in paragraph 2 indicate where the following sentence can be 
added. Where would the sentence best fit? 

 “The continents were shaped differently and found at different locations.” 
1) [A] 2) [B] 3) [C] 4) [D] 

99. According to the passage, which of the following was NOT a cause of the landforms at the Grand 
Canyon? 
1) River 2) Wind 3) Ice 4) Earthquakes 

100. Which of the following can be inferred about the Colorado River? 
1) It helped create the Rocky Mountains. 
2) It is an important source of water in the dry region. 
3) It was the dominant force shaping the Grand Canyon. 
4) It would not have been created if there was no Grand Canyon. 
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xدر تجزيه عبارت   -101 y xy xz yz z+ − − + −2 2 29 4 12 9 6 	كدام عامل وجود دارد؟ 18 	
1 (x y z− −3 2 3  2 (x y z− +3 2 3  3 (x y z+ −3 2 9  4 (x y z+ +3 2 9  

xاگر   -102
x

+ =2
2

1 xو  11
x

< xباشد، حاصل  1
x

− 3
3

  كدام است؟ 1
1 (11  2 (18  3 (36  4 (51  

  هاي زير درست است؟ كدام جمله  -103
a)در بسط ) الف   b)+   .مجموع جمالت اول، سوم، پنجم و هفتم برابر مجموع جمالت دوم، چهارم و ششم است 6
  .پذير است بخش 8واحد كم كنيم حاصل بر اگر از مربع هر عدد فرد يك ) ب  

xعبارت ) پ  

x

− =
−

1   .برقرار است xبه ازاء هر مقدار  11
  الف ـ ب ـ پ) 4  الف ـ پ) 3  ب ـ پ) 2  الف ـ ب) 1

اگر . است xها بجز دو پاره خط مشخص شده برابر  خط در شكل زير طول همه پاره  -104
  كدام است؟ xواحد از محيط بيشتر باشد،  276مساحت به اندازه 

1 (3    
2 (4  
3 (6  
4 (8  

aاگر   -105 b a b ab+ − + + + =2 2 1   باشد، حاصلa

b

+
+

2
  كدام است؟ 2

1 (  2 (1  3 (2  4 (3  

/هاي معادلة  مجموع ريشه  -106 x x

x x / x x /
= +

− + − +2 2
1 5 21
5 3 5 4 3 5

  كدام است؟ 

  
1 (/1 5  2 (/2 5  3 (/3 5  4 (/4 5  

  كدام است؟   aاگر نمودار پيكاني زير مربوط به يك تابع باشد،   -107
1 (−3  
2 (−1  
3 (1  
4 (3  

  اشتراك دامنه و برد تابع زير كدام مقادير است؟  -108
    5نابيشتر از ) 1
    8نابيشتر از ) 2
    2−ناكمتر از ) 3
  8ناكمتر از ) 4
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i(xها از ميانگين آنها  ر اختالف دادهاگ  -109 )− 3
/عبارت از  5 15 ،/ 25 ،/ 5  ،/ 5  ،/− 5  ،/− 15 ،

/− 15  وx ها كدام است؟ باشد، واريانس داده  
1 (/ 1   2 (/ 2   3 (/ 3   4 (/ 4   

 kرا كسب كرده و در آزمون دوم درس  5و  k ،46 ،42 ،76 ،64 ،8 ،36 ،46اگر شخصي در آزمون اول درصدهاي   - 110
  كدام است؟ kدرصد شده باشد،  6اضافه و ميانگين درصد كل آنها  1%ها  درصدي بدون تغيير و به درصد بقيه درس

1 (56  2 (57  3 (58  4 (59  
~گزاره   - 111 [(p q) (p q)]∨    هم ارز كدام گزاره زير است؟ ∧

1 (p q⇔    2 ((p q) (p q)∨ ∧ ∧  
3 (~ p q⇔    4 ((p q) (~ p ~ q)∨ ∧ ∧  

  كدام است؟» آورم اگر من فردا بيايم آنگاه كتاب و دفتر را مي«نقيض گزاره   -112
  .ام اگر من فردا كتاب يا دفتر را نياورم آنگاه من نيامده) 2  .آورم آيم و كتاب و دفتر را نمي من فردا نمي) 1
  .آورم آورم يا دفتر را نمي آيم و كتاب را نمي من فردا مي) 4  .آورم ياگر من فردا نيايم آنگاه كتاب يا دفتر را نم) 3

  است؟ Fارز  هاي زير همواره هم يك از گزاره كدام  -113
1 (p ~ p  2 ([p (q p)] ~ p∨ ∧ ∧  3 ((p ~ p) q∧   4 (~ (p q) p∨   

  .ها كامل كنيد بنابر استلزام منطقي جاي خالي را به وسيله گزينه  - 114
  .قد امير از حسن و حسين بلندتر است  
 .بان نباشد آنگاه قد امير از حسن بلندتر نيست اگر حسن دروازه  

  
  ∴ ..............................  
  .بان است حسن دروازه) 2    .بان است امير دروازه) 1
  .بان است قد امير از همه بلندتر است و حسن دروازه) 4  .بان است قد حسن از امير بلندتر است و امير دروازه) 3

fاگر   -115 (x) x x= − +2 }و  1 }fR , ,= 7 13 كه زيرمجموعه اعداد  fاي از  هدامن  باشد، مجموع اعضا f، برد تابع 43
  باشد؟ طبيعي است، كدام مي

1 (14  2 (13  3 (3  4 (2  
  دام است؟ك aو  bو  cاگر نقاط زير روي نمودار داده شده باشند، مجموع مقادير مختلف   -116

a a

a

+
+

22 2
1  b  a3  

a  b b−2 2  8  
1 (9  2 (12  
3 (514  4 (515  

axنمودار تابع   -117 b c x d
f (x)

fx g e x c

+ ≤ <
=  + < <

aباشد،  زير مي به شكل  b c d e f g+ + + + +   كدام است؟ +

1 (6  
2 (7  
3 (8  
4 (9  
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fبه شكل زير باشد، نمودار تابع  gو  fاگر نمودار تابع   -118 g− كدام است؟  
  
  
  

1 (  2 (  
  

  

  

  
  
  
3(  4(  
  

  

هاي در  اگر تعداد زلزله. سال ثبت شده است 5ريشتري در جهان مطابق جدول زير در  7هاي باالي  اد زلزلهتعد  -119
  يابي كدام است؟ آمده باشد، خطاي برون 34سال ششم دقيقاً 

  سال  1  2  3  4 5
35  3 27  35  32  تعداد زلزله  

1 (  2 (1  3( 2  4 (3  
اگر سبد هزينة خانواري در سال پايه از دو كاالي نان و گوشت تشكيل شده و قيمت اين دو كاال در سال پايه به ترتيب   - 120

8   3و     3و مصرف آنها در سال پايه به ترتيب   1و   14به ترتيب  1398و قيمت آنها در سال   و
6     5به ترتيب  1398و مصرف آنها در سال   8و  كدام است؟ 1398باشد، شاخص بهاي نان و گوشت در سال  

1 (198  2 (187  3 (178  4 (17   
  

                                     اقتصاد 
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  ؟نيستهاي خدمات  يك از موارد زير، از ويژگي كدام  -121
  ارزش اقتصادي داشتن) 4  عرضه و تقاضا داشتن) 3  ار بودنقابل عرضه در باز) 2  ملموس بودن) 1

  كننده سؤاالت زير كدام است؟ پاسخ روشن   -122
  باشد، چگونه است؟ اي كه اوضاع اقتصادي آن نابسامان مي وضعيت جامعه) الف   

  از نظر اسالم، رسيدن به رفاه و توانگري چه حكمي دارد؟) ب  
  .پسنديده است) به دنبال نيازهاي جامعه ـ ب) الف) 2  .اي دارد ميت ويژهاه) و بحراني ـ ب  نابسامان) الف) 1
  .اي دارد اهميت ويژه) به دنبال نيازهاي جامعه ـ ب) الف) 4  .پسنديده است) نابسامان و بحراني ـ ب) الف) 3

135در يك شركت توليدي با سود اقتصادي ساالنه   - 123      3برابر  ريال، هزينه فرصت
سود اقتصادي  8

1واحد كاال در سال، كه  24اگر اين شركت . باشد مي
8اوليه را به قيمت  6       ريال و مابقي را به قيمت

6      اشد، هزينه حسابداري شركت كدام است؟ريال فروخته ب  
1 (1285657     2 (1334375     3 (1385        4 (1435625     

  .تا سرمايه توليد شود است.............. تر است، چون  نقش نيروي انساني نسبت به ساير عوامل توليد مهم............ در   -124
  هر حالت ـ تالش و كار انسان الزم) 2  صورت نبود منابع ـ وجود منابع به همراه انسان الزم) 1
  صورت نبود منابع ـ وجود منابع به همراه انسان كافي)  4  هر حالت ـ تالش و كار انسان كافي) 3
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وجود دارد .................. ، مقدار 45در سطح قيمت  .دهد جدول زير مقدار عرضه و تقاضا در هر قيمت را نشان مي  - 125
  .شود واحد مي............ يابد و باعث كاهش مقدار عرضه به ميزان  مي................. كه در نتيجه آن 

1 (9   1كمبود عرضه ـ قيمت كاهش ـ   
2 (9   4كمبود تقاضا ـ عرضه كاهش ـ   
3 (9  1عرضه ـ عرضه كاهش ـ  كمبود   
4 (9   4كمبود تقاضا ـ قيمت كاهش ـ   
  
      

  
  
  

  درآمد سرانه كدام است؟. باشد جدول زير مشتمل بر اقالم مختلف درآمدي در طول يك سال كشور فرضي مي  -126
1 (592   2 (612   3 (621   4 (651   

  ارزش  اقالم درآمدي  رديف
  ميليارد واحد 36  درآمد صاحبان امالك  1
  ميليارد واحد 432  ها سود شركت  2
1  درآمد صاحبان مشاغل  3

  6و  1مجموع رديف  3

1  درآمد صاحبان سرمايه  4
  2و  1مجموع رديف  3

3  بگيران درآمد حقوق  5
  6رديف  4

  ميليارد واحد 288  دستمزدها  6
  ميليون نفر 3  جمعيت كشور  7

8ك كاال در ابتداي سال اول اگر قيمت ي  -127   1و در انتهاي سال اول    باشد و تا سه سال آينده تورم به همين
  شكل باقي بماند، قيمت كاال در انتهاي سال سوم چقدر است؟

1 (14   2 (144  3 (/1562 5   4 (/1581 5  
  .به كار گيرند................ اي است كه انتشاردهندگان آن براي  ها به گونه بانك............ عمليات اعتباري    -128

  كوتاه مدت ـ احتياج به پول نقد) 2    ديداري ـ يك سال يا كمتر ) 1
  بلندمدت ـ گسترش فعاليت اقتصادي) 4  فعاليت اقتصاديكوتاه مدت ـ گسترش ) 3

  كننده هر عبارت در مورد تأثير بورس بر اقتصاد جامعه است؟ كدام گزينه كامل  -129
  ..........به وسيله ارتباط بين عرضه و تقاضاكنندگان ) الف   

  .دهد مي........... گذاري را  حجم سرمايه............. از طريق ) ب  
  .كند جلوگيري مي.............. ها تا حدودي از نوسان شديد  بررسي و شفافيت اطالعات مالي شركتبا ) پ  
  ها قيمت) جذب سرمايه ـ افزايش پ) ب .كند ت بازار سرمايه را تنظيم ميسرمايه، معامال) الف) 1
  ها متقي) جذب سرمايه ـ كاهش پ) ب. كند تر مي كاال و سرمايه، معامالت را سريع) الف) 2
  تورم) افزايش نوسانات ـ افزايش پ) ب .كند تر مي ايه، معامالت را سريعكاال و سرم) الف) 3
  تورم) كاهش پ ـ افزايش نوسانات) ب. كند سرمايه، معامالت بازار سرمايه را تنظيم مي) الف) 4

  مقدار عرضه  مقدار تقاضا  قيمت  رديف
1  1   135    
2  25  115  25  
3  3   85  45  
4  35  75  75  
5  4   45  85  
6  45  25  115  
7  5     135  
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5درآمد سرانه در بيش از   -130  ،2دالر و در حالي كه هيچ يك از .............. كمتر از  كشور در حال توسعه فقير 
  .دالر در سال ندارند............ كشور توسعه يافته دنيا درآمد سرانة كمتر از 

1 (−16 12      2 (−4 16       3 (−2 14       4 (−16 14      
  شود؟ بكارگيري نظام صحيح مالياتي باعث كدام مورد مي  -131

  آميز كم درآمد و پر درآمد ي مسالمتيرويارو) 2    توزيع مجدد درآمد و ثروت) 1
  توانمندسازي افراد كم درآمد) 4  توزيع مجدد و عادالنه درآمد و ثروت) 3

  هاي زير كدام گزينه است؟ پاسخ سؤال  - 132
  كنند؟ ها تالش مي ها براي جلوگيري از افزايش قيمت چرا دولت) الف  
  كنند؟ ها از اقشار كم درآمد حمايت مي چرا دولت) ب  
  تواند قوانين كارآمدي در زمينه اقتصاد طراحي كنند؟ دولت در چه صورتي مي) پ  
  از مسائل پيش روتصويري صحيح ) ها در جامعه ـ پ وظيفه دولت) نبود عدالت اقتصادي ـ ب) الف) 1
  روشن بودن تصويري از اهداف آينده) افزايش سرعت روند توسعه يافتگي ـ پ) نبود عدالت اقتصادي ـ ب) الف) 2
  روشن بودن تصويري از اهداف آينده) افزايش سرعت روند توسعه يافتگي ـ پ) كاهش سطح رفاه عمومي ـ ب) الف) 3
  تصويري صحيح از مسائل پيش رو) ها در جامعه ـ پ لتوظيفه دو) كاهش سطح رفاه عمومي ـ ب) الف) 4

56با فرض جدول مالياتي زير، اگر شخصي   -133        ريال درآمد داشته باشد، ميزان ماندة خالص درآمد وي
  چقدر است؟

1 (4791    ريال  
2 (4682    ريال  
3 (451     ريال  
4 (448      ريال  
  

  هاي تجارت نه تنها در داخل بلكه در خارج از مرزها شد؟ چند عامل زير موجب كاهش هزينه  -134
  ها وجود امنيت نسبي در سرزمين •  پيشرفت دانش فني •  انقالب دريانوردي  •  
  گوناگوني شرايط كشاورزي •  گوناگوني و تنوع شرايط اقليمي  •  
1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

  كدام گزينه كلمات مناسب و كامل كننده جمالت زير است؟   -135
  .است............. قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بر 48تأكيد اصل ) الف  
  .است.................. اساسي جمهوري اسالمي شامل فصل چهارم قانون ) ب  
  .وضع كند............ بايست  خواهد از توليدكنندگان داخلي حمايت كند، مي كشوري كه مي) پ  
  انواع موانع تجاري بر واردات ) ـ پ 55تا  29اصول ) برداري از منابع طبيعي ـ ب بهره) الف) 1
  رقابت در داخل به وسيله واردات) پـ  55تا  43اصول ) ي ـ ببرداري از منابع طبيع بهره) الف) 2
  رقابت در داخل به وسيله واردات) پـ  55تا  29اصول ) عدم تبعيض بين مناطق كشور ـ ب) الف) 3
  انواع موانع تجاري بر واردات ) ـ پ 55تا  43اصول ) عدم تبعيض بين مناطق كشور ـ ب) الف) 4
  

  
                                     علوم و فنون ادبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

	است؟نرفتهكار به) تام(در كدام بيت جناس همسان   -136 	
  چنان خوش بخسبد كه سلطان شام  گدا را چو حاصل شود نان شام) 1
  از آتش دل پيش تو چون شمع گدازم  بپروانة راحت بده اي شمع كه امش) 2
  از موج سرشكم كه رساند به كنارم  بر بوي كنار تو شدم غرقه و اميد) 3
  اش كمين باشد ز چشم او كه كمين شيوه  گير اي دل هزار بار بگفتم كه گوشه) 4

5/درآمد تا   1   معاف از ماليات  ريال ونميلي 5
5/نسبت به مازاد  %12نرخ   ميليون ريال 25درآمد تا    2   ميليون ريال 5
  يالميليون ر 25نسبت به مازاد  %15نرخ   ميليون ريال 4درآمد تا   3
  ميليون ريال 4نسبت به مازاد  %2نرخ   ميليون ريال 5درآمد تا   4
  ميليون ريال 5نسبت به مازاد  %25نرخ   ميليون ريال 5درآمد باالتر از   5
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  است؟به ترتيب در كدام گزينه درست آمده» بيانيه«و » آسمان«هاي  تعداد صامت در واژه  -137
  چهار ـ پنج) 4  چهار ـ سه) 3  سه ـ پنج) 2  سه ـ چهار) 1

  است؟ نادرستدر بررسي ابيات زير كدام گزينه   -138
  كز اهل سماوات به گوشت برسد صوت  اي خواجه رسيده است بلنديت به جايي  
  الموت تو زنده بماني و بميرد ملك  گر عمر تو چون قد تو باشد به درازي  
  .استتشبيه و اغراق در آن به كار گرفته شده) 2  .ده دوم استقافيه شعر براساس قاع) 1
  .بيان شعر جنبة طنز دارد) 4    .تأكيد بر دراز بودن عمر دارد) 3

  است؟حذف همزه در كدام بيت به تعداد متفاوت صورت گرفته  - 139
  زند به دشت پرمالل ما پرنده پر نمي  زند كسي كسي به در نمي در اين سراي بي) 1
  يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند  اي سخن عشق نديدم خوشتراز صد) 2
  ها پاك از آز و حرص و بخل و كينه  ها اند آن سينه ليك صيقل كرده) 3
  سرانجام بر مرگ باشد گذر    يكي زود سازد يكي ديرتر) 4

  گيرد؟ هر عبارت، به ترتيب در كدام قلمرو جاي مي  -140
  گيري از استعاره بهره) الف  
  أكيد بر جاودانگي عشقت) ب  
  »او«ارجاع غير انسان به ضمير ) ج  
  قلمرو فكري ـ قلمرو فكري ـ قلمرو ادبي) 2  قلمرو ادبي ـ قلمرو فكري ـ قلمرو زباني) 1
  قلمرو ادبي ـ قلمرو فكري ـ قلمرو فكري) 4  قلمرو فكري ـ قلمرو فكري ـ قلمرو زباني) 3

  هستند؟نادرست موارد كدام گزينه   - 141
  .درخت آسوريك و يادگار زريران هردو اصل پارتي دارند) فال  
  .زبان فارسي ميانه در دورة هخامنشيان رواج داشت) ب  
  .گسترش عرفان و تصوف در شعر فارسي در قرون چهارم و پنجم صورت گرفته است) پ  
  .واحد وزن در شعر فارسي مصراع است) ت  
  ت و الف) 4  پ و ت) 3  ب و پ) 2  الف و ب) 1

  تعداد جناس در كدام بيت بيشتر است؟  -142
  كه به اميد تو خوش آب رواني دارد  چشمة چشم مرا اي گل خندان درياب) 1
  دست از سر آبي كه جهان جمله سراب است  سبز است در و دشت بيا تا نگذاريم) 2
  بحث سرّ عشق و ذكر حلقة عشاق بود  لبانها كه با نوشين ياد باد آن صحبت شب) 3
  همي شاد گردد ز بويش روان  است گويي به جويش روانگالب ) 4

  .حاصل استخراج قلمرو ادبي است................ ها به جز گزينة  با توجه به دو بيت زير همة گزينه  -143
  گويند ملّاحان سرودي كه مي  تركنچو دخلت نيست خرج آهسته«  
  »به سالي دجله گردد خشك رودي    اگر باران به كوهستان نبارد  
  .استشاعر در اين شعر از تمثيل سود برده) 2  .استاين شعر در قالب قطعه سروده شده) 1
  .دخل و خرج با هم طباق دارند) 4  .يك تركيب وصفي مقلوب است» خشك رودي«) 3

  مفهوم كدام گزينه متفاوت است؟  -144
  باور مكن كه دست ز دامن بدارمت  تا دامن كفن نكشم زير پاي خاك) 1
  گه كه باشم خفته در خاكبگفت آن  ا دل ز مهرش كي كني پاكبگفت) 2
  كاين سر پرهوس شود خاك در سراي تو  شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر) 3
  روزي رخش ببينم و تسليم وي كنم  اين جان عاريت كه به حافظ سپرد دوست ) 4

  ؟نيستكدام عبارت داراي سجع   -145
  .خويش بردشبي در جزيرة كيش مرا به حجرة ) 1
  .محبت را غايت نيست از بهر آن كه محبوب را نهايت نيست) 2
  .توانگري به فكر است نه به مال) 3
  .و اين قبالة فالن زمين است و فالن مال را فالن كس ضمين) 4
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  ..............جز در گزينه نام همة آثار و صاحبان آن درست ذكر شده است به  -146
  )شيخ ابوسعيد(اسرارالتوحيد ) 2  )دالدين وراوينيسع(ترجمة مرزبان نامه ) 1
  )مولوي(غزليات شمس ) 4    )نظامي عروضي(چهار مقاله ) 3

  ؟نداردكدام بيت ترصيع   -147
  زبانش توان ستايش نداشت    روانش گمان نيايش نداشت) 1
  وصل تو كمال حيرت آمد    عشق تو نهال حيرت آمد) 2
  بوي من استذقن است يا سمنعنبر  گوي من استشكّرشكن است يا سخن) 3
  وي منور به تو نجوم جمال    اي مقرر به تو رسوم كمال) 4

  در كدام بيت قاعدة قافيه با ساير ابيات متفاوت است؟  -148
  كند هر دم فريب چشم جادويت خرابم مي  دارد نسيم جعد گيسويت مدامم مست مي) 1
  از خويش سفر كردمتا خلوت تنهايي   در يك شب رويايي از خويش سفر كردم) 2
  جهان بس فتنه خواهدديد از آن چشم و از آن ابرو  ابروافشان ز دست آن كمانمرا چشمي است خون) 3
  با تو ياد هيچ كس نبود روا    روااي خدا اي فضل تو حاجت) 4

  اختصاصات فكري مطرح شده در كدام گزينه، مربوط به عصر و قرن متفاوتي است؟  -149
  كاربرد احاديث و آيات در متن) 2     رواج حس ديني) 1
  حاكميت روح حماسه) 4    فاصله گرفتن از عشق زميني) 3

  است؟ نادرستدر بررسي ابيات زير كدام گزينه   -150
  كه سختي ناكشيده كم عيار است    گله از سختي ايام بگذار«  
  »اگر بر سنگ غلتد خوشگوار است    داني كه آب جويباران نمي  
  .قاعدة قافيه در شعر فوق براساس قاعدة دو است) 2  .قطعه سروده شده استاين دو بيت در قالب ) 1
  ها ست از تحمل سختي اي بر سنگ غلتيدن، نمونه) 4  .تأكيد كلّي شعر بر زاللي آب جويباران است) 3

ي زير يافت هاترتيب در كدام بيتبه» آميزي ايهام، جناس همسان، مجاز، استعاره، حس«هاي  هايي براي آرايهنمونه  -151
  شود؟مي

  تكليف دلم چه بود اگر عشق نبود؟/ از دست تو در اين همه سرگرداني ) الف  
  يا كودكان خفته به گهواره تاب را/ تابم آن چنان كه درختان براي باد  بي) ب  
  اهتزاز بال من، چرا چنين؟/ ام چه شد؟  جزر و مد يال آبي) ج  
  ل من چرا چنين؟حيرت زال/ آبگينه تاب حيرتم نداشت ) د  
  تو قاف قرار من و من عين عبورم/ كنم از خويش  اي عشق به شوق تو گذر مي) هـ  
  د، ب، ج، د، الف) 4  هـ، الف، ب، د، ج) 3  هـ، ب، الف، ج، د) 2  د، الف، هـ، ج، ب) 1

  است؟نشدهدر كدام گزينه درست مشخص ) از باال به پايين(ترتيب هاي زير به هاي بيت آرايه  - 152
  فزايي افسون عمر كاهي تعويذ جان/ كلك تو خوش نويسد در شأن يار و اغيار   
  چون گسستم رشتة اغيار يار آمد به دست/ از غم هستي چو رستم غمگسار آمد به دست   
  باده بخور، غزل سرا، بند گشا قباي را/ بزم به باغ و راغ كش، زخمه به تار و چنگ زن   
  من از آن روز كه در بند توام آزادم/ اند رو حافظ از جور تو حاشا كه بگرد  
  لف و نشر، ايهام، جناس، تضاد) 2  نما لف و نشر، تلميح، جناس، متناقض) 1
  نما تضاد، ايهام، كنايه، متناقض) 4    تضاد، تشبيه، كنايه، تضمين ) 3

  هاي آوايي بيت زير عيناً با كدام گزينه يكسان است؟ ترتيب هجاها و پايه  -153
  »زند سرود زخمم از جگر چه غمگنانه مي  آ به خلوتم ببين كه از فراق تودرآ در«  
  درد خندة دلگشاي تو پردة غنچه مي  دهد طرّة مشكساي تو تاب بنفشه مي) 1
  زند اگر نه بر درخت تر كسي تبر نمي  نه سايه دارم و نه بر بيفكنندم و سزاست) 2
  ه من از آن شيشه بخستمكف صد پاي برهن  قدحي بود به دستم بفكندم بشكستم) 3
  ات به دو دست دعا نگه دارد فرشته  دال معاش چنان كن كه گر بلغزد پاي) 4
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  اي تأكيد دارند؟ ابيات زير به ترتيب هر كدام بر چه نكته  -154
  خلق را از دهن خويش مينداز به شك  بگشا پستة خندان و شكرريزي كن) الف  
  قرار چيست صبوري كدام و خواب كجا؟  تقرار و خواب ز حافظ طمع مدار اي دوس) ب  
  خاصه آن وقت كه در گوش كني مرواريد  سخن سعدي بشنو كه تو خود زيبايي ) ج  
  آه كز چاه برون آمد و در دام افتاد  در خم زلف تو آويخت دل از چاه زنخ) د  
  كوچكي دهان ـ ناشكيبايي ـ درخشش سخنان ارزشمند ـ از چاله به چاه افتادن) 1
  ـ اسارت نيازي از آرايش خني ـ شكيبايي ـ بيسخوش) 2
  شيرين سخني ـ اضطراب ـ پندگريزي زيبارويان ـ وصال) 3
  ـ زيبايي محبوب ـ اوج زيبايي صبري ـ بي دهانيتنگ) 4

  است؟هاي هجايي بيت زير در كدام گزينه درست نشان داده شده خوشه  -155
  »جويي چشم من نه بنشين كنارهتو قدم به   همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا«  
1 (/ / /− − − − − − − − − −     2 (/ / /− − − − − − − −       
3 (/ / /− − − − − −         4 (/ / /− − − − − − − −       

  كنندة جدول زير است؟ تكميل............. هاي گزينه  واژه  -156
  

  موضوع  پديدآورنده  اثر
      مرصادالعباد

  فخرالدين عراقي ـ تاريخي) 2    الدين رازي ـ سلوك دين منج) 1
  شمس قيس رازي ـ ديني و اخالقي) 4    الدين رازي ـ شرح حال نجم) 3

  در كدام گزينه هر دو اثر، منثور است؟  - 157
  نفحات االنس ـ موش و گربه) 2    االوليا ـ بهارستان تذكرة) 1
  يد ـ طبقات ناصريجمشيد و خورش) 4    دولتشاهتذكرة نامه ـ  عشاق) 3

  دهند؟ ترتيب كدام گزينه را به خود اختصاص مياشخاص زير به  -158
  »ابن يمين ـ جامي ـ عبيد زاكاني ـ سلمان ساوجي«  
  سرا ـ شاعر قرن نهم ـ صاحب اثر بزرگ عرفاني ـ سرايندة جمشيد و خورشيد غزل) 1
  راف ـ شاعر قرن هفتماالشاالنس ـ نويسندة اخالقسرا ـ صاحب نفحاتشاعر قطعه) 2
  نامهترين شاعر قرن هشتم ـ صاحب موش و گربه ـ سرايندة الهي سرا ـ بزرگشاعر قطعه) 3
  شاعر عصر سربداران ـ صاحب كتاب بهارستان ـ طنزپرداز ـ سرايندة جمشيد و خورشيد) 4

  هاي فكريِ سبك عراقي هستند؟ ابيات كدام گزينه همگي داراي ويژگي  - 159
  كنم در لباس فقر كار اهل دولت مي  كنم ري شد كه در ميخانه خدمت ميروزگا) الف  
  شو خطر كن ز كام شير بجوي  مهتري گر به كام شير در است) ب  
  ورنه لطف شيخ و زاهد گاه هست و گاه نيست  بندة پير مغانم كه لطفش دائم است ) پ  
  ره رستگاري ببايدت جست  تو را دين و دانش رهاند درست) ت  
  پوشم اي بر سر صد عيب نهان مي پرده  داري نيست پوشي من از غايت دين قهخر) ث  
  الف، پ، ث) 4  ب، ت، ث) 3  الف، ب، ث) 2  الف، ث، ت) 1

  است؟كار رفتهدر مفهوم استعاري به» نرگس«در كدام گزينه، واژة   -160
  شيوة تو نشدش حاصل و بيمار بماند/ گشت بيمار كه چون چشم تو گردد نرگس ) 1
  چشم نرگس به شقايق نگران خواهدشد/ ارغوان جام عقيقي به سمن خواهدداد  )2
  شد تا برآمد يك گل زردفرو/ گرد هزاران نرگس از چرخ جهان) 3
  كه به يك جاي نشكفند به هم/ دانش و خواسته است نرگس و گل ) 4

  ؟نداردلختي بيت كدام گزينه وزن دو  -161
  گامي دو سه بر ما نه اشكي دو سه هم بفشان  وايم اكنونگويد كه تو از خاكي، ما خاك ت) 1
  ترك من خراب شبگرد مبتال كن  رو سر بنه به بالين تنها مرا رها كن) 2
  كند هر دم فريب چشم جادويت خرابم مي  دارد نسيم جعد گيسويت مدامم مست مي) 3
  كند مدد سرشك من در عدن نمي بي   دستخوش جفا مكن آب رخم كه فيض ابر) 4
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  .............جز گزينة ها تشبيه فشرده وجود دارد به در همة گزينه  -162
  كاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر  از ديده گر سرشك چو باران چكد رواست) 1
  گل رويت بهار عمر بازآ كه ريخت بي  زار عمر اي خرّم از فروغ رخت الله) 2
  غنامدش كشتن چراغ دري    در چراغ دو چشم او زد تيغ) 3
  بر نقطة دهان تو باشد مدار عمر  انديشه از محيط فنا نيست هر كه را) 4

  ؟نيستكدام گزينه از نگاه تاريخ ادبيات درست   -163
  .موضوع تاريخ جهانگشا شرح ظهور چنگيز است) 1
  .كتاب لمعات از فخرالدين عراقي در قالب نظم و نثر است) 2
  .استثر مسجع نوشته شدهطبقات ناصري از جوزجاني در قرن هفتم به ن) 3
  .استالدين دواني در اصول اخالقي و در قرن نهم نوشته شده اخالق جاللي كتابي است از جالل) 4

  هاي استعاري در كدام گزينه تشخيص هم دارند؟ همة اضافه  -164
  دويدن ايام ـ تعطيلي آسمان ـ جزر اميدها) 2  شكفتن احساس ـ خندة مهتاب ـ ريشة ستم) 1
  بارش مهتاب ـ تبسم هستي ـ طلوع انگورها) 4  آفرينش ـ پوست شب ـ شكست و پيروزي طبيعت نگاه) 3

  ؟نداردكدام آرايه در بيت زير وجود   -165
  »نصيحت همه عالم به گوش من باد است  به كام تا نرساند مرا لبش چون ناي «  
  استعارة مصرحه)  4  مجاز) 3  ايهام تناسب) 2  تشبيه) 1
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  :» علينا أّال ُنصعِّر خدودنا للّناس و أن نغّض من أصواتنا عند من نحاوُر معه لُنحترم «-۱۶۶
  !نكه صداهايمان را نزد شنوندگان ، پايين بياوريم تا محترم بمانيمبر ما واجب است كه از مردم اعراض نكنيم و اي) 1
گوييم ، از صداهايمان بكاهيم تا مـورد  كه با او سخن ميهايمان را از مردم بر نگردانيم  و نزد كسيما بايد كه چهره)  2

  !احترام ، واقع شويم
كنـيم پـايين بيـاوريم تـا     وگـو مـي  ها گفـت سانيكه با آنبر ما الزم است كه از مردم روي بر نتابيم و صدايمان را با ك) 3

  !محترم شويم
كنيم بر ما ضروري است تـا بـه مـا    روي بر نگرداندن و آهسته سخن گفتن با مردم ، كساني كه با ايشان مباحثه مي) 4

  !احترام بگذارند
  :»  يسخط الشيطان كَدُعوا شاتميکم ُمهانين يرض رّبکم و يعاِقب أعداءکم و بذل« -۱۶۷

اند رها كنيد تا پروردگارتان خشنود شود و دشمنان شما را مجـازات  دشنام دهندگان خود را در حالي كه خوار شده) 1
  !شود كند و توسط آن ، شيطان خشمگين مي

آميز ترك كنيد تا خـدايتان راضـي گشـته و دشـمنان شـما كيفـر شـوند و شـيطان ،         ناسزا گويان را با حالت تحقير) 2
  !رددغضبناك گ

دهند رها كنيد تا پروردگار خويش را خشنود ساخته و دشـمنانتان  را كه با ذلّت  و خواري شما را دشنام مي كساني) 3
  !را تحت پيگرد قرار داده و شيطان را عصباني نماييد

وم كنندگان  را با همان حالت خواريشان ترك نماييد تا رضـايت آفريـدگارتان جلـب شـود و دشـمنان محكـ      فحاشي) 4
  !گردند و شيطان ، ناراحت شود

  

   ١٧٤ - ١٦٦( من أو إلی العربيةعّين األصّح و األدّق في الجواب للترجمة(  
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  :» من استغاَث األحّبة َرضي منهم و َلن يهيم أبدًا «  -۱۶۸
ــي   ) 1 ــاري م ــتانش ي ــه دوس ــه ب ــي ك ــاند ، از آنكس ــي رس ــي م ــا راض ــي   ه ــد نم ــا امي ــاه ن ــردد و هيچگ ــودگ   !ش
  !هر كس از دوستان كمك خواست از آنها خشنود شد و هرگز سرگردان نگشت) 2
  !شودكند ، از آنان راضي گشته و اصالً گمراه نميبه دوستان خود كمك ميكس كه  هرآن) 3
  !شود و هرگز ، سرگردان نخواهد شدهركس از دوستان ياري بخواهد از آنها خشنود مي) 4
  :»فّکوا األسَری اّلذين أسلموا و ردُّوهم إَلی أهلهم ترَحموا في اآلخرة«  -۱۶۹

هايشان باز گرداندند تا در آخرت مـورد  ها را به خانوادهاند آزاد كردند و آنسالم آوردهاز ميان اسيران ، كساني را كه ا) 1
  !رحمت قرار گيرند

  !اسيراني را كه مسلمان شدند رها كنيد و آنان را به خويشانشان برگردانيد تا در آخرت به شما مهرباني شود) 2
  !ه اهلشان بسپاريد تا مورد رحمت خداوند واقع شويداسرايي را كه اسالم آوردند آزاد نماييد و ايشان را ب) 3
شوند آزاد كنيد و آنان را به سوي قبايلشان باز گردانيد به شما در روز بازپسـين  چه اسيراني را كه مسلمان ميچنان) 4

  !مهرباني خواهد شد
  :» ُعداتنا إن َشممتم ُرفاتنا وجدتم رائحة ُوّد األحّبة منها «  -۱۷۰

  !اندما استخوان  پوسيده ما را استشمام كرده باشند ، بوي عشق محبوب را در آن يافته اگر دشمنان) 1
  !يابيد اي دشمنان ما اگر خاك قبرمان را ببوييد بوي عشق دوستان را از آن مي) 2
  !يابيها ميهاي ما را استشمام كردي حتماً رايحه دوستي محبوبان را از آنهرگاه استخوان! اي دشمن ما) 3
  !ها خواهي يافتهاي پوسيده ما را بوييده باشيد بوي خوش عشق به دوست را در آناگر استخوان! دشمنان ما ) 4
  :» هؤالء السّياح َلم ينسوا  أن ُيسّجلوا ذکرياتهم مَع زمالئهم في الّرکب «  -۱۷۱
  !كنند ثبت،  اين گردشگران فراموش نكردند كه خاطرات خود را با همسفرانشان در قافله) 1 
  !كه خاطرات خود را با همكاران خويش در كاروان بنويسندشوند از اينها گردشگراني هستند كه غافل نمياين )۲
  !كنند كه خاطراتشان را با همسفران خود در قافله به ثبت برساننداين گردشگرها فراموش نمي) 3
  !همكاران خود در كاروان ، خاطره نگاري كنند كه بااينان گردشگراني هستند كه فراموش نخواهند كرد از اين) 4
  :» کاَن ُيعّوض أحّب إخواني األصفياء ِجّدي لَعونه في الدروس بتصليح سيارتي و اآلالت األخری«  -۱۷۲

هاي مرا در ياري رساندن به خودش را در دروسـش ، بـا تعميـر    داشتني و برگزيده من ، تالشيكي از برادران دوست) 1
  !كندآالتم تالفي ميابزارماشين و ساير 

ام زحمات مرا براي كمك به او در درسش ، با درست كردن خودرو و بقيه وسايل مـن ،  تر و برگزيدهدوستان محبوب) 2
  !جبران كرده بود

ها ، با تعمير كردن خودرويم و ساير ابزار ترين برادران برگزيده من ، كوشش مرا براي ياري او در درسداشتنيدوست) 3
  !كردآالت ، جبران مي

ترين دوستان خالص من كسي است كه كمك مرا به خودش با تعمير خودرو و وسـايل ديگـر مـن ، جبـران     محبوب) 4
  !كندمي
  :»  الخطأعّين «  -۱۷۳

  !يابيدهرچه را كه ببخشيد ، آن را نزد پروردگارتان مي :ما أنفقُتم َوجدُتموه عند رّبکم ) 1
ر حياتي ) 2   !كني ، هرگاه كه مرا ترك كنيچه بسيار زندگي مرا تلخ مي:  إذا َهجرَتنيَکم ُتَمرَّ
  !پس آيا در آفرينش جهان نينديشيديد: أ َفلم َتتفّکروا في خلق العاَلم ) 3
-هاي آن ، آسمان را روشن ميمعلّم به روستايي كه چراغ:  کاَنت الُمدّرسة ساَفرت إَلی قرية تُنير الّسماء مصابيحها) 4

  !، سفر كرده بودكرد 
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  :» لمفهوم العبارات التالية غير المناسبَمّيز «  -۱۷۴
  !ما ِلُجرح بمّيٍت أَلم: مرده را از نيشتر مترسانش ) 1
  !خير األمور أوسطها:  اندازه نگهدار كه اندازه نكوست ) 2
  !قدر عقولهم َکلِّم الّناس َعلی: كه با كودك سر و كارت فتاد ، پس زبان كودكي بايد گشاد چون) 3
  !ِمن صداقة الجاهل عداوة العاقل خيرٌ : كه بهره ندارد ز دانش بسي ،چه ناخوش بود دوستي با كسي ) 4

  

  
  :» الُمَبذِّرون کانوا إخوان الشياطين « : في اإلعراب و التحليل الصرفي ِمن الجملة  الخطأَعّين  -۱۷۵
  !مرفوع مبتدأ و/ مشتق  –جمع سالم للمذکر : الُمبذِّرون ) ۱
  !»الواو« فعل و اسمه / مجرد ثالثی  –فعل ناقص : کانوا ) ۲
  !و منصوب» کانوا « خبٌر لـ/ نکرٌة  –جامد  –جمع مکّسر  –اسم : إخوان ) ۳
  !مضاف إليه و مجرور/ معرفة  –مذکر  –جمع تکسير: الشياطين ) ۴
  : فيه اسم التفضيل ليسَعّين ما  -۱۷۶
  !خيُر الکالم ما َقّل و َدلَّ ) ۲  !           ُکن خيرًا و ال تُکن شّراً ) ۱
  !السعدّی ِمن أکابر الّشعراء في القرن السابع) ۴  !              األفاضل كاألراذل هل كإذا َمل) ۳
  :في إعراب الکلمات التی تحتها خطُّ  الخطأَعّين  -۱۷۷
  !مبتدأ و مرفوع: لَفساتين ا هذهبَکم تومان ) ۲  !فاعل و مرفوعٌ : ألفي تومان  المبلغُ صاَر ) ۱
  !مضاف إليه و مجرور: ارحمنا  الراحمينَ يا أرحَم ) ۴  !نائب الفاعل و مرفوع: بمثل السکوت َعنه  األحمقما عوِقَب ) ۳
  :فيه فاعله  ُحِذفَميِّز ما  -۱۷۸
                      !أحکي َأّن فّالحًا کاَنت َله مزرعة کبيرة) ۲  !          ال ُيَکّلف اإلنسان إّال ُوسعه) ۱
  !خيرکم َمن َتَعّلم القرآن) ۴  !               ماذا أقول: َفکَّرت في نفسها ) ۳
  :َکم جملًة ُتوَجُد فی اآلية التالية  -۱۷۹

  : ﴾هو أعلُم بَمن َضّل َعن َسبيله  كو جاِدلُهم باّلتي هي أحسُن إنَّ ربّ  ﴿   
  ستّ ) ۴        خمس) ۳   أربع            ) ۲  ثالث       ) ۱
  :َعيِّن ما فيه المفعول و نائب الفاعل معاً  -۱۸۰
  !ُيشاوُر األذکياء الُعَقالُء الُعَلماَء ) ۲      !»ُأدُخلوا الّصف«کِتَبت هذه العبارة علی اللوح ) ۱
  !بعَث النبّي ِلتُتمَّم مکارم األخالق) ۴  !    قاَل ُينزِّل ِمن القرآن ما هَو شفاء للمؤمنين) ۳
  :في المعدود الَخطأَميِّز  -۱۸۱
  !َحَضَر في الُمسابقة خمسة العبينِ ) ۲  !    اليُد الواحدُة ال ُتصّفق َفُکن َمع الجماعة) ۱
  !في الحديقتيِن اثنتيِن ، نهراِن اثنانِ ) ۴  !       جاء عشرة إخوٍة من إخواننا عندنا) ۳
  :فيه اسم الفاعل  ليسَعّين ما  -۱۸۲
  ! شاِهد الجماعتين ُمشاهدة دقيقة: فقاَل ) ۲  !        قِّهوَن الُجّهالهؤالِء العلماء ُيف) ۱
  !إّن الفردوسی ِمن أشهر الشعراء في إيران) ۴              ﴾أ ليَس اهللا بکاٍف عبده  ﴿)  ۳
  :فيه اسلوب الشرط  ليسَميِّز ما  -۱۸۳
  !َتَهد في دروسه فهو ناجحَمن اج: قال األستاذ ) ۲  !        األفاضل كاألراذل هل كإذا َمل) ۱
  !ما زرعتم في الدنيا تحصده في اآلخرة: َنَصَحنا عالٌم ) ۴  !  ما َتروَن فيما أقول لکم أّيها األحّبة) ۳

   ١٠-٢٠(لجواب عن األسئلة التالية لعّين المناسب(  



                                     زبان عربي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24صفحه 

  :َکم عدد النکرات فی العبارة التالية  -۱۸۴
  :» .َعَد عند ُطّالب الِعلمجماعة َيتقّقُهون و جماعة يدعوَن اهللا َفقَ : َدَخَل مسجداً فرأی فيه جماعتيِن ) ص(الرسوُل « 
  إثنتان) ۴  ثالثة     ) ۳  أربعة          ) ۲  خمسة          ) ۱
    :فيه النعت  ليسَعيِّن ما  -۱۸۵
  !ال ُتسلِّط النار َعَلی وجوه َخرَّت لعظمتک! إلهي) ۲  !  قرأُت في الَيوم الواحد َصحيفة و مجّلة) ۱
  !َيعُبُد المؤمن رّب العاَلميَن الرحيم) ۴      !رأيُت المصّليَن فی مسجٍد يدعون رّبهم) ۳
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  دهنده چيست؟ بازتاب اطالعات به دست آمده از وضعيت تعليم و تربيت در دوران پيش از ساسانيان بيشتر  -186

 .است درباريان و شاهي خاندان فرزندان وتربيت تعليم شيوة) 1
 .هاي ديني توسط موبدان فراگير بوده است آموزش) 2
 .است ساسانياختصاص فنون رزم و سياست در دربار ) 3
 .ترين منبع درسي در اين دوران بوده است هاي اوستا به عنوان اصلي آموزه) 4

  ي سبب گرديد تا موبدان اقدام به مكتوب كردن اوستاي شفاهي كنند؟چه عامل   - 187
 .داد افزايش چشمگيري طرز به را زرتشتي روحانيان قدرت و نفوذ زرتشتي، دين يافتن رسميت و گسترش) 1
 موجـب  مختلـف،  اديان پيروان ميان اعتقادي مباحثات گرفتن در و ساساني قلمرو در مسيح دين پيشرفت جمله از عصر، اين ديني تحوالت) 2

 .شفاهي كنند يبه مكتوب كردن اوستااقدام  .در اختيار داشته باشند مدرك و سند جدل، و بحث مقام در اينكه براي موبدان شد
كتاب  مطالب ترجيح دهند تا موبدان سبب گرديد تا زرتشتي هاي آموزه تعليم و مذهبي آداب و مراسم اجراي ها، آتشكده ادارة) 3

 .اوستا را مكتوب كنند
عقايد مانويان در درون قلمرو ساساني و ممانعت از ترغيب مردم به مطالعه كتب مكتوب و تصويري جلوگيري از ترويج آداب و ) 4

 .آنان كه در دسترس همگان قرار داشت
  داشت؟ كشاورزي بر مبتني زندگي به كدام مورد تأثير بسزايي بر  انتقال تدريجي آرياييان از زندگي شباني   -188

 شاورزيرشد و گسترش فنون و ابزارهاي ك) 1
 النهرين خوزستان و بين ةهاي حاصلخيز جلگ سرزمين) 2
 هاي زرتشت در جهت تشويق مردم به كشت و كار آموزه) 3
 يكجانشيني در كنار رودها و افزايش جمعيت روستاها) 4

  مل گسترش يافت و تثبيت شد؟اكدام دسته از عو تأثير تحت ساساني عصر در ايران جامعة طبقاتي نظام    -189
 ظام اداري منسجم و قدرتمند و همچنين گسترش طبقه اشرافن) 1
 ثبات سياسي و افزايش نفوذ و قدرت اشراف و نجباي درجه اول) 2
 تأسيس حكومت مركزي قدرتمند و رسميت يافتن دين زرتشتي) 3
 افزايش قدرت روحانيون زرتشتي و وجود يك نظام اجتماعي بسته) 4

  ند ايران را احيا كنند؟اشكانيان از چه طريقي توانست   -190
 ديني و فرهنگي مداراجويي و گيري آسان با) 1
 گرايي ايران ترويج و ايراني فرهنگ مختلف اجزاي دادن پيوند با) 2
 با از ميان بردن قدرت و نفوذ سلوكيان و سركوب نيروهاي متجاوز رومي) 3
 م در امور حكومتي آنان به واسطه برقراري اتحاد ميان اقوام گوناگون و عدم دخالت مستقي) 4

 در ايران شاهان و ها سلسله دربارة توجهي قابل آگاهي و اخبار در عهد صفوي مورخان اروپايي از طريق چه منابعي   -191
  ؟داشتند اختيار در باستان دورة

 هاي هرودت و ساير مورخان يوناني و رومي عهد باستان نوشته) 1
 هاي مورخان باستان ان باستان و نوشتهمنابع ادبي و ديني ايرانيان در دور) 2
 هاي مورخان يوناني و كتب تاريخي مورخان مسلمان از ايران باستان نوشته) 3
 ها و اساطير كهن ايراني، كتب مورخان يوناني، شاهنامه فردوسي و منابع مورخان اسالمي افسانه) 4
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  هاي مختلف چه هدفي دارند؟ شناسان با مقايسه آثار و بناهاي باستاني در زمان باستان   -192
 هاي فني، هنري و فرهنگي مردمان گذشته درك سير پيشرفت) 1
 توضيح روابط جوامع گذشته و تأثيرات فرهنگي و اقتصادي آنها بر يكديگر) 2
 ترسيم فضاي اجتماعي و فرهنگي جوامع براساس شواهد و مدارك باستاني) 3
 هاي مختلف تاريخي گيري و از ميان رفتن آثار و بناها در دوره بيان چگونگي شكل) 4

  كنند؟ هاي پيش از تاريخ را بر چه اساسي تقسيم مي شناسان مراحل زندگي انسان باستان   - 193
 مرحله كوچ نشيني و مرحله يكجانشيني) 2  دوره گردآوري خوراك و دوره توليد خوراك) 1
 نوع اقتصاد معيشتي و ابزارهاي متناسب با آن) 4  ركشاورزي و دامداري و تخصصي شدن كا) 3

  نامه عاليي چيست؟ نقش مهم دانش   -194
 .سهم بسزايي در مطرح كردن زبان فارسي به عنوان زبان علم داشت) 1
 .كند دوره كاملي از مضامين اصلي فلسفي را در زبان فارسي مطرح مي) 2
 .زبان فارسي نوشته شدبراي نخستين بار مسائل اصلي فلسفه يوناني به ) 3
 .سبب رواج نهضت ترجمه متون علمي در ميان ايرانيان گرديد) 4

  يك از شاهان زير خود را منجي خالفت ناميد و دليل اين امر چيست؟ كدام   - 195
 .طغرل ـ فتح بغداد و خليفه عباسي را از تسلط آل بويه شيعه مذهب در آورد) 1
 .عباسي را از تسلط آل بويه شيعه مذهب در آوردآلب ارسالن ـ فتح بغداد و خليفه ) 2
 طغرل ـ شكست حاكمان غزنوي و آل بويه و تشكيل امپراتوري قدرتمند در سراسر قلمرو اسالمي) 3
 هاي شرقي ايران ارسالن ـ تصرف ايران و عراق و همچنين شكست دادن غزنويان در خراسان و فتح بخش بآل) 4

  شهر و شهرنشيني در ايران دچار افول شد؟ چرا پس از هجوم مغول مدتي   -196
 .و خراسان ويران شدند ماوراءالنهر در آباد و بزرگ شهرهاي ويژه به زيادي شهرهاي ها مغول حمالت جريان در) 1
 .كردند مهاجرت ديگري مناطق به ياعده زيادي از ساكنان شهرها كشته شدند و ) 2
 .گزينند دوري شهرنشيني و شهر از كه كرد ها توصيه مي ياسا به مغول) 3
 .باشد هاي باال صحيح مي تمام گزينه) 4

  چه عاملي سبب گرديد تا صفويان تجربه مفيدي در راه كسب قدرت سياسي به دست آورند؟   -197
 .صفويان به واسطه گرايش به تشيع به جنبشي مذهبي و سياسي تبديل شدند) 1
 .ي ايران به تشيع گرايش يافتطريقت صفويان تحت تأثير شرايط فكري و فرهنگ) 2
 .هاي اين دنيايي در ميان اجتماع خويش درگيري مشايخ صفوي با مسائل اعتقادي زمانشان و جلوگيري از نفوذ انديشه) 3
و قويونلـ  آق و قراقويونلـو  هـاي  سلسـله  حاكمان با دشمني و سياسي رقابتفعاليت سياسي و نظامي مشايخ طريقت صفوي در ) 4

 .اين زمينه بود عاملي اصلي در
  در متن زير چند خطاي تاريخ وجود دارد؟   -198

 به گرويدن از پس آنان نهادند بنيان را خود حكومتها بودند كه با تصرف سرزمين ژرمن،  اي از گل ها دسته فرانك  
شارل ها در زمان  فرانك پادشاهي. دادند گسترش را خود قلمرو ،امپراتوري روم مقدس با اتحاد و مسيحيت دين

  .رسيد قدرت اوج بهبزرگ مشهور به شارلماني 
 پنج مورد) 4  چهار مورد) 3  سه مورد) 2  دو مورد) 1

  هاي صليبي بر ايتاليا نسبت به ساير اروپا چه بود؟ بيشترين تأثير جنگ   -199
 افول قدرت كليسا و پيدايش رنسانس) 2    شهرها شكوفايي و رونق) 1
 ساحلي مناطق در ويژه به تجارت و شهرها رشد) 4  انساني  توجه به امور و مسائل دنيوي و) 3

  اومانيسم به چه معناست؟   - 200
 .شود ايجاد او دنيوي تمايالت و انسان هاي خواستهپايه  بر بايد اجتماعي هنجارهاي و ها ارزش و اخالقي معيارهاي) 1
 .او هاي و توانايي استعداد تصديق و انسان ارزش و اعتبار به نهادن حرمت) 2
 .شمردند مي جهان مدار و محور را انساناي از تفكر كه  شيوه) 3
  .جويي لذت به ميل و دنياگرايي) 4
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  دهد؟ كدام گزينه ارتباط جغرافي را با فنون جغرافيايي نشان مي  -201
 آمار و فناوري اطالعات ـ هيدرولوژي ـ هندسه) 2  جغرافياي زيستي ـ سنجش از دور ـ ژئومورفولوژي) 1
 آمار و فناوري اطالعات ـ هندسه ـ علوم فضايي) 4  رياضيات ـ هواشناسيـ  شناسي زمين) 3

  پژوهشگر به چه مواردي بستگي دارد؟ فرضيات   -202
 ميزان دانش، تجربيات و سوابق پژوهشي در دسترس او) 1
 هاي آن نوع تدوين پژوهشگر از مسئله تحقيق و پيشينه) 2
 هاي قبلي ات و پژوهشتجزيه و تحليل دقيق اطالع) 3
 آوري اطالعات و تجزيه و تحليل اطالعات پژوهش هاي جمع روش) 4

  موقعيت رياضي ايران در نقشه جغرافيايي چيست؟   -203
 درجه طول شرقي 64تا  44درجه در شمال منطقه معتدله نيمكره شمالي و  45تا  25) 1
 درجه طول غربي 4تا  25درجه در جنوب منطقه معتدله نيمكره شمالي و  63تا  44) 2
4تا  25) 3   درجه طول شرقي 63تا  44درجه در جنوب منطقه معتدله نيمكره شمالي و 
4 (2  4تا   درجه طول شرقي 64تا  44درجه در جنوب منطقه بياباني نيمكره شمالي و 

   ؟جاهاي خالي جدول متناسب با كدام گزينه است   -204
  اثر آب و هوايي  منشأ  زمان ورود به كشور  جهت نفوذ به كشور  نام توده هوا

  هاي سيالبي باران  ب  دوره گرم  الف  مرطوب موسمي
  د  درياي سرخ  ج  غرب  سوداني

 كاهش شديد دما  :د ـ زمستان: ج ـ اقيانوس هند: ب ـ شمال شرقي: الف) 1
  بارندگي    : د ـ دوره سرد سال: ج ـ اقيانوس هند: ب ـ جنوب شرقي: الف) 2
  بادهاي گرم و خشك    : د ـ تابستان: ج ـ درياي مديترانه: ب ـ غرب: الف) 3
 افزايش دما    : د ـ دوره سرد سال: ج ـ درياي سرخ: ب ـ جنوب غربي: الف) 4

  ه صورتي ممكن است تغيير كند؟تقسيمات كشوري در چ   -205
 زمان و موقعيت با متناسب) 2    در صورت بروز جنگ) 1
 هاي اقتصادي براساس منابع و توان) 4    به واسطه تصميمات سياسي) 3

  گيرد؟ تغييرات شكل شهرها به واسطه چه امري شكل مي   -206
 حوزه و دامنه نفوذ) 2    اهميت سياسي و ارتباطي) 1
 خود مختلف كاركردهاي و پيدايش چگونگي) 4  و كاركردهاي آن در طول زمانهسته اوليه شهر ) 3

  گيرد؟ امروزه زير بناي توسعه اقتصادي بر چه اساسي شكل مي   -207
 نظام صنعتي و خدماتي) 2    ارتباطات) 1
 آن مناسب ارتباطات و ونقل حمل سيستم) 4  صنايع سنگين و قدرت بازرگاني) 3

  چيست؟ كشورها نوآوري و قيتموف رشد، اصلي محرك   -208
 بخش خدمات) 4  بخش توسعه) 3  بخش صنعت) 2  بخش كشاورزي) 1

  ها براي تعيين حدود يك ناحيه به چه چيزي بستگي دارد؟ انتخاب معيارها و مالك   -209
 هاي نواحي هاي جغرافيايي براساس ويژگي بندي تقسيم) 1
 ريزي صحيح براي يك ناحيه برنامه) 2
 اي و جغرافيايي ميمات منطقهشناخت و تص) 3
 هدف مطالعه و تحقيق جغرافيدان) 4

 وسعت خشكسالي، وقوع يا ناحيه يك از روستاييان مهاجرت«: كدام گزينه ارتباط بيشتري دارد؟ با روعبارت روبه   -210
  ».ندك تبديل غيركشاورزي اي ناحيه به را ناحيه آن كلي به است ممكن يا دهد ميناحيه كشاورزي را كاهش  يك

 .است دشوار نواحي دقيق مرزهاي تعيين) 1
 .است متفاوت نواحي، وسعت و قلمرو) 2
 .تغييرند قابل نواحي مرزهاي) 3
  .نيستند منطبق انساني و طبيعي نواحي مرزهاي بر معموالً اداري و سياسي مرزهاي) 4
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  است؟ نشدهيك از عبارات زير به درستي بيان  كدام   -211
 .شوند تر مي به يكديگر نزديك و كنند مي حركت تر سريع ها مولكول شود، مي گرم طقهمن يك هواي وقتي) 1
 .يابد مي جريان دارد كمتري فشار كه جايي سمت به دارد وجود بيشتري فشار كه جايي از هميشه هوا) 2
 .كنند مي جدا هم از را آنها و مجاورند هوايجبهه مرز بين دو توده ) 3
 .شود مي بارندگي موجب رطوبت، بودن دارا صورت در و هوا ناپايداري موجب يكديگر، با اهو هاي توده برخورد) 4

  كدام تعريف با اشكال كاوشي در ارتباط است؟   -212
 .است ديگر هاي مكان به آنها انتقال و مكان يك از ذرات شدن كنده حاصل) 1
 .است مكان يك در باد توسط ذرات شدن انباشته حاصل) 2
 .شوند مي روان كوه پايين سمت به زمين شيب دليل به ها كوهستان در جاري هاي آب) 3
 حاصل حركت يخچال ها در سطح زمين) 4

  گذارد؟ مي تأثير نواحي جانوري زندگي و گياهي پوشش پراكندگي در ارتفاعات و ها ناهمواري نوعچرا    - 213
 .هستند زيستن به قادر معيني ارتفاع در جانوران و گياهان زيرا) 1
 .به دليل اينكه افزايش و كاهش ارتفاع بر شدت فشار هوا اثر مستقيم دارد) 2
 .هاي منحصر به خود را دارند ها زيست بوم چون ناهمواري) 3
 .چون ارتفاع بر ميزان بارش و جنس خاك اثر مستقيم دارد) 4

  هاي حمل و نقل چيست؟ داليل برتري حمل و نقل دريايي نسبت به ساير شيوه   -214
 هاي بسيار طوالني جايي كاال در مسافت هبو جاپيشرفت و گسترش وسايل حمل و نقل دريايي ) 1
 گسترش مسيرهاي آبي و حمل و نقل و جابجايي حجم عظيمي از كاالها) 2
 دوردست هاي مسافت تا كاال جايي جابه قابليت نيز و شده جا جابه كاالهاي زياد وزن وجود با ها هزينه بودن تر پايين) 3
سرعت انتقال باال نسبت به حجم كاالهاي بسياري كه با اين روش جابجا مي گردد و همچنين گسترش وسـايل حمـل و نقـل    ) 4

 دريايي
  باشد؟ كدام گزينه در ارتباط با گرز ديو مي   - 215

 يـا  هـا  حفره تدريج به و كند مي جا جابه خود محل از را ذرات باد گياهي، پوشش فاقد ويژه به و ريز، هاي ماسه داراي نواحي در) 1
 .آورد مي پديد وسيع هايي چاله

 زمان، طول در برد، مي خود با را ريز هاي ماسه باد درشت، و ريز هاي سنگ و شن ريز، هاي ماسه از پوشيده هاي زمين در وقتي) 2
 .دآورن مي وجود به ها سنگ قلوه از پر سطوحي و مانند مي جاي بر درشت هاي سنگ

 ايـن  در شـكل   و مـوازي  شـيارهايي  بـاد  سال، ها ميليون طي. آيد مي پديد قديم هاي درياچه از جامانده به منر رسوبات در) 3
 .مانند مي باقي تر سخت هاي بخش و برد مي خود با را نرم بخش تدريج به. كند مي ايجاد رسوبات

 مقاوم و سخت هاي بخش و برد مي خود با و كند مي تخريباند  ها قرار گرفته سنگبا لبه تخته  زير در راكه نرمي مواد باد گاهي) 4
 .گذارد مي باقي را
 

  
                                      علوم اجتماعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رات زير با كدام مفهوم به درستي ارتباط دارد؟هر يك از عبا ترتيببه    -216

  .است كنش كيبوق زدن راننده، -  
  .كنش است يكسخن گفتن  -  
  .گيرد بدون آن هيچ هنجاري شكل نمي -  
  .نتيجه كنش افراد هستند -  
  هاي اجتماعي معنادار بودن كنش ـ ارادي بودن كنش ـ كنش اجتماعي ـ پديده )1
  دي بودن كنش ـ ارزش اجتماعي ـ هنجارهاي اجتماعيآگاهانه بودن كنش ـ ارا )2
  هاي اجتماعي ـ پيامدهاي ارادي دار بودن كنش ـ معنادار بودن كنش ـ پديده هدف )3
  پذيري دار بودن كنش ـ كنش اجتماعي ـ جامعه ارادي بودن كنش ـ هدف )4
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  عبارات زير با كدام مفهوم به درستي مرتبط است؟ ترتيببه    -217
  .هاست انسان ةشتاب زده و نابخردان يكارها ةجينت ست،يز طيو مح عتيطب يآلودگ -  
  .هايي كه بعد معنايي دارند پديده -  
	.ها ، اهميت بسياري دارند در جهان اجتماعي اين بعد از پديده -   	
  عيني ـ عقايد ـ اجتماعيجهان                   طبيعيجهان  )1
  عيني ـ هاي اجتماعي ارزش اجتماعي ـجهان                   طبيعيجهان  )2
  ذهني هاي بيروني ـ كنش طبيعي ـجهان                   اجتماعيجهان  )3
  هاي دروني ـ ذهني جهان اجتماعي                  جهان طبيعي ـ كنش )4

 نياز ب يمدت پس از گريد يبعض و آورند يدوام م يطوالن يزمان ها، تمدن و ها فرهنگ يبرخ« عبارتترتيب به    -218
 ها و آرمان هاي كالن، ارزش به هايي كه تفاوت«ي اجتماعي مرتبط است؟و ها با كدام ديدگاه جهان» .روند يم

  از چه نوعي است؟ »بازگردد اصلي اعتقادات
  .كند هايي كه جهان اجتماعي را به جهاني ديگر تبديل مي ديدگاه طولي ـ از نوع تفاوت )1
  .مختلف است ياجتماع يها جهان انيم يها از نوع تفاوتضي ـ ديدگاه عر )2
  .دهد يواحد رخ م يجهان اجتماع يك درون كه است ييها از نوع تفاوتديدگاه عرضي ـ  )3
  .شود يم رفتهيپذ يجهان اجتماع كياست كه درون  ييها از نوع تفاوتديدگاه طولي ـ  )4

  ؟نشده استكدام عبارت صحيح بيان    -219
از آنها  يممكن است برخ عمل اما در دانند، يآنها را الزم م تيو رعا نندك يم يدار جامعه از آن جانب يكمردم  كه ييها شارز )1

  .دهد يرا شكل م يجهان اجتماع يقلمرو آرمان رند،يبگ دهيرا ناد
ـ  فـرا  يهـا  كـه از روش  را يعلـوم  و داند يم علم ند،يآ يبه دست م يتجرب يها را كه با روش يجهان متجدد فقط علوم )2  يتجرب

  .داندكنند، علم نمي استفاده مي
انسـان و   ةكـالن دربـار   ديـ و عقا ها حق و باطل بودن ارزشو  را دارند يياجرا يها فنون و روش ةدربار يتوان داور يتجرب علوم )3

  .شناخت توان يم يعلوم تجرب و ها جهان را با روش
 دامك چيه و اند وابستهيكديگر  به ها تيمحدود و ها فرصت. دارند ييها تيمحدود و ها فرصت ،يجهان اجتماع مختلف يها بخش )4

  .شوند يمحقق نم يگردي بدون
 در كدام گزينه به درستي نشان داده شده است؟ )شناس وقت/ گندمگون/ ايراني (هاي هويتي  نوع ويژگي ترتيببه    -220

  ، فردي و ثابتانتسابي/ متغير انتسابي، اجتماعي و / اكتسابي ، فردي و ثابت  )1
  متغير، اكتسابي و فردي/ انتسابي، فردي و ثابت / انتسابي، اجتماعي و ثابت  )2
  ، فردي و متغيراكتسابي/ فردي، انتسابي و متغير / اكتسابي، اجتماعي و متغير  )3
  انتسابي، اجتماعي و متغير/ انتسابي، اجتماعي و ثابت / انتسابي، متغير و فردي  )4

و  ديرا كه با عقا يزندگ از ييها وهيرخ دهد و ش يمقبول جهان اجتماع ياز مرزها رونيب يتيهو راتيياگر تغ  -221
  ؟شود به چه چيزي منجر مياورد،يهستند به دنبال ب تقابل در ها ارزش

  تزلزل فرهنگي) 4  انسداد اجتماعي) 3  تحول فرهنگي) 2  يتعارض فرهنگ )1
  د عبارت زير را به درستي تكميل نمايد؟توان كدام گزينه مي  -222

  ».............ديآ ديپد تيبحران هو يجهان اجتماع كياگر در «  
درون  راتييـ تغ ةاز محـدود  ياجتماع راتييدر آن صورت تغ .شود يباز م ياجتماع جهان آن يفرهنگ تيهو يدگرگون يراه برا )1

  .نديآ يدر م يبه صورت تحوالت فرهنگ و روند يفراتر م ياجتماع جهان
  .رسد يم ها و ارزش ديعقا يعني تر قيعم شود و به سطوح ياغلب از سطح رفتارها و هنجارها آغاز م يناسازگار )2
و ثبات و استقرار خـود   رنديگ ميقرار  ديترد مورد سازند، يرا م ياجتماع جهان يفرهنگ تيكه هو ييها ها و ارزش آرمان د،يعقا) 3

  .دهند مي مردم از دست يرا در زندگ
  .هاي دروني مواجه خواهد شد بست ها و بن شود و با كاستي جهان اجتماعي گرفتار كهولت و مرگ مي) 4
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 ؟، در كدام گزينه به درستي اشاره شده استترتيبدرستي و نادرستي هر يك از عبارات زير به    -223
  .دهد يدست م از خود خيا فرهنگ و تارارتباطش را ب و كند يعمل م يديخودباخته، به روش تقل يجهان اجتماع -  
دو فرهنگ را اخذ كرد و به تناسب  نياو اساطيري  يو روم، عناصر عقل وناني جهان اسالم در مواجهه با فرهنگ -  

  .آنها دخل و تصرف كرد مختلف يها در دانش خود يديتوح يشناس جهان
 حقيقي يگانگياز خودب به برند، يم اديرا از خود  تيهو گر،يدر مواجهه با فرهنگ د كه يا جوامع خودباخته -  

  .شوند يگرفتار م
  .تعامل آنها با جهان غرب است مانع نيتر مهم يرغربيغ جوامع يزدگ غرب -  
  ص ـ ص ـ غ ـ غ )4  ص ـ غ ـ غ ـ ص )3  غ ـ غ ـ غ ـ ص )2  ص ـ ص ـ ص ـ ص )1

سرنوشت مشترك و حتمي بشريت از ديدگاه «و » هويت فرهنگي جوامع اسالمي در ديدگاه مستشرقان« ترتيببه   -224
  چيست؟» پردازان غربي طي قرن بيستم نظريه

  شدن يويو دن سميسكوالر اساطيري ـ )2  سكوالر و دنيوي ـ خودباختگي و غربزدگي )1
  شدن يويو دن سميسكوالر ـ يويسكوالر و دن )4  توحيدي و معنوي ـ خودباختگي فرهنگي )3

  ؟ت زير با كدام مفهوم در رابطه با ابعاد جمعيتي و اقتصادي مرتبط استهريك از عبارا ترتيببه   -225
  .است يو جوامع غرب افراديابي  يتيهو يعامل اصل -  
  .متجدد است اجتماعي جهان ةشاخص و نشان -  
  .است تيجمع يتينشانگر ابعاد هو -  
  .رديگ يثروت صورت م و درآمد عيوزو مصرف كاال و خدمات و ت ديتول كه حول يروابط و قواعد ها، مجموعة كنش -  
  شكوفايي ـ افزايش جمعيت ـ اقتصاد ـ كنش اقتصادي) 1
  هاي اقتصادي سازي نسلي ـ مؤلفه اقتصاد ـ كاهش جمعيت ـ پاك )2
  داري ـ كاهش شديد جمعيت ـ هويت اقتصادي  هويت اقتصادي ـ شيوه سرمايه) 3
  تصادكشي ـ نهاد اق داري ـ كاهش جمعيت ـ نسل سرمايه) 4

 ينيتكو و جهان يجهان ذهنهاي ذهني، فرهنگي و تكويني، ، براساس كدام ديدگاه تعامل بين جهانترتيببه   -226
؟ و فرهنگ جهاني با داشتن كدام دهند ياز دست م يندارند و استقالل خود را در برابر جهان فرهنگ يتياهم

  ؟فراهم آوردشمول را  جهان يها و ارزش ديعقا تحقق گسترش و نةيزمويژگي، 
  تيمعنوديدگاه اول ـ  )2  تيتعهد و مسئولديدگاه دوم ـ  )1
  ديدگاه سوم ـ حقانيت )4    تيعقالنديدگاه دوم ـ  )3

  هر يك از عبارات زير با كدام مفهوم مرتبط است؟ ،ترتيببه   -227
  .دهد جهان غرب در اين نوع استعمار، هويت فرهنگي ديگر كشورها را هدف قرار مي -  
   يالديدر سدة هفدهم و هجدهم م تيبشر خيتار يدار برده نيتر گبزر -  
  .نداشت يحذف مظاهر فرهنگ اسالم جز يا چاره جهان غرب، يو فرهنگ ياقتصاد يازهاين نيتأم يبرا -  
  تا قبل از استعمار يجوامع اسالم ياسيقدرت س -  
  استعمار نو ـ استعمار نو ـ استبداد ايلي و قومي ـ استبدادي )1
  استعمار قديم ـ استعمار آمريكايي ـ استعمار غربي ـ استعماري )2
  يا لهيو قب يقومـ  ياستبداد استعماراستعمار فرانو ـ استعمار اروپايي ـ  )3
  استعمار فرانو ـ استعمار اروپايي ـ استبداد ايلي و قومي ـ استبدادي )4

  شود؟ همراه باشد به چه دليل و به چه چيزي منجر مي ، روشنگري با رويكرد دنيوي، اگر با شناخت عقليترتيببه    –228
  بحران معرفتي ـ گرايي حس )2    دئيسم ـنفي وحي  )1
  دانش ابزاري ـ گرايي تجربه )4    بحران معرفتي ـ نفي وحي )3

  هاي روشنگري را فراهم آورد؟ كدام گزينه، زمينه گسترش فلسفه   -229
  مردم زندگي و رفتارها هنجارها، سطح در رايج دنياگرايي )1
  .شد اساطيري ردهاييكرو با آميخته مسيحيت )2
  پوشش ديني و تفسير توحيدي )3
  .داد رخ وسطي قرون مسيحيت در كه تحريفاتي )4
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كردند و از چه طريق بر نخبگان  اي سكوالر غربي چگونه فرهنگ جوامع غيرغربي را دچار اختالل ميه دولت  -230
  ند؟گذاشت سياسي آن جوامع تأثير مي

  به خدمت گرفتن مبلغان مسيحي ـ تأمين منافع اقتصادي )1
  مبلغان مذهبي  ـپيوند قدرت با ثروت و تجارت  )2
  هاي فراماسونري سازمان ـتبليغ مسيحيت  )3
  تبليغ مسيحيت ـ سونريماهاي فرا سازمان )4

  ها در نظام جهاني جديد صحيح است؟ ملت ـ كدام گزينه در رابطه با دولت   - 231
  .شناختند اي پيشين خود را با هويت ديني و معنوي نميه ها همانند حاكميتآن )1
  .نخستين بار در اروپاي غربي با افول قدرت كليسا پديد آمدند) 2
هاي اخيـر تغييـر نيافتـه و در سـطح قـومي و       دهها در تاريخ معاصر بشري شدند، در س ملت ـ  عواملي كه سبب پيدايش دولت )3

  .اي ماند قبيله
  .شود هويتي ديني و معنوي است هايي كه براي هر يك از مناطق جغرافيايي جديد ساخته مي هويت )4

  ؟باشد نمي) هاي هجدهم و نوزدهم قرن( هاي زير از پيامدهاي ليبراليسم اوليه يك از گزينه كدام   -232
  .ختيرا درهم ر يتيرع ـ ارباب يروابط اجتماع )1
  .صاحبان ثروت برداشت يپا شِيرا از پ نيبودن زم فروش قابل ريمانند غ يموانع) 2
  .رنديبگ ميخود تصم يزندگ وةيبه آنها اجازه داد كه مهاجرت كنند و دربارة ش، كرد رها بردگي از را كشاورزان )3
  .قائل بود فقرا از دستگيري و حمايت به )4

و كدام اصطالح را كساني به  ؟باشد نميني هاي اگوست كنت در رابطه با جنگ جها كدام عبارت از نظريه ترتيببه   -233
؟ و كدام بحران براي كنند ينممحدود  يرا به ابعاد اقتصاد ريو فق يغن يكشورها نيچالش و نزاع ببرند كه  كار مي

 ميالدي در انگلستان به وجود آمد؟ 1820اولين با در سال 
  الش فقر و غنا ـ كشورهاي توسعه يافته و عقب ماندهـ چ. بندد يبشر رخت بر م يجنگ از زندگ ،يبعد از انقالب صنعت )1
ـ   اسـتعمارگر و اسـتعمارزده  ــ  . كرد هاي كشورهاي غيرغربي را توجيه مي هاي غربي در مقابله با مقاومت عمليات نظامي قدرت )2

  بحران اقتصادي
 ـ  اسـتعمارگر و اسـتعمارزده  ــ  . اسـت  يليو تحم يعارض يبلكه امر ستين يذات يامر ،يغرب ديجنگ در فرهنگ و جامعه جد )3

  اقتصادي بحران
 بـر  غلبـه  ريـق ط از ثـروت  صـنعت،  و تجربي علم رشد با ولي افزودند مي خود ثروت بر جنگي غنايم با تاريخ گذشتة در فاتحان )4

  ـ بحران زيست محيطي پيرامون و مركزـ . آيد مي دست به طبيعت
  ؟ارتباط دارد هر يك از موارد زير با كدام مفهوم ترتيببه   - 234

  نشانة بحران معنويت در فرهنگ غرب -  
  انسان يدر زندگ يو معنو ينيد يعلت تداوم باورها نيتر مهم -  
  اسالمي كشورهاي در گرا غرب منورالفكران حكومت -  
  معترض به عملكرد نسل اول روشنفكران دوم نسل -  
  گرا منورالفكران غربـ  يفراماسونر يلژهاـ  انسان يويو دن يجسمان يازهاينـ  سميافول سكوالر )1
  ياسالم يروشنفكران چپِ كشورهاـ ياستبداد استعمار ـ يقدس قيبه حقا يآدم يفطر ازينـ  سميپسا سكوالر )2
  يالتقاط يروشنفكرـ  ياسالم تيحفظ هوـ  يو قدس يمعنو يازهاينـ  فرهنگ مدرن )3
  يستيو ماركس يستيوناليناس يها انيجري ـ اسالم دارگرانيب نيخستني ـ نيو د يقدس يها سنت يوجو جستي ـ افول روشنگر )4

  ؟عبارت صحيح استكدام    -235
جوامـع   در جـدايي از را  خـود  يها شده بودند، راه حلّ چالش ياستعمار، مقهور و مرعوب جوامع غرب ةدر دور كه ييها فرهنگ )1

  .دانستند يم يغرب
وجـود   حكـومتي ديگـر بـه    به قاجارو تغيير حكومت  حاكمانتغيير  يبرا را ييها شجنب ران،يدر ا ياسالم دارگرانيب نينخست )2
  .آوردند يم
غـرب بـه وجـود     جهان يها بحران حل يبرا كه گرفتند يمكاتب چپ شكل م و ها هيبخش در چارچوب نظر يآزاد يها انقالب )3

  .آمده بودند
  .وجود آمده بودند به شكل گرفت كه پس از رنسانس يمدرن يها ها و ارزش با آرمان يالدي روسيهم 1789اكتبر انقالب  )4
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  .كند معرفي مي................ شناسي فلسفي، هدف حقيقي انسان را  ديدگاه خاصش در انسان به افالطون با توجه  -236
  رسيدن به عالم مثل و خير مطلق) 2    احكام و قواعد وجودشناسي) 1
  وجود عالم مثل و خير مطلق) 4  ها ترين مسأله انديشيدن به بنيادي) 3

 .اعتقاد داشت................. بود؛ هراكليتوس به ..................  كه معتقد به ................ برخالف   -237
  ثبات و سكون ـ ساختن جهان از آب ـ پارمنيدس) 2  تغيير و حركت ـ ثبات و سكون ـ تالس) 1
  تغيير و حركت  ـ ثبات و سكون ـ پارمنيدس) 4  سكونثبات و  ـ ساختن جهان از آب ـ تالس) 3

  ..................ترديد در توانايي خود براي شناخت و نيز علم به ندانستن بسياري از حقايق،    -238
  .به معناي انكار امكان شناخت نيست) 2    .كند ما را دچار تناقض مي) 1
  .ت مطلق استهمان شكاكي) 4  .به دليل مسائل پيچيده زندگي ماست) 3

 هاي زير يك از شاخص هاي غير منطقي مربوط به كدام هاي ديگران براساس انديشه عدم سنجش افكار و كنش   -239
  است؟

  دوري از مغالطات) 2    رهايي از عادات غير منطقي) 1
  فهم فلسفي) 4    استقالل در انديشه) 3

  ؟نيستقلي شناخت تجربي هاي زير منطبق با هيچ يك از قواعد ع يك از گزاره كدام   -240
  .زنند هر چه بگندد نمكش مي) 1
  .كند هزاران سال است خورشيد از مشرق طلوع مي) 2
  .دليلي برخلقت برخي موجودات در جهان نداريم)  3
  .كنيم از شكر براي شيريني و از نمك براي شوري استفاده مي) 4

  ................. دگاههويت نامعلوم انسان در ابتداي موجود شدن مختص به دي   -241
  .حكمت متعاليه است) 2    .ها است تساگزيستانسيالي) 1
  .ها نيست اگزيستانسياليست) 4    .گراها است طبيعت) 3

  .................... عامل تضاد بين كسب فضائل و منافع جسماني عبارت است از   -242
  تمايالت نفساني) 2    فعل طبيعي) 1
  رضايت دروني) 4    وجود اختيار در انسان) 3

  به ديدگاه چه كساني نزديك است؟» پسندي براي ديگران نيز بپسند آنچه براي خود مي«عبارت    - 243
  سينا ابن) 4  گرا فيلسوفان طبيعت) 3  كانت) 2  فيلسوفان مسلمان )1

  .انسان است.............. توجه انسان به فضائل اخالقي معلول  .............بنابر ديدگاه   -244
  پيچيدگي ماشين رفتار  ـ ها اگزيستانسياليست) 2  دوگانگي ذهن و بدن ـ ها ماترياليست) 1
  زيست اجتماعي ـ ها داروينيست) 4  ساحتي بودن تك ـ حكمت متعاليه) 3

اند و معرفت فلسفي را متكي بر  براي عقل و حس و شهود و وحي اعتبار خاصي قائل.................  در دوره معاصر   - 245
  .دانند مي ................

  عقل و حس ـ شيخ اشراق) 2  استدالل عقلي ـ عموم فيلسوفان مسلمان) 1
  معرفت شهوديـ  عالمه طباطبايي) 4  عقل و وحيـ  عموم فيلسوفان مسلمان) 3

  گرايان دارد؟ كدام عبارت قرابت بيشتري با ديدگاه نسبي   -246
  ها تي با فرض تفاوت ديدگاه انساندر برخي موارد شناخت يكسان وجود دارد ح) 1
  .شناخت بشر در همه موارد نسبي است) 2
  .ها لزوماً به معناي اعتبار همه آنها نيست تفاوت شناخت انسان) 3
  .شناخت هر كس براي خودش معتبر است) 4

  ؟باشد نمينوع مغالطه كدام عبارت صحيح    -247
  بزرگ نمايي=  را بهتر فهميدم» از خستگي داره جونم در مياد را« دم جملهات را دي هاي روزانه وقتي از نزديك حجم فعاليت) 1
  تمثيل ناروا=  كند دزد است كسي كه در تاريكي از چراغ قوه استفاده مي هر) 2
  توسل به احساسات=  ام كند كه او را اذيت كرده شنود يقين پيدا مي ترم را مي وقتي مادرم صداي گريه برادر كوچك) 3
  مسموم كردن چاه=  .بند هستند ها به اين قبيل عقايد پاي مقفقط اح) 4
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منشأ ............. و ............. و ............. و ............. هاي  اسم» وين راز سر به مهر به عالم ثمر شود«در رابطه با مصرع   -248
  .شود مي............. مغالطه 

  اشتراك لفظ ـ ثمر ـ عالم ـ مهر ـ وين) 2   عالمت نگارشي ـ مهر ـ ثمر ـ به ـ وين) 1
  توسل به معناي ظاهري ـ عالم ـ مهر ـثمر  ـ به) 4  عالئم نگارشي ـثمر ـ  عالمـ  مهر ـ سر) 3

  .اشاره كرد ..............توان به  مي ..............هاي  از ويژگي   -249
  بررسي وجوه مختلف يك مطلب ـ متفكران نقاد) 2  تفكر هنگام شنيدن يك مطلب ـ دانان منطق) 1
  فريب مغالطات را نخوردن ـ فكر متفكران روشن) 4  گيري متفكرانه راجع به يك مطلب تصميم ـ متفكران) 3

  ؟باشد نميهاي زير معتبر  يك از استدالل كدام   -250
  گيري اي         پس بيماري گوارشي مي گرفتي         پرهيز غذايي را رعايت نكرده با وجود پرهيز غذايي نبايد بيماري گوارشي مي) 1
  .شود پس مدارس تعطيل مي          .هوا آلوده است         .شود هوا آلوده شود مدارس تعطيل مي) 2
  اي اي         پس تالش نكرده كنكور موفق نشدهدرشوي         تالش كني دركنكور موفق مي) 3
  اي اي        پس ديپلم نگرفته وارد دانشگاه نشده    تواني وارد دانشگاه بشوي    ديپلم بگيري مي) 4

  است؟نكردهگيري صحيح را رعايت  هاي زير شرط نتيجه يك از گزينه كدام   - 251
  .دنها خرگوش هست بعضي انسان. برخي حيوانات خرگوش هستند. هر انساني حيوان است) 1
  .پذير هستند ها آسيب خي آببر. پذير هستند ها آسيب همه روان. ها روان هستند برخي آب) 2
  .ها خودكار نيست قيمت برخي گران. هيچ كتابي خودكار نيست. ها گران قيمت نيستند برخي كتاب) 3
  .برخي بنزها ماشين نيستند. برخي زيباها ماشين نيستند. برخي بنزها زيبا هستند) 4

  .است............. .. آن ..............كاذب باشد، » .هر الف ب است« گاه قضيه هر   -252
  كاذب ـ متناقض) 4  كاذب ـ عكس) 3  نامعلوم ـ متداخل) 2  صادق ـ متضاد) 1

  نوع كدام قضيه با بقيه متفاوت است؟   -253
  .خوان خيلي نيستند آموزان درس دانش) 2     . رو تاب مستوري ندارد پري) 1
  .جو صفت فاعلي مرخّم است دانش) 4  شوي سركالس صحبت نكن اخراج مي) 3

 پاسخ» سيگار هم مانند چاي نيكوتين دارد پس براي آرامش خوب است« گويد در پاسخ ادعاي كسي كه مي   - 254
  .شود مي ...............مربوط به ................. 

  توجه به وجوه اختالفـ  »زند سيگار به كبد و ريه آسيب جدي مي«) 1
  تن استدالل تمثيلي مخالفيافـ » زند سيگار به كبد و ريه آسيب جدي مي«) 2
  توجه به وجوه اختالفـ  »سيگار مانند بقيه مواد مخدر اعتيادآور است«) 3
  يافتن استدالل تمثيلي مخالفـ » نيكوتين ندارد چاي اصالً« )4

  باشند؟ يك از شرايط تعريف مي تعاريف زير به ترتيب فاقد كدام   -255
  .زماني كه شب نيست: روز ـ فران خاكينيلو:سربازان مرزيـ  بيماري ويروسي: اُريون  
  دوري نبودن ـ واضح بودن ـ نه جامع نه مانع) 2  واضح بودن ـ دوري نبودن ـ جامع بودن) 1
  دوري نبودن ـ واضح بودن ـ مانع بودن) 4  ـ واضح بودن   ـ دوري بودن نه جامع نه مانع) 3

  ست؟هاي چهارگانه صحيح ا بين كدام دو مفهوم از مفاهيم زير يكي از نسبت   -256
  مطلق=  اشياء و مايعات) 2    مطلق=  شير و كره) 1
  تباين = كتاب و يار مهربان) 4  تساوي=  لوازم التحرير و خودكار) 3

  .نوع مغالطه عبارت زير را مشخص كنيد   -257
گوشت  نخير فقط يك كمي هم آب: چشم، مشتري: مستخدم! لطفاً برايم دو عدد پاچه و مغز برايم بياوريد: مشتري  

  !اوريدبي
  اشتراك لفظ ) 2  توسل به معناي ظاهري و عالئم نگارشي) 1
  بار ارزشي كلمات و اشتراك لفظ) 4    توسل به معناي ظاهري) 3

 25در « :گفته شود» .حقوق بشري غربي بهترين نوع حقوق بشر است« گويد وقتي در پاسخ به ادعاي كسي كه مي   -258
» اند ها كشته شده ظامي به صورت مستقيم و غير مستقيم توسط غربيگناه غيرن ميليون انسان بي 11سال گذشته 

  .است.............. اين نوع استدالل 
  اقناع مخاطب) 4  قياس) 3  غلبه بر ديگران) 2  استنتاج بهترين تبيين) 1
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  .شود........ ........تواند منشأ مغالطه  مي.............. عبارت » موجيم كه آسودگي ما عدم ماست«در عبارت    -259
  توسل به معناي ظاهري ـ ماست) 2    شيوه نگارش كلمات ـ ماست) 1
  توسل به معناي ظاهري  ـ موجيم) 4    شيوه نگارش كلمات ـ موجيم) 3

كشور هند مهد اديان و مكاتب مختلف بشري است كه همه پيروان : وگوي زير حاوي چه پيامدي است؟ نفراول گفت   -260
  .كنند منيت و مسالمت كنار يكديگر زندگي مياين مذاهب با آرامش و ا

  پس نظرت راجع به تخريب مسجد بابري چيست؟: نفر دوم  
  .زند گاهي اوقات يك خطايي از برخي افراطيون سر مي! سخت نگير: نفر اول  
  .زده دارد مغالطه تعميم شتاب) 1
  .نفر اول مرتكب تمثيل ناروا شده است) 2
  .الفارق است قياس مع) 3
  .پوشي در آن وجود دارد لطه استثناي داراي چشممغا) 4

  
                                     شناسي  روان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذكر روش چهار با فرد هارچ سؤال، يك به پاسخ درممكن است «يك از منابع كسب شناخت  در كدام ،ترتيببه   -261

 انكار و خويش روش درستي بر توانند ينم يك هيچ كه است اين است مهم آنچه اما برسند، مقصد يك به شده
مربوط به » .هاي به دست آمده از روش علمي، خصوصي و شخصي نيست يافته«و  بورزند اصرار ديگران هاي روش
	هاي روش علمي است؟ يك از ويژگي كدام 	

  نظران ـ تعريف عملياتي استناد به نظر صاحب )2  ه خردگرايانه ـ تعريف عملياتيشيو )1
  روش علمي ـ تكرارپذيري )4  هاي شهودي ـ تكرارپذيري روش )3

 به را شونده مصاحبه فرد كلي، طرح و اصول برخي از پيروي باآوري اطالعات  در كدام شيوه جمع«، ترتيببه    -262
 شيكردن مسئله مهارت حل مسئله را افزا روش خرد«و عبارت  »كنند؟ مي يتهدا نظر مورد هاي پاسخ سمت

	باشد؟ شناسي مي يك از اهداف علم روان مربوط به كدام» .دهد يم 	
  نامه ـ تبيين پرسش )2  مصاحبه ساختار يافته ـ كنترل )1
  مصاحبه بدون نظام ـ توصيف )4  بيني مصاحبه بدون ساختار ـ پيش )3

  فاهيم زير دربرگيرندة طرز فكر، عقايد و نحوه ارتباط فرد با ديگران است؟يك از م كدام   -263
  سازي فرضيه )4  رسش )3  شناخت) 2  هويت )1

  ، هر يك از عبارات زير با كدام مفهوم مرتبط است؟ترتيببه    -264
تر  ر، رشد يافتهت در انسان نسبت به حيوانات، به دليل آگاهي بيشتر و برقراري تعامل با محيط بازتر و متنوع -  

  .است
  .كنند شود و مشتركاً بازي مي مندتر مي بازي كودكان در سنين باالتر قاعده -  
ها در رابطه با ديگران  كنند انسان در برگيرنده آن دسته از قوانين و مقررات اجتماعي و اصول كه تعيين مي -  

  .چگونه بايد رفتار كنند
  رشد هيجاني ـ رشد اجتماعي ـ رشد درك اخالقي )2  اعيرشد شناختي ـ رشد شناختي ـ رشد اجتم )1
  رشد شناختي ـ رشد اجتماعي ـ رشد اجتماعي )4  رشد هيجاني ـ رشد شناختي ـ رشد درك اخالقي )3

  شود؟  يك از عوامل زير باعث ايجاد خوگيري و عدم تمركز مي كدام   -265
  وع مورد توجهبا محرك و موض ينسب ييآشنا )2    يذهن يختگيو انگ يريدرگ )1
  ها محرك يدرون راتييتغ )4    درست عالمت يابيرد )3

مردم  ايآ .وستيبه وقوع خواهد پ يچه زمان ميدان ينم يول. ميداشته باش يمقابله با زلزله آمادگ يبرا ديبا شهيهم«   -266
  يك از مفاهيم زير مرتبط است؟ پاسخ اين سؤال با كدام» دانند؟ يزلزله را نم تياهم

  از دست دادن محرك هدف )2    يبه زنگگوش  )1
  هشدار كاذب )4    درست عالمت يابيرد )3
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  در هر يك از عبارات زير با كدام حافظه سر و كار داريم؟ ترتيببه    -267
  .ميسپار ياستفاده از آنها در مدت زمان كوتاه به خاطر م زانياز اطالعات را براساس م ياريبس ما -  
  .است فيو تكال فياوظ ياجرا يبرا يكمك خوب -  
  .ميكن رهياطالعات را ذخ ميتوان يم قهيفقط تا چند دق -  
  .ميينما يبند ميبراساس زمان تقس صرفاً ميتوان يكه انواع حافظه را نم است موضوع نيا ةدهند نشان -  
  حافظه كاري ـ حافظه كوتاه مدت ـ حافظه كوتاه مدت ـ حافظه كاري )1
  وتاه مدت ـ حافظه كاري ـ حافظه حسيحافظه كوتاه مدت ـ حافظه ك )2
  حافظه كوتاه مدت ـ حافظه بلندمدت ـ حافظه كوتاه مدت ـ حافظه كاري) 3
  حافظه كاري ـ حافظه كاري ـ حافظه كوتاه مدت ـ حافظه كاري) 4

امل ايجاد يك از عو رويم، كدام هاي ساختمان مسكوني كه روزانه از آن باال و پايين مي علت ندانستن تعداد پله   -268
  باشد؟ فراموشي مي

  گذشت زمان )2  يابيباز يها مشكالت مربوط به نشانه )1
  تداخل اطالعات )4    عدم رمزگرداني )3

يك از  مربوط به كدام ».دان آسان است اما براي ديگران مسئله است حل تمرين رياضي براي رياضي«عبارت    -269
  هاي مسئله است؟ ويژگي

  .مشخص باشد ديمبدأ با اي يفعل تيسئله موقعدر م )2    .هدفمند است )1
  .ما محدود است يها يدر مسئله، توانمند )4  .مسئله يك فرايند و جريان تحت كنترل است )3

  ؟شود تا مالك روشني براي فهم موقعيت داشته باشيم يك از مراحل حل مسئله باعث مي كدام   -270
  راه حل يابيزار )2  حل مسئله يراه حل مناسب برا يريبه كارگ )1
  و اصالح راه حل ينيبازب )4    نيگزيجا يها انتخاب راه حل )3

يك از  كند؟ و در كدام هاي حل مسئله، دستيابي به راه حل مسئله را تضمين مي يك از روش كدام ترتيببه   -271
  شود؟ هاي احتمالي ارائه مي هاي حل مسئله همه راه حل شيوه

  روش اكتشافي ـ روش بارش مغزي )1
  روش شروع از آخر ـ روش تحليلي )2
  روش تحليلي ـ روش بارش فكري )3
  ـ روش اكتشافي مطلوب تيموجود با وضع تيروش كاهش تفاوت وضع )4

  ؟شود افراد بر اين باورند كه همه چيز خود به خود درست ميگيري،  هاي تصميم يك از سبك در كدام   -272
  سبك احساسي) 4  سبك اجتنابي) 3  تكانشيسبك ) 2  سبك وابسته) 1

  ؟يك از موارد زير است گيري كدام مرحله سوم در مراحل تصميم   –273
  تياولو ايهر انتخاب  يها يژگيو انيب )2  ميتصم آن يها تياولو ايها  تعداد انتخاب ييشناسا )1
  تياولو ايهر انتخاب  يامدهايپ يابيارز) 4  مورد نظر ميتصم فيو تعر ييشناسا )3

يك  دچار كدام .كند يم ضيرا تعو نيزم كنيباز نيتماشاگران، بهتر يمنف ابراز احساسات ليكه به دل يفوتبال يمرب   -274
  ؟گيري شده است از موانع تصميم

  سوگيري تأييد )2    ياعتماد افراط )1
  كنترل نكردن هيجانات )4  كوچك شمردن خود و عدم اعتماد به نفس )3

  ؟شود ايجاد توانمندي، باعث انسجام در رفتار ميهاي زير عالوه بر  يك از گزينه كدام   -275
  فرد ارزشي نظام و باورها )2    يشناخت يناهماهنگ )1
  اراده )4    هدفمندي )3

ام را فراموش  من نام معلم پايه اول ابتدايي«: گويد و در جمله بعدي مي» من حافظه خوبي دارم«: گويد شخصي مي   -276
  وامل نگرشي شده است؟يك از ع اين شخص دچار كدام» ام كرده

  ادراك كنترل )2    درماندگي آموخته شده ) 1
  يشناخت يناهماهنگ )4    اسناد )3
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و پيامدهاي رفتار را مستقل از خود  دانند يمرتبط نم شرفتياست كه كوشش را با پ يمربوط به افرادگزينه كدام    -277
  ؟دانند رفتار مي

  يشناخت يناهماهنگ )2    اسناد )1
  فرد يباورها و نظام ارزش )4    آموخته شده يدرماندگ )3

كند و در  يم را تجربه يندياش از مشكل، احساس ناخوشا يابينوع ارز ليفرد به دلهاي زير  يك از گزينه در كدام  -278
  ؟ستيبه هدف ن يابيقادر به دست جه،ينت

  مقابله )4  فشار رواني مثبت )3  سبك زندگي )2  يمنف يفشار روان )1
  يك از عالئم فشار رواني است؟ مركز، مربوط به كدامنداشتن ت  -279

  عالئم رفتاري )4  عالئم جسماني )3  عالئم هيجاني )2  عالئم شناختي ) 1
  ؟گيرد هاي مقابله با فشار رواني، فرد منبع استرس را يك مسئله در نظر مي يك از راه در كدام   -280

  فتنگر ييمشورت و راهنما )2    ناسازگارانه  يها مقابله )1
  استفاده از مهارت حل مسئله )4  و تأمل فكر و بدون يتكانش يانجام دادن رفتارها )3
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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  امع اولجـ  دوازدهمسنجش 
)29/01/1399(  

  

 )دوازدهم( علوم انساني
  

  :باشد ير قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي ز آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   ظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از ن هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريد

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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  ش
  )ن

  .غوش

ل صـحيح   

ت عشـق و  

و ) جغـد (» 

ـن تـداعي     

  .ت
كنايـه از  » 

منظور  ←

عاشـقي  ور   

. ـده اسـت  
ديدآورنـدة  

ationgroup

 جوش و خروش
زبانان و عرب(ان 

ست نه سينه و آ

شـكل) كـردن هـا 

  ل جبران

  .ارد
كنايه از شدت» 

»بـوم «، »زاغ«     

يـت، بـه ذهـر ب

ز ترسيدن است
»در گوش كردن

←دن، الغر بودن 

كنايـه از شـو» 

خشك تشبيه شـ
پد امـر متضـاد،   

13(  

  .خص مي شود

سر شادماني،از 
زبانا رك، فارسي

آمده اس» حصول

در معني ره(» د

  در ابراهيمي
جبران خليل: نه

 حسن تعليل ند
رفتن راه با مژه«

ه دليـل حضـور
  .د

در» هـوس «ور    

در اينجا كنايه از
حلقه د« ←ن 

سنگين بود): ب

»ه چـاك بـودن   

به ساحلِ خ) س
راين تشبيه دو ا

  .)م است

29/01/399ت اول 

و معنايش مشخ

فرياد ا: هلهله) 2
غير تر: تازيك) 4

بار و مح«معناي 

بگذارند« است؛ 

ناد: سه ديدار) 2
پيامبر و ديوان) 4

اغراق است اما 
« ⇐قت شود 

است امـا بـهده
هام تناسب دارد
بـه دليـل حضـو

د» لرزيدن« ←
ه در گوش كردن

به ترتيب(ه شبه 

سـينه« ←دن 

اقيانوس( محيط 
اند؛ بنابر قع شده

ارد اما فاقد ايها

2 


جامع نوبت(ساني 

تناسب دارد و) ه

   2
   4

در م» بر« بيت 

ردن امور مادي

  . است

 

   2
   4

⇐شوند  و مي
بايد دق» رفتن ما

آمد» دوباره«ني 
ايه ⇐شود   مي

وس و آرزو كه ب

←لرزيدن :  شبه
حلقه: وجه شبه 

وجه ←. ه است

سينه چاك بود 

درياي. استشده
 و متضاد هم واق
 ايهام تناسب د

ي و نگارش

وازدهم؛ علوم انس

ضربه(» زخم«و 

فته؛ لذا در اين

عاشقي و رها كر

، نادرست آمده

 .ت آمده است

         مارودي

عاشق زيبايي تو
ره ر«و )  كردم

  .جود ندارد
در معن» زبا«. ت

 به ذهن تداعي
هو) 2 و آسمان 

  . شود

وجه ←.  است
←. شده است

تشبيه شده» كاه
  .يگري نيست

:وجه شبه ← 

ه دريا تشبيه ش
مقابل) آبي و بي
در كنار دريا،» 

 فارسي

سنجش د

و» آهنگران«با  

 در امري
 بت

هاي بارور و شكف

ت كه توصيه به ع

سرسام، -3ن و 

نثار، نادرست -3 

 وته
موسوي گرما: ج

تي نوزادان هم ع
جاروب(» رفتم«

سان در بيت وج
در تضاد است» س

هم) عقاب(ري 
هوا) 1: ب دارد

بيت ديده نمي 

يد تشبيه شده
ه كعبه تشبيه ش

تن به ك«و » وه
نايه از مقصود دي
.شبيه شده است

ظ بخشندگي به
آبي واز نظر پر( 
كف«. (است) س

    
 

 .رست است

»پتك« معناي 
 .رست است

كوتاهي كردن د
خواري و مراقب م

 .رست است

ه يعني گل» ه بر
 .رست است

معناي كلي بيت
 

 .رست است

استخوان -2غوز، 
 .رست است

فراغ و -2ضياع، 
 .رست است

گو: ربي ـ شرقي
تون بر شاخ ترنج

 .رست است

گويد حت اعر مي
« تلفظ درست 

ت اما جناس همس
طاووس«با » زاغ

 معناي بازِ شكار
ايهام تناسب» هوا

در ب» تضمين« 
 .رست است

شاعر به بي: شبيه
مجنون به: شبيه

  .ت
غم به كو«: شبيه

 و وجه شبه كنا
ينه به صبح تش

  .ت
 .رست است

از لحاظ) ز دست
حل و اقيانوس

پارادوكس(نما  ض

www.sanjeshse

  
 

در 2گزينه  
در» دراي«
در 3گزينه  

ك: تفريط) 1
غم: تيمار) 3
در 1گزينه  

هاي به گل«
در 4گزينه  

مبا توجه به 
 .فعل است

در 2گزينه  
آغ -1امالي 

در 3گزينه  
ض -1امالي 

رد 4گزينه  
ديوان غر) 1
پيوند زيت) 3
در 3گزينه  

شا: 1گزينة 
به: 2گزينة 

احترام است
ز«: 3گزينة 

،»طاووس«
ه«: 4گزينة 

اما. شود مي
در 3گزينه  

تش: 1گزينة 
تش: 2گزينة 

بندگي است
تش: 3گزينة 

همين است
آيي: 4گزينة 

داشتن است
در 2گزينه  .

مجاز ا(كف 
در اينجا سا

آراية متناقض
  

erv.ir
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ـابه ريشـة      

ـي حـذف     

 

ماضـي  : اد

گ نهراسـد    

  جملـة (ت   

كـنم، اگـر    

ـود دارد و  

  

ationgroup

 بـه وطـن، مشـ

ناسـة فعـل قبلـ

 متمم ⇐. ت

د نشـان نمـي  // 

كسـي از مـرگ 

 حق آگـاه اسـت

ا را نصيب تـو ك

ساقي خللي وجـ

  .ريزي نيست

  .ست
.گويد دوست مي

13(  

  .اني است
و پيوند انسـان

  :ت
  .»گوش«

عل به قرينة شن

است اويران براي 

.) /مسـند اسـت  
  .)سند است

]كـه [) وابسـته 

در جوار رحمت

ي يكي از آنهاحت

  گزيني؟ مي
  م 

ست كه در كار س

 بد و محتوم، گر

اي، نكوهش شده
ي خاك كوي د

  .ت

29/01/399ت اول 

اضافة اقتر)  دعا
عرق و(هي است 

است) فك اضافه
«ليه است براي 

از پايان فع» ـ ند

كودكي، طبع امي

م» آمـاده «(اده  
مسن» شناخته«(

جملة پيرو يا و(

ي روح خويش د

توانم ح كنم، نمي
  

ي از من دوري م
نه خودمه است 

  .ود

ود، نشانة اين اس
  

 كه از سرنوشت

انگيزة واقعي ق و
يت، از ارزشمندي

استيح داده شده

3 


جامع نوبت(ساني 

دست به نشانة
اضافة تشبيه» د

(» دل از كسره
ال مضاف» يكي« 

ـَـ«شناسة ( ندد

ت، هم با وجود ك

  متمم ⇐ت 

ماضي سـا: نبود
(مضارع التزامي 

(نه ممكن است 
  )ر ساده

به جاودانگي كه 
  

يده در صدف بك
.)برد ش بهره مي

طر چيز مختصري
 به خاطر تو بود
و دارد كه فدا شو

شراب ريخته شو
!هارش پيداست

كيد شده است

يفه، بدون عشق
أكيد دارد اما بي

كارانه ترجي افظه

وازدهم؛ علوم انس

(دست دعا . ست
پيوندريشة «. ت

 
  . ست

بد«ود كه از نوعِ 
⇐لص رسيد 

و به زنداني نهاد 

  اليه مضاف 
است اوان براي 

  )متمم(ه 
هست، آنِ توست

ن// ضارع التزامي 
م: اشدنب// باري 

چگون كه) هسته
غير(ملة مركّب 

)ة پايه يا هسته
)غير ساده(كّب 

رواريدهاي پوشيد
 و روزي مقدرش
ري، چرا به خاط
 از دست دادم،
و هر لحظه آرزو

ماندة شكند، ته ي
كه نكوست از به

بر اين مفهوم تأك

وي عادت و وظي
 به عالم علوي تأ
ه به زندگي محا

سنجش د

ضافة تشبيهي اس
فة استعاري است

 .تشبيهي است
ضافة تشبيهي اس

نة يك توجه شو
 از دوستان مخل

) در بند كردند

⇐. آيد مي من
كي، فرهنگ پيرا

نصيب ده ما به 
ه منر چه براي 

مض: بينگارد// ي 
مضارع اخب): شد

جملة پايه يا ه( 
روي هم يك جم

جملة( آن كس 
م يك جملة مركّ

جهان را پر از مر
به اندازة قسمت
ل و جانم جا دار
ت فقر اختيارم را
ه خاطر وجود تو

كه ساقي پر مي
سالي ك ←. ست

 صورت سؤال، بر

عمل كردن از رو
 روح و تعلقش

ندگي سرافرازانه
    

 

 .رست است

اض» محراب ابرو
اضا» دست دهر

  .)ت
ت اضافة» سروِ قد

اض» گوي توفيق
 .رست است

در گزين» را«رد 
ن به گوشِ يكي
 .رست است

او را(كردندش 
  

 .سترست ا

م تو چون بر زبان
م با وجود كودك
 بيانِ حال خود
سم و جان و هر

 .رست است

ماضي استمراري
باش نمي(نيست / 

 .رست است

زده است حيرت
بر ر):  يا وابسته
هراسد مرگ مي

بر روي هم): ته
 .رست است

اگر بتوانم ج: 1 
هر كسي به(شد 

تو كه در دل: 2 
اگر از شدت: 3 
وجود من به: 4 

 .رست است

همان قدح اول ك
ن ابتدا آشكار اس
 .رست است

يت، مانند بيت
 .رست است

ر هر دو مورد، ع
تن بر جاودانگي
ر هر دو مورد، ز

www.sanjeshse

در 2گزينه  .
م«: 1گزينة 
د«: 2گزينة 

درخت است
س«: 3گزينة 
گ«: 4گزينة 

در 1گزينه  .1
بايد به كاربر

آواز منمگر 
در 4گزينه  .1

بند ك ]عوام[
.)شده است

در 3گزينه  .1
نام: 1گزينة 
هم: 2گزينة 
از: 3گزينة 
جس: 4گزينة 

در 1گزينه  .1
م: بست نمي

//استمراري 
در 4گزينه  .1

دشمن ح) 1
جملة پيرو(
كجا از م) 2

پيرو يا وابست
در 4گزينه  .1

معناي بيت
ات نباش روزي

معناي بيت
معناي بيت
معناي بيت

در 1گزينه  .1
اين كه در ه
اين از همان

در 3گزينه  .1
در هر سه بي

در 2گزينه  .2
در: 1گزينة 
مت: 2گزينة 
در: 3گزينة 
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  ! م

رنگـي و  دو

ر علمـي و   
ا قافلة علم 

م جويبـار،  
ـاي طـرح    

ز بـروز آن   

ـاوه رفتـه،        

کّل 

  ) 2زينه

( ن نفت 
رد ( رود ي

 

  (–

ationgroup

مند نان هستيم

  .ن است

سؤال، دوري از د

 ايرانيان از نظـر
، همراه شدن با

از امواج و تالطم
بـه معنـ 4زينـة  

نيم و خـود را از

تمي كـه بـر كـ
  !گردد ن مي

بک–) ها  گزينه

رد گز( ت ديگري 

ج يا بيرون آوردن
باال مي ←صعد

-) ها اير گزينه

هاد ساير گزينه

13(  

  دستي نگ
ن است و ما نيازم

  .يد
 اشك ديدگانمان

 جملة صورت س

ماندگي س، عقب
ر شدن از خواب

هاي حاصل ا كف
در گز» رنـگ « 

ت كه تظاهر كن

 ـ خود را از سـت
دنبال مسبب آن

رد ساير( ش او 

كلمات← أخری

براي استخراج←
يص -) 1د گزينه 

رد سا( شد ←ت

رد( » فعل كان 

29/01/399ت اول 

  .ت

اوج فقر و تن ⇐
شبيه قرص نان 

آي هم به كار نمي
اريم و آبمان ند

، مانند1 گزينة 

ران از سپاه روس
نيز بيدار 4تا  2

ده است، بلكه ك
.ف مطرح است

زده، اين است سر

زندان كاوه بود
گين است و به د

بخشش← فضله
1  (  

کلمات  - )  2 ه

←الّنفطستخراج 

رد( اي لوله←ب
 

أصبحت–)  4ه 

با تأثير از ف« ود
  ) 2ه 

ن

4 


جامع نوبت(ساني 

استن اشاره شده

⇐د و ماه نداريم 

)بدر ماه(ص ماه 
 آن لنگة ديگر ه

ايكوزه. ج است

در بيت. ر است

اير شكست سپاه
هاي  در بيت. ت

صدف تشبيه نشد
م، سفيدي صدف

ما گناهي كه از
  !)ايم شته

نان از جمله فرز
م و بيداد خشمگ

ِمن–) 4 گزينه 
1 رد گزينه( انا 

رد گزينه(  شده 

الس–)  1 گزينه 
أنبوب–)  3و1ي 
 ) 3و1هاي نه

رد گزينه( راني 

زدغمگين را مي
رد گزينه( » ن 

ي، زبان قرآن

وازدهم؛ علوم انس

هاي ديگران عيب

جز نور خورشيد
يم چرا كه قرص
ش، تنگ باشد،
شمان درد و رنج

رنگي و تظاهردو

ست كه علت ش
جهاني بوده است

ل، چشمه به ص
هم 2يت گزينة 

ي پنهان كردن گ
در بروز آن نداش
امل كشتن جوا
از اين همه ستم

رد( ست كنيد 
د←عليماً –)  4

عربي←المعّربة–

رد( چاهي ←ر
هايرد گزينه( د 

رد گزين( ن لوله 

با←َمطراً –)  1
  )هاه

اندوه غ←کروب
 تأثير از فعل كا

 عربي

سنجش د

دة عپر ه بيان بي

خوابي ج  و رخت
بري ي آسمان مي

و لنگة يك كفش
ن نداريم و خورش

كنايه از د» شتن

رت سؤال اين ا
ريان پيشرفت ج

  .، مطرح است

اليت صورت سؤ
در بي. است شده

بهترين راه براي
كه هيچ نقشي د
ك ـ كه خود عا

د كه اكن هر مي

واهيد يا درخواس
4و3هاي   گزينه

–)ها ساير گزينه

بئر–)  3  گزينه
شودرار داده مي

اين لوله، آن ←ب

رد گزينه ( كرد 
رد سايرگزينه(  

يفّرج عن الَمک–
با« رساندي مي

    
 

ر هر دو مورد، به
 .رست است

وز و شب، لباس
ها را به سوي ست

ر يك لنگه از د
ني براي خوردن

 .رست است

به رو داش) نقاب
  . شده است
 .رست است

سندة عبارت صو
نشدن با جرمراه

ي آينده داشتن،
 .رست است

 باشيد كه در بي
 به صدف مانند

 .رست است

ب:  صورت سؤال
انگار ك(وه دهيم 

نيز، ضحاك 4نة 
دهد و تظا ه مي

  .رست است
از خداوند بخو←

رد( هر چيزي 
  .رست است

رد( اند برگرفته←
  .رست است

رد( شود ر مي
قر←ُيوضع–)  
األنبوب -) 2و1

  .رست است
ل كر فرستاد، ناز
اشغبارآلودگي
  .رست است

–) 2 رد گزينه( 

كرد، ياريك مي

www.sanjeshse

در: 4گزينة 
در 3گزينه  .2

رو: 1  گزينة
دس: 2گزينة 
اگر: 3گزينة 
ناني: 4گزينه 

در 1گزينه  .2
ن(صورتك «

تظاهر بيان
در 1گزينه  .2

منظور نويس
فناوري و هم
و رو به سوي

در 2گزينه  .2
دقت داشته
در سپيدي

  .است
در 4گزينه  .2

معناي بيت
عصباني جلو
در بيت گزين

خبر جلوه بي
  

 
در 2گزينه  .2

←َواْسألوا اهللا

به ه←شیء
در 1گزينه  .2

←قد اشتّقوا
در 4گزينه  .2

حفر←ُيحفر
3رد گزينه 

1هاي گزينه
در 3گزينه  .2

فرو←أنزل
غ←اغبرارها

در 1گزينه  .3
(بود ←کانَ 
كمك←يعين

erv.ir
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- نتقل مي

د مشاهدة 

–)  1ه

كي در 
ي آميخته 

چربي و % 
هن و 

ين همه 
ير مواد 

 سه درصد 
. شده مي

ندي قرار 

درصد مواد 

/ معلوم 

ationgroup

من: )مجهول(نَقل
عند  -باشند ...  

رد گزينه( أکبر←

نند درمان پزشك
نوعي ماهي جگر

%2مواد قندي و 
فر و كلسيم و آ

كه آن را از بهتري
عسل مانند ساي 

  .ست
عسل شامل -2

ها به كار بردگ

 بهترين مواد قند

د 90ل كمتر از 

م –الزم  -رب 

13(  

 

ُين -۳آيدار مي
 شهروندان بايد

←بزرگترين   –

عسل به ما. ست
عسل با روغن ج

م% 95آن حاوي 
عسل حاوي فسف

شود كتمايز مي
.كند را آرام مي

ي مواد ديگر اس
2.  ها مفيد است

زان در همه جنگ

عسل آن را ازي 
  .يد است

عسل -3. تهاس

معرب - »َتميُّز« 

29/01/399ت اول 

 ) ها اير گزينه

به شما :ُيعتبر - 
همه:  ُمواطنين

  تكار

–)  1رد گزينه( ة

  ) 3و2ي 

زندگي انسان اس
هاي سربازان، عم

بدن است پس آ
د همانگونه كه ع

دين خاصيت مت
دهد و اعصابي

درصد حاوي 3ن 
هن همه بيماري

هاي سرباز زخم

هايويژگي -2. 
ها مفين بيماري

رشار از ويتامين

«تفّعل و مصدره

5 


جامع نوبت(ساني 

رد سا(  گرداند 

فترين توليدات
علی کّل الُم -۴

رد درستم:  )رفه

غنّية، مملوءة←
هايرد گزينه( رة

  .ماندصون مي

الزم براي ادامه ز
راي درمان زخم
دني الزم براي بد

گرداندغذايي مي

عسل با چند. ست
ه بدن انرژي مي

د چربي، بنابراين
شود براي درمان

ل براي درمانس
  

  .ت
.يد عسل بخورد

عسل براي درمان

عسل سر -2. د 
 

رفين ِمن باب ت

وازدهم؛ علوم انس

كرد ،←صّيرت

معروف:  منتجات
۴تر است هزينه

معر( ل الّصالح

←سرشار –)  2و

المصّدرة←ننده

خطا و اشتباه مص

كه حاوي مواد ال
گ جهاني اول، بر

ها و مواد معدين
ي براي انرژي غ

ي دارند مفيد اس
 اين است كه به

درصد 2هاست و 
خاصي مخلوط ش

عس - 3. باشدمي
.كندرا فاسد مي

خوني مفيد است
 خوني است نباي

عس - 4. رودار مي

  . ارد
 ماده دارويي بود

 .واد ديگر است

ثالثّی بزيادة حر

سنجش د

ص–) ها يرگزينه

مأشهر -1ها  نه
خطرتر و كمكم
  ر

الّرجل -پند داد  

و1هاي د گزينه
صادر كن –) 2 ه

بينديشد، از خن 

آيد كه شمار مي
ن در حين جنگ
 بااليي از ويتامي

 به عنوان منبعي

ني كه كم خوني
كند از آن جمله

  .كندي

ه عسل ويتامين
 عسل با روغن خ
 قندي و چربي م

ها رقندي دندان

فراد داراي كم خ
ي كه دچار كم

ها به شمابخش

د مواد قندي دا
مصر عسل يك
سل كمتر از مو

مزيد ث –غائب 
  جملة فعلّية

    
 

  .رست است
رد سا( كمتر از 

  .رست است
طاهاي ساير گزين
ك:  خطرًا و نفقة

گام ديدن خطر
  .رست است

پن:  َنصح←طاها
  .رست است

رد( )نکره( بالد 
رد گزينه( لّدول

  .رست است
ل از سخن گفتن

  :ك مطلب 
د غذايي مهم به
ن بود و همچنين
ل حاوي درصد
را ي است كه آن

 
درمان بيماران ي

كندي ديگر مي
ها را خراب نمين

  .است رست
درصد 95نكه 

اگر -1←ها نه
ري غير از مواد
نند ساير مواد ق

  .رست است
ن، عسل براي اف

كسي -1←ها نه
عسل از آرام -3

  .رست است
درصد 95 عسل 

در م- 1 ←ها نه
چربي در عس -4 

  .رست است
للغ –ل مضارع 

و الج» العسل«ه

www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
ك←أقّل ِمن

در 2گزينه  .3
تصحيح خط

أقّل خ –شود
هنگ:  الخطر

در 4گزينه  .3
تصحيح خط

در 4گزينه  .3
ب←كشوري
ا←كشورها

در 3گزينه  .3
هركس قبل

ترجمه درك
عسل از مواد
مصر باستان

عسل. شدمي
مواد ديگري
 .مس است

عسل براي   
انواع مواد قن
قندي دندان

در 2گزينه  .3
باتوجه به اين
ترجمه گزين
از مواد ديگر

عسل ما -4
در 1گزينه  .3

برحسب متن
ترجمه گزين
3. داده است

در 3گزينه  .3
طبق متن ،
ترجمه گزين
.قندي دارد

در 2گزينه  .3
فعل←يتمّيز

فعل وفاعله
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هاي ي
 الفبا را 

ها به لفين
. رودر مي

م كه 
- كيل مي

كسي  -
4- 

ز حفر 
پيوست 

.  اك بودم
ستكاران 

ationgroup

و الجملة فعلّية

 طائي بزرگواري
ك نابينا حروف

  )لَ 
گامي كه نگاه دل
 همدان به شما

  .حفظ كند

 -4) گردباد(

يرويي نزد مردم
 بوسيله آن تشك

  ی
-2 .شونديده مي

4.  م نكرده است

ده هموطنان را ا
كومت اسالمي پ

ويد كاش من خا
خش و مرا به در

13(  

و» ه«  مفعوله 

حاتم - 2. شودي
وانست به دخترك

ل بر وزن َتَفعََّل
هنگ -2. لر بيايد

ي آبي جهان در
عقيده خود را ح

( اإلعصار←)ن

ني -2 و صميمي
هاييود و دايره

ادات نفی» ما 
د دارد، چه ناميد
ر از عقل تقسيم

ي هشدار دهند
 كه ايران به حك

گوو كافر مي -2
ه من ببخنشي ب

  )فيه

29/01/399ت اول 

فعل و/  لوم  

  لِهجاء
صورت نمايان مي

معلم تو -3. ارد
  .د

ماضی باب تفعُّل
 براي تعمير كول

ترين غارهايالني
ها عهريك از آن

جريان(التّيار -3

گرم و: ست دارد
شوك پخش مي

« -۳صول     
سي و عربي وجود
دگان چيزي برتر

تابلوهاي -2. شود
هنگامي-4.كند

2  .ت شارژ كني
پروردگارا دان -4

جمله وصف(  کرة
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جامع نوبت(ساني 

معل -متعّد  -  

  صفة/ رة  

ال←الَهجاء–)  
زبان و پهناي ص
دا را دوست مي

آورنده زبان نمي

ما( َتَجمََّعت←ت
ندس تعميرات

لي صدر از طوال
اشند پس بايد ه

3)  حافظه(اکرة
  )مي

داري و تو را دوس
كه همراه آن خاك

  .كنند

اسم موص» من
 آميخته به فارس
خداوند براي بند

  .توكّل نمايد

شين سرسبز مي
ك حيرت زده مي

  حقني
از طريق اينترنت

4.  زديك هستم

جملة تصف النک

وازدهم؛ علوم انس

معرب –ثالثّی 

نکر - معرب  - 

ن ُيَفعُِّل، معلوم
هاي ز در لغزش

هاي اخالقواري
طابق اصلشان به

َتَجمَِّعت–)دُّلفين
س گرفتم تا مهن

غار عل -3. شدند
با ت آميز داشته

الذ←)بينايي(ر
تأسيسات عمو( 

ه او را دوست د
ند نيرومندي ك
كمت رساني مي

م«  -۲فهام    
هاييها بيتآن

خ -3. م ما است
س بايد برخدا تو

  .شده است
رو فرستاد و زمي
د پس واقعا مرا

  .د

ألح -4عنّي  -3ي
فن همراهت را ا
سند قطعا من نز

ج←»ُتعجبني« 

سنجش د

مجّرد ث -غائبة 

-للمفرد المؤّنث 

ب تفعيل بر وزن
ه در باطن است
 و خداوند بزرگو
 وارد شده را مط

 مکّسر برای الد
دير داخلي تماس
ت دورش جمع ش
مزيستي مسالمت

البصر -2 ←ها
المرافق العاّمة←

وستي نزديك كه
باد بلن -3. داردي

 شهروندان خدم

اسم استفه» ما« 
عرهايي كه در آ
ساند، مهاجم تيم

ن مردم باشد پس

فاعل آن حذف ش
آسمان آبي را فر
وضوع عجيب بود
عربي منتقل شد

ليَتني -۲:  ها 
تواني اعتبار تلفي

ي من بپرسدرباره

« -) موصوف(  

    
 

  .رست است
للغ–ل مضارع 
  .رست است
لل –م التفضيل 
  .رست است

مضارع باب(  
آنچه -1←هانه

داشتوست مي
لماتها كعرب 

  .رست است
جمع( الدَّالفينِ 

با مد- 1 ←ها نه
ي افتاد به سرعت
يد با يكديگر هم

  .رست است
هطاهاي گزينه

←)هاي زمينه
دو - 1 ←ها  نه

در ذهن نگه مي
هايي كه بهكان

  .رست است
« -۱: ها زينه
شع -1  ←ها نه

وي را به ثمر رس
اهد نيرومندترين

  .رست است
فعل مجهول و ف

از آ - 1 ←ها نه
آن مو -3. دارد

سي بسياري به ع
  .رست است

هدر ساير گزينه
مي -1←نه ها 

 بندگانم از تو د
 

  .رست است
اسم نكره←» 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .4
فعل←تجعل

در 4گزينه  .4
اسم←ُأخری

در 3گزينه  .4
ُيَعلِّم←ُيَعلَّم

ترجمه گزين
اخالق را دو

-4. بياموزد
در 2گزينه  .4

ا←الدُّالفينِ 
ترجمه گزين
كوسه ماهي

مردم باي -4
در 1گزينه  .4

تصحيح خط
قطعه(الِبقاع

ترجمه گزين
خاطرات را د

مك -4.  شود
در 4نه گزي .4

در ساير گز
ترجمه گزين
كه گل تساو
هركس بخو

در 4گزينه  .4
ف »ُنِقَلت « 

ترجمه گزين
زمين بازمي
كلمات فارس

در 1گزينه  .4
نون وقايه د
ترجمه گزين

و هرگاه -3
 .ملحق كن

در 3گزينه  .4
»خصاًال « 

erv.ir
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 به كسي 
) هرگاه( ر

أنزَل  - ۴ 

ردگار تو 
و فرستاد 

 -3.  يرد
 .دم

 در آخـرت    
 ».ب اسـت  

مسـرورند،   
ه احسـاس     

كنـد و از   ي
يـن عامـل    
ه در درون    

به غير خدا 
هنَّ مةٍ هل 

گـاه    هـيچ    
ي از ثبـات   

رب درگـاه     

ationgroup

 كه دشنام دهد
اگر -4). آيد مي

.كند داللت مي

پروربخوان و  -2
سمان آبي را فرو

گيجايزه طال مي
 مشهد سفر كرد

ي عطـا كـن و د
الحسـاب ند سريع

ستگاري بـزرگ م
سـت و همـواره

ه گناه دعوت مي
خوانـد، اي فرا مي

فسـي اسـت كـه

  )دهم 2س 

توان به راين نمي
رِّه اَو اَرادني بِرَحم

 و نـه ديگـران،
ما ناشـي» خود«

سـته شـد، مقـر

13(  

شخصي خواست
از آن خوشم( د

 بر عيب و نقص

2. يابدرهايي مي
از آس -4. ف بزند

برنده اول ج - 2.د
ينِ امامانمان به

ه ما در دنيا نيكي
ي دارند و خداوند

ن رسبند و از اي
ب و سـرحال اس

دگذر دنيايي به
 وي را به گناه ف

من تو، همان نفس

درس 33ص . (ت

كار را ندارد، بنابر
هنَّ كاشفات ضُرِّ

  )110م ص 

ما نه خودشـان
« ثبات هويت و 

ها آراس ه فضيلت

29/01/399ت اول 

ش -2. يده بودم
كندفت زده مي

أفعل است ولي

هايش ر و عيب
تواند حرفه نمي

اي بودرگر ساده
مام رضا هشتمي

پروردگارا به: ند
اي  نصيب و بهره

يا  براي خود مي
ن هميشه شادا

هاي زو  به لذت
كند و غيان مي

ترين دشم دشمن

كار شيطان است

 او توانايي اين ك
ني اهللاُ بِضُرٍّ هل ه

دهم 10درس  (

دهند، ام  ست مي
دهد كه شان مي

كند و اگر به  مي
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جامع نوبت(ساني 

ش را در رايانه دي
كه واقعا مرا شگف

بر وزن أ  ←کم 

 از بدي گناهان
ل كسي است كه

  .د

يست سالگي كار
براي زيارت ام-4

گوين و بعضي مي
نان از كار خود

شنودي خدا را
در آنجا انسا. رد

را براي رسيدن
 درون انسان طغ

د:  فرموده است

 و فريب دادن ك

كس جزو هيچ 
 دونِ اهللاِ ان اَرادني

.طرح شده است

اي از دس ر حادثه
شد و اين نشه با

خالقي را كسب

ن و زندگي

وازدهم؛ علوم انس

كردم كه عكسش
 آن مرد ديدم ك

األبک -۳بدي  
  .د

يي پايبند باشد
الل -3.  موخت

شما بيرون آورد

يزدي در سن بي
4. دهد تكان مي

و«: فرمايد ره مي
اين. ش نگاه دارد

يدن به مقام خش
آور و سستي نمي

  )دهم انساني 

ها ر روني، انسان
سركشي كه در

اش درباره) ع(ي 

 وسوسه كردن

دست خداست و
م ما تَدعونَ من

مط ﴾ المتَوكِّلونَ

 بدن خود را در
او كم شده» منِ

هاي اخ  و رذيلت

 دين

سنجش د

 روستايي سفر ك
ويژگيهايي از -3

  . گرامي بدار

به معني ب←شرّ 
ب افعال هستند
كس به راستگوي
 به وسيله قلم آ

ت روزيي براي ش

  ثامن -۴    
ي آذر يتاد مهد

شتاد بار درثانيه

سوره بقر 202و 
ما را از عذاب آتش

شت، يعني رسي
 گاه خستگي و

8درس  89ص 

كند كه عاملي د
دارد، ميل س ز مي

ت كه امام علي

در ميان مردم و

ع ضرر تنها به د
قُل اَفَرَاَيتُم﴿ آية 
 علَيه يتَوكَّلُ اهللاُ

هايي از  قسمت
م«ي از هويت و 

ها ت كه فضيلت

    
 

به - 1 ←ها نه
3. شنام داده بود

ديدي پس او را
  .استست 
ش - ۱: هاگزينه

فعل ماضي با  ←
هرك - 1 ←ها نه

 است همان كه
 آن از محصوالت

  .رست است
األّول -۲ن   

است - 1 ←ها نه
هايش را هشبال

 .رست است

و 201 در آيات 
رحمت فرما و ما

  )دهم 1س 
 .رست است

ت بهشالترين نعم
مي نيست هيچ

ص. (كند  زگي مي
 .ترست اس

ك ما يادآوري مي
قل و وجدان باز
تن نفس اماره اس

ينه و دشمني د
 .رست است

خيررساني و دفع
اين حقيقت در
حمته قُل حسبي

 .رست است

ها  برخي انسان
كنند كه قدري ي

  . نيست
حاني انسان است

www.sanjeshse

ترجمه گزين
كه به او دش
استادي را د

درس2گزينه .4
در ساير گ 

←و أخرَج 
ترجمه گزين

ترينگرامي
پس بوسيله

در 3گزينه  .5
العشرين -۱

ترجمه گزين
مرغ مگس ب

  
    

 
در 4گزينه  .5

قرآن كريم
نيز نيكي مر

درس 17ص (
در 2گزينه  .5

بهشتيان باال
دائم ها نعمت

طراوت و تاز
در 3گزينه  .5

خداوند به م
پيروي از عق
دروني همان

  .توست
لذا، ايجاد كي

در 2گزينه  .5
از آنجا كه خ
ا. توكل كرد

ممسكات رح
در 1گزينه  .5

ايم كه ديده
احساس نمي

هاي ما اندام
اين بعد روح

erv.ir
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ي روح بـر    

شجاعت بـه  
هـا بـه    ـان   

بهـره   ت بـي    

لـيم آيـات     
ـي دربـاره    
سـياري از  

هـاي   گـروه  
در ) ع(ـي   

ر از حـق و   

. ايع نكنـد 

ن از جنگ 
رتان وعـده  

و  12درس 

  .اند شمرده
د الهـي در    

ت بـا شـما     
: فرمايـد  ـي 
 6درس  18

ationgroup

 دليل بـر برتـري

تر شود و ش سان
وري باشـد انسـ

ع مهـم هـدايت

ـه تفسـير و تعلـ
هـاي خرافـ ـتان  
بس )ضـاللت (ـي  

دن هر يـك از گ
حضـرت علـ» .د

تـر يزي پوشيده
 

 حق كسي را ضا
  )دل الهي

كشتگان) ص(دا 
ز آنچه پروردگار

  .سازد ا مي
د 150و  137ص 

ش) ديانت( يردا ن
كات ديـن واحـد

خـالي از كـدورت
ه مالك اشتر مـ

88و  70ص(» 

13(  

ت با نقص عضو،

ي در راه خدا آس
در راه خدا ضـر

از يك منبـع) ق
  .رگ شدند
بـ)... و مسـيحي 

شسـتند و داسـ
ت و سبب گمراهـ

ر مورد حق بود
ندسـنجيده شـو       

 در آن زمان، چي
 )يازدهم 10و 

 دارد برساند و
ت معاد، الزمة عد

رسول خد.  است
تيم؛ آيا شما نيز

 را پاك و با صفا
ص. (خواهد شـد 

آن را الزمة دين
روزه از مشتركا 

با دلي پاك و خ
به) ع(ضرت علي 

»... .هايي دارند ب

29/01/399ت اول 

از هويتم نشدن 
  )دهم 3س 

مظلوم و فداكاري
شد، و فداكاري د

اهل تحقيق(قان 
ار اشتباهات بزر

يهودي و(كتاب 
نش در مساجد مي

سيري راه يافت

د) ع(ضرت علي 
ـا معيـار حـق، س

رسد كه فرا مي
و 8درس  123و 

 آنچه استحقاق
ضرورت. (دهد مي

در مطرح شده
ده بود، حق يافت

كند و زندگي ي
هري ما كمتر خ

اند و آ كيد كرده
،﴾ لَعلَّكُم تَتَّقونَ

خواهم ب زيرا مي
حض.  آمده است

هايت مردم عيب

8 


جامع نوبت(ساني 

كم): 4و  3(اي 
درس 41و 40ص 

 دفاع از حق و م
نگ و ذلت نباش

 از مردم و محقق
ت دادند و گرفتا
ك از علماي اهل 

داختند، برخي د
ي تاريخي و تفس

شده بود و از حض
تند كـه بايـد بـا
س از من، زماني ف

و 102ص(» .شد

ه هر كس را به
 اين وعده را نمي

ددر جنگ ب) ص
ن به ما وعده داد

  

ول روز حفظ مي
هاي ظاه آلودگي

ره بر پوشش تأك
 الَّذينَ من قَبلكُم

  )دهم

ن بازگو نكنيد؛ ز
 مالك اشتر نيز

ر كن؛ زيرا در نه

  :اشد

وازدهم؛ علوم انس

ها درستي گزينه
ص. (ز جسم است

شود كه بب مي
دنيا چيزي جز نن

  )دهم 4درس 

ث شد، بسياري
كام ديني دخالت
عباس و گروهي
ع قدرتمندان پرد

ها طالب به كتاب
  )يازدهم

شك و شبهه شد
ها هستن شخصيت

به زودي پس«: 
و پيامبرش نباش

ده داده است كه
كه امكان تحقق
ص(ث رسول خدا 

چه پروردگارمان
)دهم 6و  5س 

و پاكي را در طو
 نماز بايستيم، آ

هستند، هموارن 
م كَما كُتب علَي

د 14و  12س ر

ديگر را پيش من
يي در عهدنامة

نند، از خود دور

 ويژگي داشته با

سنجش د

دليل ناد. شود ي
 استقالل روح از

سب ﴾وف عليهم
گاه كه حيات د 
د 51و  50ص (

پيامبر اكرم باعث
شخصي را در احك

ع اميه و بني بني
و موافق با منافع

كردند اين مط ي
ي 9درس  114 

كه مردي دچار ش
ش... «: ي فرمود

:داد م هشدار مي
ز دروغ بر خدا و

خداوند وعد. ست
اي است ك  گونه

اش در حديث عده
آنچ«: ب قرار داد

درس 74و  65ص

روز، آراستگي و 
و بدن پاكيزه به

حقيقت يك دين
يامالص لَيكُمع ب

د 161و  141 

هاي يكد بدي« 
جوي گويي و عيب

كن جويي مي يب

 بايد حداقل دو

    
 

جود فرشتگان مي
ت، بلكه دليل بر
 .رست است

فال خو﴿ز مرگ 
 آن برسد و آن

. (روند هادت مي
 .رست است

وشتن احاديث پ
 ناچار، سليقه ش
مان وابسته به ب
ق با افكار خود و

ي مردم نقل مي
و 113ص . (شد

 .رست است

نگ جمل بود ك
امام به وي. رسيد

ي خود به مردم
تر از باطل و رايج
 .رست است

الهي اس ز صفات
نسان در دنيا به
ي خداوند به وع

گونه مورد خطاب
ص(»  ق يافتيد؟

 .رست است

ي نماز در شبانه
 نوبت با لباس و

 .رست است

 كه در اصل و ح
كُتب... ﴿ت قرآني 

ص. ( بوده است
 .رست است

:فرمود مي) ص(
نهي از بدگ» .نم

كه از ديگران عي
  )م

 .رست است

هاي اساسي ؤال

www.sanjeshse

الهي و مسج
جسم نيست

در 3گزينه  .5
نهراسيدن از
مرحلة عالي
استقبال شه

در 3گزينه  .5
يت نوممنوع

ماندند و به
برخي از عالم
قرآن مطابق
پيامبران برا
مسلمانان ش

در 4گزينه  .5
در ميان جن
مسلمانان پر

هاي سخنراني
آشكارتر از ب

در 4گزينه  .5
عدل يكي از
اما زندگي ان
موضوع وفاي
بدر را اين گ

داده بود، حق
در 2گزينه  .6

تكرار دائمي
اگر در پنج

  )دهم 13
در 1گزينه  .6

اديان الهي،
طبق عبارت
طول تاريخ

در 1گزينه  .6
(رسول خدا 
معاشرت كن

اني را ككس«
يازدهم 15و 

در 2گزينه  .6
پاسخ به سؤ
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ـر محـدود    

، فـردي و  
. ريزي كرد

. هـي اسـت     

ه اسـتفاده   
  )46و  4

فرسـتاده   ]
خ برداشـت    

  . يابـد   مـي     

در ) ع(ظم     
ر تـو شـده    

 ﴾ ... منكم
: شـود   مـي       

ـوع، مؤيـد    

 كـس كـه    
 در حيـات    

ود و كسي 
گ در ايـن   

ارد، يعنـي   

ationgroup

ر حالي كـه عمـ

جسمي و روحي
ر  جداگانه برنامه

 ايـن كتـاب الهـ

بار از ايـن واژه 1
45و  44و  43و 

]از مرگ[پيش 

 در عـالم بـرزخ
يامـت، افـزايش

ـت و امـام كـاظ
 با آن خواسـتار

ول و اولي االمر
ي نـزد طـاغوت

و ايـن موضـ» ت   
  

و هـر«: ﴾سرين
نـي زيانكـاري

شو حق عمل نمي
من مـرگ. م كند

دا را دوست نـدا
  ﴾كم ذنوبكم

13(  

 آزمون است در

دهد زيرا ابعاد ج
ن براي هر بعد

هـاي ي از سوره

18و قرآن كريم 
و 42و  41ص( 

شود به آنچه پ ي
باط دنيا و برزخ
 مرحلـة دوم قي

راي حركـت اسـ
اي است كه راده

هللا و اطيعوا الرسو
ه هـر دل داوري

د آفريـده اسـت
)16دهم درس 

الخرة من الخاس
يعن» خواهـد بـود    

بينيد كه به ح ي
 عليه باطل قيام

  )ميازده 1

كند خد ماني مي
ببكم اهللا و يغفرلك

29/01/399ت اول 

يازمند تجربه و

هماهنگ پاسخ د
توان ارند و نمي د

اي مشابه يكي ره

م دوستي دارد و
ن جاهليت دارد

سان خبر داده مي
يژگي تداوم ارتب
 نامة اعمـال در

تصميم و عزم بر
كوي تو عزم و ار

ن امنوا اطيعوا اهللا
كـه متبحـر بـه

  

داوند تـو را آزاد
يازد 199ص . (ت

ل منه و هو في اال
 از زيانكـاران خ

  )دهم

آيا نمي«:  فرمود
دا آماده شود و

1درس  139ص

كسي كه نافرما 
 اهللا فاتّبعوني يحب

9 


جامع نوبت(ساني 

وك نيي و مشك

سان به صورت ه
تنگاتنگي با هم

ريم، آوردن سور

ت و اشاره به علم
ي از عقايد دوران

به انس) قيامت( 
 آثار ما تأخّر، وي
عمالش با دادن

ر مسير الهي، تص
ن توشة مسافر ك

يا ايها الذين﴿: ت
اء مذكور است ك

)يازدهم 7و  5

خدت نباش، زيرا 
هاي تقويت است

الم ديناً فلن يقبل
شد و در آخـرت

يازد 3درس  33

اي د، در خطبه
 براي مالقات خد

ص(» .بينم ي نمي

:» اهللاَ من عصاه
ان كنتم تحبون﴿

وازدهم؛ علوم انس

هر پاسخ احتمالي

هاي مختلف انس
رتباط كامل و ت

سالم و قرآن كر

كرو انديشه است
ني تأثيرناپذيري

در آن روز« :﴾
 دليل اشاره به
مت نسبت به اع

ت قدم ماندن د
دانم كه بهترين 

 آيه اطاعت است
سوره نسا 60يه 

درس 86و 59 

سي مثل خودت
ه از راه» دگي او

ن يتبغ غير السال
يرفته نخواهد ش

ص . (سالم است

دت نكردن با يزي
ن حق دارد كه

جز ذلت و خواري

ما احب«: انيد
﴿ي آية شريفه 

سنجش د

تماد باشد زيرا ه
  .افي نيست

وري كه به نيازه
ي وي، پيوند و ار

ي نشان دادن اس

چون درباره فكر 
جاز محتوايي يعن

ذ بما قَدم و اَخَّرَ
، به».ستاده است

قيامي انسان در 
  )دهم 

قرب الهي و ثابت
خدايا مي« :مايد
  )دهم 9س 

سوره نساء 59 
ر اولواالمر در آيه

ص( ﴾لطاغوت

بندة كس«: هد كه
و تالش براي بند

و من﴿: فرمايد ي
د هرگز از او پذي

ش ديني غير اسال

قيام خود و بيعت
ن شرايط، مؤمن
 با ظالمين را ج

فرما كه مي) ع( 
 است و بر مبناي

    
 

رست و قابل اعت
 چنين تجربه كا
نبه باشد، به طو
 دنيوي و اخروي

  )يازدهم 1س 
 .رست است

راه براي غير الهي
  .﴾رة مثله

﴾تدبرون القرآن
لذا اشاره به اعج

 .رست است

ومنسانُ يذؤُا االئ
فرس ]از مرگ[ 

 آگاهي و بيداري
7و  6درس  80

 .رست است

 قدم در مسير ق
فرم اه رجب مي

درس 103و  97 
 .رست است

 بايد بدانيم آيه
 از خدا و پيامبر
ن يتحاكموا الي الط

 .رست است

خواه ن از ما مي
ظمت خداوند و

 .رست است

وره آل عمران مي
سالم اختيار كند

پذيرش) تابع(ول 
 .رست است

در تبيين ق) ع( 
در اين. گردد نمي

عادت و زندگي
 .رست است

ديث امام صادق
مفعول» اهللا«ه 

www.sanjeshse

كامالً در -1
آدمي براي

همه جان -2
اجتماعي و

درس 9ص (
در 1گزينه  .6

ترين ر آسان
فأتوا بسور﴿
افال يت﴿ آية

كرده است ل
در 4گزينه  .6

ينَبؤ﴿در آية 
و آنچه پس

شود، اما مي
0و  70ص (

در 3گزينه  .6
اولين گام و

ما 27دعاي 
ص( ».است

در 1گزينه  .6
دقت كنيم
عدم اطاعت

يريدون ان﴿
در 2گزينه  .6

اميرالمؤمنين
توجه به عظ«

در 2گزينه  .6
سو 85آيه   

ديني جز اس
اخروي معلو

در 1گزينه  .7
امام حسين
مانع باطل ن
راه را جز سع

در 4گزينه  .7
براساس حد
در اين جمله
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. اسـت  ﴾م 

) ص(كـرم   

   ةَ و كمـالح 

روا اَن    د اُمـ
 59و  56ص 

م الهـي در  
 17درس 2

هنَفسدر  » ل

  

ationgroup

 يغفرلكم ذنـوبكم

، پيـامبر اك».ديم 
  )هم

ـ    ه مو تـابالك
  .بردند مي

 الطّاغوت و قَـد
ص. (وت اسـت   

 ناسپاسان تعليم
226و  209ص 

صائناً«عبارت  
  )يازدهم

.شود رطرف مي

13(  

يحببكم اهللا و﴿

وحي كـرد ]نيز
يازد 2درس  22

زَكّيهِم و يعلِّمه يـ 
ي آشكار به سر م

اَن يتَحاكَموا الَي 
داوري بـه طـاغو

ر ازدواج است و
. (اند قرار گرفته

. خويشتن است
 14درس  175

عالي انسانيت بر

  

  

29/01/399ت اول 

ش گناهان است 

ن[ كرديم، به تو 
2ص. (وده است

ه و لَيهِم آياتـو ع
مردم در گمراهي
َ قَبلك يريدونَ

جة مراجعه در د

نتيجه تأخير در
مورد خطاب ق ﴾

ت و نگهداري از
5تا  173ص . (ت

ست و با مثَل اع

.س تبديل كند

.يابد  تجلي مي

   ديني

10 


جامع نوبت(ساني 

خداوند و آمرزش

 بعد از او وحي
همة پيامبران بو

ً من اَنفُسهِم يتلو
، م)ص( پيامبر 

ك و ما اُنزِلَ من
ي دورو دراز نتيج

هاي اجتماعي ن 
﴾ هللا هم يكفرون

 معناي حفاظت
بيري از تقواست

رمشق نيازمند اس

ت و كرامت نفس

 مرگ و زندگي

  .باشد  مي

  .زند  رقم مي

هاي ف و اقليت

وازدهم؛ علوم انس

وست داشتن خ

 نوح و پيامبران
 به او، وحي به ه

بعثَ فيهِم رسوالً
، پيش از بعثت﴾

منوا بِما اُنزِلَ الَيك
گمراهي ،﴾ بعيدا

آسيب مشروع و
ؤمنون و بنعمة اهللا

تقوا به. ن است
ود از گناه و تعبي

ش به الگو و سر

  .باشد ستي مي

 و تكبر را به عز

ن از محدوديت

در تكامل علوم

علمي را  تكامل

معارف

سنجش د

د) فاتّبعوني) (ص
  

همچنان كه به
ت و وحي الهي

لَي المؤمنينَ اذ بع
﴾ي ضَاللٍ مبينٍ

 يزعمونَ اَنَّهم آم
ن يضلَّهم ضَالالً

رواني، روابط نام
اَفَبالباطل يؤ... كم

دفقيه، با تقوا بو
گر نگهداري خو

خويشل وجودي 

بياء با نظام هس

تواند غرور ي مي

ن، با رهايي انسان

  .داند

ربه، عامل مؤثر د

ي علمي، نقص

  .شند

    
 

ص(ت از پيامبر 
)دهم 11درس 

 .رست است

ما ه«ترجمة آية 
 راه همة انبياست

 .رست است

لَقَد منَّ اهللاُ علَ﴿ 
 كانوا من قَبلُ لَفي
اَلَم تَرَ الَي الَّذينَ
 يريد الشّيطانُ اَن

  )دهم
 .رست است

رهاي روحي و ر
واهللا جعل لك﴿ه 
  )م

 .رست است

يط مشروعيت ف
، بيانگ)ع( صادق 

 .رست است

 رسيدن به كمال
 .رست است

هنگي دعوت انب
 .رست است

ايه تربيت ديني
 .رست است

ان در آينة دين
 .رست است

ي از يك كل بد
 .رست است

ت انديشه و تجر
 .رست است

گرايين و نسبيت
 .رست است

باش ت طبيعي مي

www.sanjeshse

تنتيجه تبعي
د 130ص (

در 3گزينه  .7
با توجه به ت

دهندة مهادا
در 3گزينه  .7

براساس آية
يزَكّيهِم و ان

اَ﴿طبق آية 
يكفُروا بِه و

يازد 5درس 
در 4گزينه  .7

افزايش فشا
ي شريفه آيه
يازدهم 18و 

در 1گزينه  .7
يكي از شراي
حديث امام

  
    

در 4گزينه  .5
انسان براي

در 2گزينه  .5
به علت هما

در 3گزينه  .5
انسان در سا

در 2گزينه  .5
يقت انساحق

در 1گزينه  .5
خود را جزيي

در 3گزينه  .5
تكامل قدرت

در 3گزينه  .5
گذشت زمان

در 4گزينه  .5
از نوع هدايت
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Part A:

“of”. )  بـه

ationgroup

: Grammar

”كنيم، نه  ه مي

13(  

  . دست آورد

r and Voca

   ».ستند
استفاده ”in“ز 

29/01/399ت اول 

  .شوند

 

  .شود ل مي

  .ست

طالع دقيقي به

abulary 

جانورانِ دريا هس
ها، از ها يا گروه ن
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ش ت محسوب مي

 .ايم عملي شده

  .و باشد

  .پردازند ي

خود انسان حاصل

ني موجودات نيس

فضاي اطراف، اط

ترين ج خطرناك
مكان) موالً مفرد

  انگليسي

وازدهم؛ علوم انس

  .باشد مت مي

 

جه شوند نعمت

 مرتكب شرك ع

  .رد

  .يد

ست كه به نفع او

بندوباري مي  بي

ش و انتخاب خ

 

  

ل بر پيدايش آن

تواند از ف خود مي

آنها. تر هستند
معم( به اسامي 

سنجش د

ند قدرت و حكم

 .ي خواهد شد

ومت و صبر مواج

  .يم

 گويند در اصل

  .ط دارد

ند سازگاري ندار

آيد ز به وجود مي

 چيزي خوب اس

يج شهوتراني و

ست كه با گزينش

 .پردازيم ي مي

.گيرد چشمه مي

  .جو كرد

م، اساس استدال

ه كمك پرواز خ

ت خطرناكها  وال
ي و براي اشاره

    
 

 .رست است

ت عمومي خداون
 .رست است

  .گي است
 .رست است

ارت خالق منتهي
 .رست است

اگر با مقاوها  تي
 .رست است

ايم ك نظري شده
 .رست است

پرستي را دوگانه
 .رست است

ارتباط» هاي غلط
 .رست است

بادت خداون با ع
 .رست است

 با تكيه بر غرايز
 .رست است

سان خودخواه،
 .رست است

ستعماري به تروي
 .رست است

ز رحمت الهي اس
 .رست است

ي روحي و معنوي
 .رست است

م و آگاهي سرچ
 .رست است

قلبي بايد جستج
 .رست است

در برهان نظم ه
 .رست است

راك سمعي و به

 .رست است

ها از و كوسه«: ه
صفات عاليعد از 
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 ”of“از  “

Sharks 
(NOT …

Mount E
لـة كتـاب   

Damava

Damava

“on the 

 تـر  پذيرش

 .ذف است

 
ملـه از آن     
ند با زمان 

ه جز يكـي  
  

 چنـد روز      

   ».دند

ationgroup

”in“بـه جـاي    

are more d
… of the sea

Everest is th
ثال در اين جمل

and is the ta

and is the ta

   ». ديدم
در اينجـا  (يـز    

  .)هم است

پ قابل قانوني گاه

 رفته و قابل حذ
  .نيم

  ».اند كردهكار 
ـه بـه اينكـه جم

“fre توا نيز مي

هايم به مة درس
 ».اي بهتر بوده
   عجيب

دي را كـه تنهـا

ماند باقي سيقي

  

13(  

57 در صـفحة   

dangerous t
a.) 

he highest m
به عنوان مث. شد

allest mount

allest of all t

م را در خيابان
قيـد مكـان ني. 

اب درسي يازده

نگ از و مؤثرتر ر

عد از آن به كار
كن د استفاده مي

با هم كا مرتباًن 
با توجـ. است “

”equentlyيد 

 گرفتم و در هم
ترم اولم خيلي ب

چه) 4 

توانسـت سـند ي 

موس عرصه در) 1

  ور دادن
شامل شدنرا  
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ب درسي دهـم

than whales

  :د
mountain in
ش  نشان داده مي

tain in Iran.

the mountai

ديروز، معلمم: 
ه نيز به كار رود

كتا 44ة صفحة 

سياب فيس بوك

بع كيدأتيز براي 
ن از ضمير مفرد

ند و از آن زمان
 wentThey 
توجه كنيد قي. م

  .رست است

زهاي زيادي ياد
رد خود من در ت

  كننده است

كه او اغلب نمـي

  يف
  س

1963 تا1945 ز

، دستوش دادن
...رگرفتن، تمامِ 
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سفانه كتابأمت .

s. They are

كند ق را بيان مي
n the world. 

بهتر ”of“و  “

  

ins in Iran. 

:رد انتخاب كنيد
در ابتداي جمله
مله، مشابه جملة

ف اطالعات، به ي

ني ”itself“مير 
بنابراين. ش است

گاه دارموث رفتن
to Dartmou

كنيم ستفاده مي
نادر) بالً، از قبل

بله، چيز:   پسر
از عملكر! فرين

متاثر) 3 

بودند ك برهم  م

توصي) 2 
استرس) 4 

از( طوالني هاي

سفارش) 2 
بر در) 4 

وازدهم؛ علوم انس

in the class(
  :توجه كنيد

e the most 

ت اما مفهوم فوق
(NOT … o

”in“كاربردهاي 
  :ست

ن واژگان را دار
“ye (تواند د مي
اين جم. (رود ي

دسترسي براي د
   ».ست

“col ضم. است
غير قابل شمارش

ي با هم به دانشگ
ugh College
ان حال كامل اس

“already” )قب

؟هت لذت بردي
آ: پدر.      فتم

 

درهمش چنان 

ه سال گروه اين 

سنجش د

s/team/worl
به جمله ت. ست

dangerous a

ب درسي نيست
f the world.
ي نيز بهتر بود ك

“i است تر مناسب

 بهترين چيدما
”esterdayنجا 

 جمله به كار مي

معتقدند ها كايي
اس اطالعات ب

”llectول فعل 
“infor اسمي غ

ميالدي 1960 
”eذشته بخش 

گيرد، از زما رمي
”فهوم جمله با 

رم اول دانشگاه
گر Cت نمرة 

آفرين) 2 

هاي روي ميزش ت
   ».يدا كند

  
 ختالل

توسط شده خته
  :صدري
  
  

    
 

 :ld/Iran, …
ده كه نادرست ا
animals in 

 ديگر كه در كتا
.) 

كتاب درسي 54
”inحرف اضافة 

  :يم بگوييم

 .رست است

اي كه جمله«: ه
در اين( زمانيد 

ايهعمدتاً در انت
 .رست است

آمريك بعضي«: ه
كسب به دولت د

مفعو ”it“ضمير 
”rmation كه 

 .رست است

آنها در دهة«: ه
بداء زمان در گذ
ظه حال را در بر
به كار رود اما مف

 .رست است

آيا از تر: پدر«: ه
در رياضيا. رفتم
 داشت

 .رست است

خرت و پرت«: ه
فت كرده بود پي

اخ ،نظم رهم، بي
 .رست است

ساخ قطعات«: ه
ها در حالت مص ه

 بودن
 شتن
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زمان تا لحظ
حال كامل ب
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، امـا  كـرد 

 خوشـگل    

 اجراي با تا
 خـودم  دن 

 
Part B: 

For exa
after acc

يعنـي  (لي      

ationgroup

   ».هي

  يسه كردن

كخواهـد   گيري 

  اسايي كردن

   »!ي

  ر كردن

ري وقتـت را بـا

  ري

ت كشيد طول ها
بـود خجالتي به 

Cloze Test 

ample, you m
cepting an a

  عالوه

د از جـاي خـال

  ريه

13(  

تعميم بدهه را 

مقاي) 4 

پيشـگخوردگي  

شنا) 4 

پرسي ال ميؤ س

فرار) 4 

دار) در واقـع (،    

هنر) 4 

ه سال. ام داشته ي
زيادي حد تا. م

 

  .كنيم

might have 
award, or te

به ع) 4 

ه بـه جملـة بعـد
  .ست

خير) 4 
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تايج اين مطالعه

 د كردن

      C از سـرماخ
«   

 ظت كردن

ئماً داري از من

 ب بودن

 آن را بخواننـد،

 

اي مالحظه ابل
باشم داشته حتي

 آميز كلي صلح
  جمعاًجا، 

“a ك استفاده مي

to talk abo
each a class 

  مثال

جه كنيد با توجه
“an نامناسب اس

 خ
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اشي تا بتواني نت

كيدأت) 3 

قـرص ويتـامين
.دارد كميسيار 

محافظ) 3  ...)و 

يسم وقتي تو دا

مراقب) 3 

 مـردم نتواننـد

قوي) 3 

قا رشد من زيگر
راح احساس يان

به شك) 2 
ج يك) 4 

”atضافة مكان 

out your org
to new recr

براي) 3 

توج. كنيم ه مي
nother area”

تاريخ) 3 

وازدهم؛ علوم انس

طالعات داشته با

  دادن

د كـه مصـرف ق
ثير بسأين سي ت

وكلمات (كردن 

مقالة خوبي بنوي

 دن، دور زدن

باشد؛ اگر نري

 

باز يك عنوان ه
تماشاچي حضور 

“con از حرف اض

  : توجه كنيد
ganization a
ruits. 

 د

ت جمع استفاده
”، چند موردود 

  زماني

سنجش د

 بيست واحد اط
  :صدري
تعميم) 2 

مردم باور دارنـد
ز آنند كه ويتامي

  :صدري
مرتب ك) 2 

توانم م من نمي 
  :صدري
چرخيد) 2  

هنخطت   دست

خيالي) 2 

به: گفت زماني ت
با صحنه روي 

  
 وجهي

”nferenceم 

 ساختار موازي
at a conferen

چند هر) 2 

در حالت اسماز  “
“You  (و وجو

جدول) 2 

    
 

 .رست است

بايد حداقل«: ه
ها در حالت مص ه

 كردن
 .رست است

بسياري از م«: ه
ي علمي حاكي از

ها در حالت مص ه
 ري كردن

 .رست است

!برو بيرون«: ه
ها در حالت مص ه

رفتن، دور شدن
 .رست است

الزم نيست«: ه
   ».كني ف مي

 
 .رست است

دات سانجي«: ه
رقص يا عاشقانه

   ».م
 ي پرانرژي

به شكل قابل تو

 .رست است

راي اشاره به اسم
 .رست است

ه شكل افعال و
nce, make a

 .رست است

 
 .رست است

”other“عد از 
might be as
 .رست است

 ي، راهبرد
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Part C: 

معنـا را بـه     

We can 

 جملـه در   

“The co

( x −3 2  

x
x

+2
2

1  

ationgroup

Reading Co

  دهند

ـاي نادرسـت م

identify the
 

ايـن. ـافه شـود   

ontinents we

y) z( x−2 3 3

(x= 2 11

13(  

omprehensi

  د

د ي از دست مي

هـ جـواب  كند؟ ي

e rock and l
  ».قه بياموزيم

مكن اسـت اضـ

ere shaped d

  ست؟

x y)− −2 18

x )
x

− =21 1
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on 

حان خواهند كرد

هاي قلبي بيماري

شده را بيان مي

learn about 
مين در آن منطق

ة زير در كجا مم

differently a
  ».ت شدند

اس نبوده كانيون 

  

z ( x= −28 3

, x− =1 2 9

14 


جامع نوبت(ساني 

  ت

ه رژيمي را امتح

خود را بيشتر از ب

جملة مشخص ش
  .دازد

the history 
بارة تاريخچة زم

  .شته بياموزيم

دهند كه جملة ي

and found a
ي گوناگوني يافت

 زمين در گراند

برداشت كرد؟و 
 

y z)(− +2 3 3

x
x x

< 
1 1

 رياضي

وازدهم؛ علوم انس

ي رايج شده است

نند كه هر گونه

  شاره دارد؟

  .. ........... كه 
ديگري، جان خو

العات اصلي در ج
اند مي را جا مي

of the Earth
سايي كنيم و درب
نيم دربارة گذش

ند دوم نشان مي
  رد؟

at different l
هاي موقعيت  در

ل شكل ظاهري

رودخانة كلورادو
 .ون بوده است

x y z− −3 2 6

x− = 3

سنجش د

يشتر از هر زماني

  .است....... 
وزن كم كن دارند

 به چه چيزي اش
  فتن

 استنباط كنيد
مشكل جسمي د

ترين شكل اطال
 يا اطالعات مهم
h in that reg

را شناس) سنگ
توا ، مي)سنگ( 

در بند [D]و  ]
گير كل جاي مي

locations.” 
شكل گرفتند و

رد زير از عوامل

توان در مورد ر ي
گيري گراند كانيو

z)

    
 

  :1ة 
 .رست است

  ......... . اول، 
و رژيم غذايي بي

 .رست است

........... بند سوم 
تمايل ده قدري 

 .رست است

“th د آخردر بن
 آرام و رژيم گرف

 .رست است

نيد از اين متن
ر مقايسه با هر م

  :2ة 
 .رست است

 موارد زير به بهت
دهد ي تغيير مي

gion. 
(يم اين صخره 
يص نوع صخره
 .رست است

[A ،[B] ،[C]
ت به بهترين شك

 طرق متنوعي ش
 

 .رست است

يك از موار  كدام
  رزه

 .رست است

 موارد زير را مي
گي غالب در شكل

 .رست است

 .رست است
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(
x

 −1  

x
 −3

1  

(a b)+ 6  
+ +1 15  

( k )+2 1  

x× +24  
(x −  

a b+2 2  
(a −  

aل  
b

+
+

2
2 

/ (x×1 5  
(x −2 4  
(x −2 4  

(x 2  
x −2  

= 1 1  
  .ت

x /− 1  

/σ =2   

ationgroup

x)
x

− =3
3

1

x− = +3 33

  .ست است
a a= +6 6 6

+ + = +15 1 6
) k− =2 21 4

x x+ × =3 3
)( x− +6 13 4

a b a− + +
) (b− + +21 1

b = و حاصـل −

x x− +2 4 3
x / )(+ 3 5 1
x / )+ −23 5

x /− +4 3 5
/ x /− +4 5 3

a a− =2 2 3
قابل قبول است 

  .است 5 

x= 15 

/ /+225  

13(  

x (
x

− −3 13

( )+ =3 3 36

ي الف و ب درس
b a b+5 4 215

+ + =2 6 32
k k(+ =4 4

( x+276 4 4
) =46 

ab + = 1 
) (a b)+ +2

aس  1−و  1=

/ ) x(x+5 2
/ x x)+ −5 2

( / x)(x− 4 5
x)(x− −25 4

/ x= 5 

a , = −3 3
a پس  = −1

قادير نابيشتر از

/= 15

/× +25 3 1
8
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x)
x

−

شود ولي صفر مي
a b+2 3 32

2
(k )+1

x) x+ +6 1

a b +2 22 2
) =2 

 صفر باشد، پس

x x /− +2 5 3
x (x− =2 22

x x /− +2 4 3
x /− +4 3 5

x , /= 1 3 5

−1
تابع وجود دارد،

 اشتراك آنها مق

/× =
215 4 

15 
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 و مخرج برابر ص
a b+ +2 415

  .پذير است

x x −213

a b− + +2 2

كه تك تك آنها

/ ) (x= −25
x /− +4 3 5

/ ) x+ =25 2
/ x)− =5

/ + =1 3 5

در ت) 3و  3(و  

yبرابر  ≤ و 5

  :اريم

/ 2

وازدهم؛ علوم انس

x برقرار نيست
ab b+ +5 66

× =4 پ بخش 2

x− −32 276

ab+ + +2 1 1

مي صفر است ك

x / )(− +5 3 5
) (x− −2 25

= 


/= 4 5

)3و  8( صورت 

x ≤ و برد ب 8

فر است، پس د

  :است، داريم 

سنجش د

xن به ازاء  =1

=ست پس بر  8

=6 

= 

منفي تنها هنگام

(x x− +2 4 3
x / )x+4 3 5

ت چون در اين

ل صورت برابر 

ميانگين برابر صف

i(xن  )− 23
5

    
 

 .رست است

درست است چون

 k زوج اس 1+
 .رست است

 .رست است

ع سه عبارت نام

  .ت
 .رست است

/ )3 5
x 

 .رست است

رقابل قبول است
 .رست است

شكل دامنه شكل
 .رست است

ها از م الف داده

س برابر ميانگين
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k+484

9  

(p q)∨  
q  p  
  د  د
  د  ن
  ن  د
  ن  ن

  

 p  
  د
  د
  ن
  ن

ارز  خود هم

x x

x x

x x

− +

− +

− +

2

2

2
  

a =3 8  
b b= −2  
a
a

+
+

22 2
1  

 512  

x− <6 

ationgroup

:وم برابر است با
k k= 6

(p q) (∧ ∧
p q∧  q

د  د
ن  ن
د  ن
ن  ن

:زير استصورت 

~ p  q 
  د  ن
  ن  ن
  د  د
  ن  د

ا عكس نقيض خ

x+ = 

+ = 

+ = 

1 7
1 13
1 43

a  =8 8
b b−  =2

a aa= 
2

+ + + =3 

>ط فاصـله      2

13(  

انگين آزمون دو

= 56

(p ~ q)∧ ∨
 p q∨  

  د
  د
  د
  ن

 اين گزاره به ص

p q∧  
  د
  ن
  ن
  ن

گزاره شرطي با 

x x

x x

x x

− − =

− −

− −

2

2

2

6
12
42

= 512
,= 3

a(a ) a
a

+ =
+

1
1

= 515

بـه كمـك نقـاط

29/01/399ت اول 

شود كه ميا مي 

(~ p q)∧
(p q)∨ 

  د
  ن
  ن
  د

، پس نقيض~

p (q∨ ∧  
  د
  د
  ن
  ن

.ن بلندتر است

x

x

x

=  =

=  =

=  =

3
2
2







a a = 

y x= −5
و ب 2
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%1  484برابر

  (p q) ∧

(q r) ~∧ ≡

[p (∨  p)

ده و امير از حسن


=  +
= 

4 3
7

  .ت

1−به خط ) 4 

وازدهم؛ علوم انس

ا اضافه شدن 

~ p ~ p
  ن  
  ن  
  د  
  د  

~و  ~ q ~ r∨
  .آورم ر را نمي

(q p)] ~∧ ∧
  ن
  ن
  ن
  ن

گزاره درست بود
  . است

+ =4 7 14

xء  ≥  است

و 9(و ) 2و  4(

سنجش د

44برابر    و با

~ [ q⇔
ن
د
د
ن

~ [p (q ∧
آورم يا دفتر  مي

~ p

ت، پس هر دو گ
بان حسن دروازه

 y x= به ازاء

x≤2  يعني)

    
 

 .رست است

kرصدها بجز 

 .رست است

[(p q)∨ 
  ن
  د
  د
  ن

 .رست است

r)] p ~∧ ≡ ∧
آيم و كتاب را ي

 .رست است

 .رست است

 اول عطفي است
شود كه ح ه مي

 .رست است

 .رست است

ظر، تابع هماني

 .رست است

>اط فاصله  4
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f (x) =  

  

و در نتيجه 

y − =35  

  ن و گوشت

/ ×1 98 1  

ملمـوس و   
ت آموزشـي         
 خريـداري      
 دماتي كـه 

مـه جانبـه       
 توانـد بـا   ي 
اسـالم  ) ب

 رسيدن به 

  ينه فرصت

  درآمد =

  حسابداري

ationgroup

x

x

 −

− +


5 12
1 52

f g f− = و +

  :ست با
/−=

−
35 31 8

5 3

شاخص بهاي نان

=1 198 

سـازد و غيرم ـي  
د بـه مؤسسـات
ي ملموسـي را

خد. افزوده است

ر پيشـرفتي هم
اي نمـي ن جامعه
ب. گيـرد  قرار مي

براي رفع فقر و

= ×3 هزي 138

× ×1 24 86  

هزينه ح 152=

13(  

x

x

≤ <

− <

2

6

g(x 1+، پس

برابر ا) 5و  35(

(x )−8 5
  .است 3

  :يم
×=
×

14
8 3
 
 

ش 

را برطـرف مـش  
 ايـن نيـاز بايـد
 مثـال، او كـاالي

هاي خود ا نسته

 دنيـا در مسـير
چنين. شود ر مي

صادهاي مهاجم ق
ر اسالم، تالش بر

=35      

+ 5
6     

−2      

29/01/399ت اول 

a b
x

<
+

≤

4

2

x < ،x) = −1

( آمده به همراه 

 − =7 34 3

كني سال پايه مي
+
+

3 6
3 3
   
    

هـايش  خواسـته    
د و بـراي رفـع

در ايـن.  كنـد 
ت كرده و بر دان

  .وع است

قيه كشـورهاي
ي گسترده دچار
تحت تأثير اقتص

از نظر. كند مي 

= 5 625  

× ×5 24 66  

−135     
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  .رسيم ي

b c d e+ + +

f  و به ازاء< 

آ ه خط به دست

يابي خطاي درون

سيم بر قيمت س
× =
×

1
1

   
   

ه آن نيازهـا يـا
نياز دارد دانستن

ود را خريداري
موسي را دريافت

يز از اين نونند ن

پاي بق نتواند پابه
هاي سي به بحران

ند و به شدت ت
 انسان را تهديد



=15    

− 5 625  

 اقتصاد

وازدهم؛ علوم انس

y x= − 1
مي 2

e f g+ + = 5
2

f g f− = −1

آيد پس معادله ي

دست آمده و خ

را تقس 1398ل 

/642 1 98324 

وسـيلهكند و به 
مثال، انسان به د
ش مورد نياز خو

ازاي ناملم به ، ما
كنن وقي ارائه مي

ن بسامان باشد و
جتماعي و سياس
يش را تعيين كن
ند كه اعتقادات

52      
=5 1334 

سنجش د

xبه خط )  + 5

− + +5 1 2 42

g(x) 1، پس
  .ست

به دست مي) 3

yر  = به د 37

ساس قيمت سا

8

ك ل خريداري مي
نام دارد؛ براي م

ليات، آموزشيا ما
 پرداخت كرده،
 و مشاوران حقو

 اقتصادي آن ناب
اجذير، و از نظر 

وية خمسير آيند
داند را خطري مي

  .يده است



4375   

    
 

)6−و  8(و ) 2

− − +14 6 52

 .رست است

 x >  ،=1
fمودار  g− اس

 .رست است

31/(ين  و  8

 x = مقدار 6
 .رست است

في سال پايه براس

 .رست است

ن در مقابل پول
 است، خدمات ن
ا پرداخت پول ي

كه ر برابر پولي
شكان، رانندگان
 .رست است

ري كه وضعيت
پذ ، بسيار آسيب

ملي خود، م نگ
 نبودن معاش ر
ري مادي پسند

 .رست است
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erv.ir

18

19

20

21

22

23



  
 

 

@sanjesheduc

گر تا تالش 
يان توليـد  

باشـد،   45
 وجود دارد 
 به قيمـت  

  ان مشاغل

  ان سرمايه

  بگيران قوق

  درآمد ملي

  رآمد سرانه

=   تورم 1

  ي سال دوم
   سال سوم

 نياز پيـدا  
فـت سـود    

ـدت قـرار     

هـا    قيمـت    

 

ه كشـورها    
ه هيچ يك 

ationgroup

ديگت؛ به عبارت 
ل انساني در جري

5كـه قيمـت    
كمبود تقاضا و يا

شود تا واحد مي

درآمد صاحبا =

درآمد صاحبا =

= 3
درآمد حق 4

= +216 د 26

= 1776
3



در 

− =8
8

    
 
=1  انتهاي
انتهاي 125=

به امكانات مالي
ق، ضـمن درياف

 اعتبـاري بلندمـ

  
  

نوسـان شـديد

 .رم مؤثر است

سرانه ايـن گونـه
حالي كه ست در

13(  

الش انسان است
يل، نقش عوامل

در حالتي ك. ست
حد مازاد عرضه ي

−115 75  و

(= +1 36 283
(= +1 36 433 

× =288 21
+ +64 216 3

= 592   

= %25
+ ×%25 1 
+ ×5 %25 12

 اقتصادي خود ب
با خريد اين اورا

  .كنند ت مي
اسـناد جزء  را

.دهد مي فزايش
.كند مي تنظيم

حـدودي از ن تـا  

ر كاهش نرخ تور

س  به درآمدهاي
دالر كمتر اس 16

29/01/399ت اول 

يازمند كار و تال
ند؛ به همين دلي

75= اضا   اس
=9 1  واحد
=يزان  4  

(د  =88 216

(د  =32 264

6ميليارد 
+ +36 432



=125 
/=25 1562

هاي ش فعاليت
سات خصوصي ب
سررسيد دريافت
مين دليل، آنها

  :جمله
ي را در جامعه اف
بازار سرمايه را ت
و اوراق بهـادار ت

فيد اقتصادي در

يشتي با نگاهي
6 از ه فقير  

18 
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ني منابع طبيعي،
كن فاده پيدا نمي

مقدار تقا= رضه 
15−س  25 

دار عرضه به ميز

ميليارد

ميليارد

=288 1776

/ 5

يا گسترش شكالت
افراد يا مؤسس. د

خود را در زمان س
كشد؛ به هم  مي

ياري دارد؛ از ج
گذاري م سرمايه

رار، و معامالت ب
گذاري سهام و ت

هاي مف اليتر فع

ظر وضعيت معي
حال توسعهر در 

وازدهم؛ علوم انس

ز با استفاده از م
امكان استف عت

يي كه مقدار عر
25  بوده، پس

اعث كاهش مقد
  .د

ميليارد 

ي براي رفع مش
ركت اقدام كنند
ده، اصل طلب خ
 يك سال طول

 آثار و نتايج بسي
هاي راكد، حجم
مايه ارتباط برقر

ها و قيمت شركت

اندازها در ي پس

حال توسعه از نظ
5 ش از  كشور

سنجش د

صوالت مورد نياز
ارزش طبيع  و با

  

35يمت   جاي
115يب    و

كاهش يافته و با
75دلي   برسد

سسات خصوصي
مشار تشار اوراق

ني مشخص شد
د، اغلب بيش از

ر اقتصاد جامعه
ه نداختن سرمايه
ضاكنندگان سرم
طالعات مالي ش

كارگيري از و به

سعه يافته و در ح
ر بيشه ساالنه د

    
 

 .رست است

هم آوردن محص
د، منابع بيكران

.است سيار مهم
 .رست است

ه و تقاضا در قيم
ه و تقاضا به ترتي
ن دليل قيمت ك

و مقدار تعاد 35
 .رست است

 .رست است

 .رست است

 كه دولت يا مؤس
است به انتمكن 

در فواصل زمان ب
 اين گونه اسناد

 .رست است

 بازار سرمايه در
جذب و به كار ان

تقاضكنندگان و  ه
سازي اط  و شفاف

  .كند مي
اند  مردم به پس
 .رست است

 كشورهاي توس
درآمد سرانه. شود
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ـ بين عرضه
ـ با بررسي

جلوگيري مي
ـ با تشويق

در 2گزينه  .13
تفاوت بين  

ش آشكار مي
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2   توليـد

 و كارآمـد     
وت ميـان   

تـر،   ادالنـه 

مچنين، به 
راين بـراي    

هـاي   است

رعت رونـد    
ها با   دولت

  .دود كند
ي و تـأمين  
 حكمرانـي   
ـه پـس از    
ه از جملـه      

دي جامعه 

8   ميزان
  ماليات
   56  

  

ر، حمـل و  
و مقـررات    

ـا و توزيـع   
ر نيازهـا و  

ن اقتصاد و 
ه مباحـث   
 مسـائل و   

ationgroup

15 ل در سـال  
  .ت

 نظـام مناسـب
توان تفـا ي، مي

وت به صورت عا

هم. شود الل مي
يابـد، بنـابر مـي  
  .يابد مي

يش گرفتن سيا

و افـزايش سـر 
در اين زمينه. د

را در جامعه محد
هاي اقتصادي ت

كشـور،  كـالن     
كنـد كـ ئـه مـي  

رنامـه پنجسـاله

هاي اقتصاد اليت

9     = 6

−    8 9

يش صنعت بخار
هـاي مناسـب و

  .هش يابد

هـ سـطح اسـتان  
ر منطقه فراخور

شود با عنوان مي
البتـه. رده اسـت  

 غيرمستقيم بـا

13(  

رند، براي مثـال
الر بوده استد 2

سـامانه و يـك 
م صحيح مالياتي
رت درآمد و ثرو

كشور دچار اختال
 تورم افـزايش نم

كاهش م عمومي
با در پي گيري، و

وسعه اقتصادي
انبه كشور باشد
تواند ابعاد فقر ر

 در عرصه فعاليت
 و راهبردهـاي

ارائ اي اسـالمي 
جـه و قـانون بر

فعا وشدك ن، مي

×6 %     

=    479

و پيدايش، 15رن 
ه هـا، راه  سرزمين

رج از آن نيز كاه

س هاي ملـي در   
 به طوري كه هر

م پنجم  پنجاه و
ود را ترسيم كـر
طور مستقيم يا

29/01/399ت اول 

الر در سال ندار
221 دان حدود

مسلماً برقراري ي
كارگيري نظام ه

در اين صور. داد

اقتصاد ك يابد و ي
عه، متناسب با

جه، سطح رفاه ع
ها جلوگ ه قيمت

براي گسترش تو
همه جا يشرفت

پردازند كه بت مي
ايجاد نظم دف

جـراي قـوانين
شورا  به مجلس

ركي، قانون بودج

 كردن اهداف آن

+%25 1  

   1

س اروپاييان در قر
نيت نسبي در س
رزها بلكه در خار

تفاده از درآمـده
كار نباشد ض در

 
 چهل و سوم تا

مطلوب خو دي
ط  ديگري هم به

19 


جامع نوبت(ساني 

4 از     د
الر و در سودد 8

م. كار گرفت  به
به با. درآمد است

رآمد را كاهش د

رعت افزايش مي
 كم درآمد جامع

شوند؛ در نتيج ي
 افزايش بي رويه

م درآمد، راهي ب
عي بر سر راه پي

مهايي   سياست
نظر خود و با هد
 طراحي، و بـا ا
 لوايح قانوني را

قانون گمر ها، ت

صاد و مشخص

×%2    

ميالدي و سپس
امن ي بشر، وجود

نها در داخل مر

ع طبيعي و اسـت
شور، بايد تبعيض

 .» داشته باشد
كه شامل اصول
كلي نظام اقتصا

شود و اصول مي

وازدهم؛ علوم انس

نه ساالنه كمتر
8 يش از 675

هاي مناسب را 
نابرابري توزيع د

كم در و اكثريت

و خدمات به سر
افراد موالً درآمد
رو مي  جدي روبه

تا حد ممكن از
  .بيت كند

يت از اقشار كم
تواند مانع رده مي

اجرايطراحي و 
مطلوب و مورد ن

هايي را سياست
هاي اقتصادي، 

قانون ماليات. شود

ة اقتصري از آيند
  . كند

+15     

م 13ـ12 قرون 
رفت دانش فني

تجارت نه تن اي

برداري از منابع 
مختلف كشطق 

دسترس  را در
سالمي ايران، ك
خته و چارچوب ك

نم صول محدود

سنجش د

 دنيا درآمد سران
بيش شور سوئيس

ي بايد سياست
ي رويارويي با ن
حدود پردرآمد و

 قيمت كاالها و
 و خدمات، معم

تمشكال خود با
ت اين است كه ت

ها را تثب د قيمت
حما رفع فقر و 

؛ زيرا فقر گستر
فقر، معموالً به ط

در مسير م صاد
رايي را وضع، و س

گذاري فعاليت ل
ش انون ابالغ مي

ظر گرفتن تصوير
ظر خود هدايت

× +%15 1 

 و مسلمانان در
 دنبال آن، پيشر

ها جب شد هزينه

در بهره«: هشتم
ها و مناط  استان

 و امكانات الزم
اسي جمهوري ا
ي كشور پرداخت
ساسي به اين اص

  

    
 

يافته ور توسعه
خلي سرانه در كش

 .رست است

ه با فقر و نابرابري
ابزارهايمهمترين 

وت يك گروه مح
  .شود ع مي

 .رست است

ضعيت تورم زياد،
ش قيمت كاالها

نياز خ هاي مورد
يط، تالش دولت
رم را مهار و رشد
گاه اقتصاددانان
گي جامعه است
رورت مقابله با ف

براي هدايت اقتص
عه، مقررات اجر
چنين براي ريل
لس به عنوان قا

  . است
ي، دولت با در نظ

نظ  و سوي مورد
 .رست است

×95     

 .رست است

انوردي ايرانيان
 هوانوردي و به

المللي، موج بين
 .رست است

 اصل چهل و ه
 اقتصادي ميان
شد خود، سرمايه
چهارم قانون اسا
ه مسائل اقتصاد
تصاد در قانون ا
.ي مرتبط است

www.sanjeshse

كشو 2 از
الص داخناخ

در 3گزينه  .13
براي مقابله  

مالياتي از م
درآمد و ثرو

توزيع مجدداً
در 3گزينه  .13

وضع در) الف
دليل افزايش
تأمين كااله
در اين شراي
مناسب، تور

از ديدگ) ب  
توسعه يافتگ
توجه به ضر

دولت ب) پ  
جامعمصالح 

همچ. كند مي
تصويب مجل
قوانين مهم

طوركلي به  
را به سمت

در 1گزينه  .13
× =%12

در 2گزينه  .13
انقالب دريا  

نقل ريلي و
مورد قبول ب

در 4گزينه  .13
مطابق) الف

هاي فعاليت
استعداد رشد

فصل چ) ب  
به امور مالي

مرتبط با اقت
امور اقتصادي

erv.ir
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ي حمايت 
ي گمركي، 

 زاز...  

بـه جـاي    

 

  .ست

ationgroup

سا، كشوري براي
هاي ي مثل تعرفه

  . ندارد

پاكَز: »آز«بتداي 

»وي«يـا  » او«      

 .استرخ دادهم 

عشوق مطرح اس

13(  

بس چه. كنند  مي
واع موانع تجاري

  .مده است

  .ت
 جناس همسان

  )ة دو
  .ميز است

هم همزة اب» از« 

و آوردن ضـمير

ن پنجم و ششم

دن جان براي مع

29/01/399ت اول 

تلفي را انتخاب
ورهاي ديگر، انو

آم» رزمين شام
  .ست
استآمده» ردن

وم خودش، كه

قاعد(و ت است 
د ممدوح طنزآم

هم همزة ابتداي

قلمـرو فكـري و

و تصوف در قرون

ة چهار، فدا كرد

20 


جامع نوبت(ساني 

هاي تجاري مخت
كشو اي وارداتي

سر«و سپس » ب
آمده اس» ساحل
كمين كر«سپس 

 بار هم در مفهو

  ن
  ص

ترك قافيه ـُـ و
ريشخند قد بلند

ه: ينة سه، دو بار

  
  )نجام

ـوم عشـق در ق

سترش عرفان و

   سر

  . زباني است

ارد اما در گزينة

ادبي و فنون 

وازدهم؛ علوم انس

ه  خود، سياست
ي خود به كاالها

  .ند

شب« در معناي 
س«وش و سپس 

و س» كمترين« 
است و يكشوق 

ن/ ا / م / س / ا 
 م ص   ص م ص

د كه حروف مشت
گزينة چهار نيز ر

گرفته، اما در گزي
  )ين

)درين(در اين  
سرن(سرانجام : ر

نجد و بيان مفهـ
  .ت

داشت و گسرواج 

در ـ// »ـ سراب

  » و باد
  » روان

مربوط به قلمرو

حد مرگ ادامه د

 علوم

سنجش د

عيت اقتصاديض
 كاهش وابستگي

كن وارداتي وضع

ابتدا» شام«ك، 
دا در معناي آغو

ابتدا در معني 
 استعاره از معش

ا/ ء / يا           
               ص

  ـِ/ ي / 
    ص  م

  .ت نه عمر
اند الموت قافيه ك

نند شده و در گ

ف همزه صورت گ
دري(در اين : يك

: بيت گزينه دو
يت گزينه چهارب

گن مرو ادبي مي
هاي زباني است ي

ة هخامنشيان ر

سرِآب ـ// دشت 
  »م

با«و  »باد و بود
روان و«و » ش

وصفي مقلوب مر

ه، عشق تا سرح

    
 

ها متناسب با وض
دگان داخلي يا
وداتي يا سهميه 

 .رست است

يك  در گزينة: ها
ابتد» كنار« سه، 

»كمين« چهار، 
ينة دو، يك بار
 .رست است

/ن / ا / م / ـِ / 
   م  ص م  ص

/ي / ي / ن / ا  
 م ص   م   ص
 .رست است

بر درازي قد است
ك، صوت و ملك
و، عمر به قد مان

 .رست است

ها يكبار حذف نه
ول بيت گزينة ي
وم مصراع دوم ب
ول مصراع دوم ب

 .رست است

ز استعاره در قلم
مربوط به ويژگي

 .رست است

 باستان در دور
 .رست است

دست و د// ست 
چشمه و چشم« 

ب«و » ياد و باد«
جويش و بويش«: 

 .رست است

تركيب و ، بحث
 .رست است

ي يك، دو و سه

www.sanjeshse

كشوره) پ  
از توليدكنند
عوارض وارد

  
  
  

در 2گزينه  .13
ه ساير گزينه
ـ در گزينة
ـ در گزينة
شمع در گز

در 4گزينه  .13
/سـ / ا / ء / 
ص م  ص 

/ي / ـَ / بـ 
ص م ص  

در 3گزينه  .13
تأكيد شعر ب

در گزينة يك
در گزينة دو

در 3گزينه  .13
در همة گزين
ـ در ركن او
ـ در ركن د
ـ در ركن او

در 1گزينه  .14
گيري از بهره

غيرانسان، م
در 2گزينه  .14

زبان فارسي
در 2گزينه  .14

است و دس«
:گزينة يك
«: گزينة سه

:گزينة چهار
در 3گزينه  .14

،3در گزينة 
در 4گزينه  .14

هاي در گزينه
  

erv.ir
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هاي   سجع

» روا«و » وا

سـبك  (ـد  

فد و از آن  

» ر ـ اغيـار  

 را از خـود    

يت كـردن   

دربنـد   ين  
  :ت

ationgroup

ناظر دو مصراع،

روحاجـت «ارم 

گردنـ ني باز مي

شـكاف گ را مـي  

يار«تضاد ميان  

ر چه غيـر يـار

حساس صـميمي

زاد بـودن در عـي
ضمين شده است

  .ت

13(  

متن هاي گر واژه

چها  و در گزينة

 از سبك خراسان

يت سختي سـنگ

  .ست

//نشر ولف ←

هر -1: ذير است

گي رسيدن و اح

آز. ضاد هسـتند 
در شعر حافظ تض

ن تكرار شده است

29/01/399ت اول 

هاي ديگ ر گزينه

.  
قاعده يك» نها

، به دوران بعد

وقتي آب با نهاي
  .هد بود

اسدادن آمدهتاب
  )ه

←ه اغيارمربوط ب

و شكل تعبيرپذ
  .شود

آسودگكنايه از به

در تض» د ـ بنده 
عدي است كه د

 و اسير افتادم

و نيز همين وزن
  . است

21 


جامع نوبت(ساني 

  .ك جمله دارد

  .عيد است

زي ندارند اما در

 قاعده دو است
تن«و » رؤيا«دو 

همة موارد ديگر

د وگوي باران؛ مي
آلود خواهد د، گل

دادن و تي تكان
استعارة مكنيه.(د

  ش

م» سون عمركاه

به دو» شتة اغيار
منجر مي» يار«
ك» قبا گشودن 

آزاد«. يدن است
ف شيخ اجل سع
 كه به دست تو

در گزينة دو ت و
سود برده» علن

وازدهم؛ علوم انس

نة يك فقط يك

  )ي

مورد شيخ ابوسع

تواز هم سجع م

ند و قافيه طبق
ك و در گزينة د

گردد اما ه ميباز

 زاللي آب جويب
خاك جريان دارد

  .ست
و سپس در معني
كه جزرومد دارد

 .استشده
قرار و آرامش -2

افس«است و » يار

بريدن رش« . // ت
«و » اغ«كه به  

بند« . // ر است

گزيدراف و دوري
ت از غزل معروف

پادشاهم         

ساخته شده است
لن مفتعلن مفاع

سنجش د

له باشد اما گزين

  )سجع مطرّف
  )ع متوازن

سجع متوازي(ن 

مدبن منور و درم

مصراع در مقابل

قافيه هستن» آن
قاعدة يك» جادو«

سبك خراساني ب

هاست نه سختي
ما آبي كه در خ

اس كار و رفتار 
 معناي تحمل و

است كانند شده
انگاشته ش يدني

2عهد و قرار  -1

ي«مربوط به » زا
  .د دارد

است مانند شده
از ميان» اغيار«

برقرار» اغ ـ راغ 

كنايه از انصر» ن
راع دوم اين بيت

        ام آزادم

س» مفاعلن«بار 
مفتعلن مفاعل«ن 

    
 

 .رست است

در پايان دو جمل
  :ها

س(غايت و نهايت 
سجع(فكر و مال 

زمين و ضمين: 
 .رست است

التوحيد از محمد
 .رست است

هاي دو م و، واژه
  .د

 .رست است

آ«و » مانك«سه 
«و » گيسو«ك 

  .ك است
 .رست است

وح حماسه به س

 .رست است

شعر بر تحمل س
جهد زالل است ا

 .رست است

مجاز از» دست
نخست در» ب
به دريايي ما» ل

ديزالل و » يرت
1: ايهام دارد» ر

 .رست است

فزتعويذ جان«: ت
وجود» ـ عمركاه

به رشته» اغيار
«بريدنِ واژة  -2

با« جناس ميان 

گرداندنروي«  
مصر. نماستض

وز كه در بند تو
 .رست است

 سؤال از چهار ب
ك، شاعر از وزن

www.sanjeshse

در 1گزينه  .14
سجع بايد د

ه ينهساير گز
غا: گزينة دو
ف: گزينة سه

:گزينة چهار
در 2گزينه  .14

كتاب اسرارا
در 2گزينه  .14

در گزينة دو
متوازي دارند

در 3گزينه  .14
در گزينة سه
در گزينة يك
نيز قاعده يك

در 4گزينه  .14
حاكميت رو

  )عراقي
در 3گزينه  .15

تأكيد كل ش
ج بيرون مي

در 2گزينه  .15
د«: بيت الف
تا«: بيت ب
يال«: بيت ج
حي«: بيت د
قرار«: بيت ه

در 1گزينه  .15
بيت نخست

فزا ـجان«و 
«: بيت دوم

2جدا كردن 
ج: بيت سوم

  .است... و
:بيت چهارم

بودن، متناقض
من از آن رو

در 2گزينه  .15
بيت صورت

در گزينة يك
erv.ir
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  .شده

د بس كـه  

  !شود

-  -  
  يي  جو
-  -  
 

  .شوند ي
ationgroup

استفاده ش» علن

رد برطرف گردد

ش تر ميازد، زيبا

    
ج  رِ  
     

 فاعالتُن

  .عرفاني است

  .شود ي

رده محسوب مي

13(  

عالتن مفاعلن فع

كه دهان دا اين

 آويزة گوش سا

  -
 نا  ك

  -

ساني و از متون ع

ة چهار يافت مي

  .شوند  نمي

.  

 هستند كه فشر

29/01/399ت اول 

مفاعلن فع«ر، از 

 خلق نسبت به

 اگر يارش آن را
  !افتد مي) ه

  -  
شين  نِ
  -  

  فَعالت

تربيت نفس انس

ر فقط در گزينة

  .ت

ر كنار هم جمع

  .وند

 فشرده هستند
  .شود ب مي

هاي تشبيهي فه

22 


جامع نوبت(ساني 

و در گزينة چهار

تا شك و ترديد

داند كه ريد مي
چا(د كه در دام 

  ح / درا/ ص  
-    
  بـ  نه
-    

 سلوك دين و ت

  )وم
.  

ي از ريا و تظاهر

 به كار رفته است

م و ثروت كه در

شو  بار تكرار مي

 

همگي تشبيه» 
ه فشرده محسوب

نيز اضاف»  دهان

وازدهم؛ علوم انس

استفاده كرده و 

ه سخن بگويد ت

  .طرح است
را همچون مروار

در بيايد) چانه( 

/ون / ر / من / 
  -  
  من  مِ
  -  

  فاعالتن

م دايه، در بيان

منظو(ش و گربه 
شاه منثور است

  )منثور(ي 

  .ست است

دوريبه شادي و 

اش عناي واقعي
  .ست

  :ه است
شوند مثل علم ي

ر هر مصراع دو
  ن
  

  لن
 .سود برده است

»بهار عمر«و » ت
شبيهي است كه

نقطة«و ) رگم

سنجش د

»فعالتن«ر بار 

خواهد كه وق مي
  !ت

ي و شكيبايي مط
 ارزشمند خود ر
 از چاه زنخدان

  التن
/چـَ / بـِ / رج /  
    
  چش  ـِ
  -  

ي مشهور به نجم

  .ثور هستند
، موش)منثور(س 

م و تذكره دولتش
طبقات ناصري) م

گزينة چهار درس

آوردن به در روي

 يك و دو در مع
ستارگان شده اس
ناي واقعي آمده

نميزمان شكوفا 

 ركن متفاوت در
ن مفعول مفاعيلن
مفعول فاعالتن
ن مفتعلن مفاعل
ر بار مفاعيلن س

گل رويت«، » ر
اضافة تش»  چشم

اقيانوس م(» فنا
    

 

سه، شاعر از چهار
 .رست است

شاعر از معشو، 
ق كوچك است
 نداشتن صبوري
سعدي سخنان

خواهد شاعر مي
 .رست است

التن فعالت فاعال
فَر/ تَـ / مِ / سِ 
  -  
بـ  دم  قَ
  -  

فعالت  
 .رست است

الدين رازي ز نجم
 .رست است

ر گزينة يك منث
االنسنفحات : ها

اثر عراقي منظوم
منظوم(خورشيد 

 .رست است

د ذكر شده در گ
 .رست است

ن سبك عراقي
 .رست است

هاي س در گزينه
 سه استعاره از س
 چهار نيز در معن
 نرگس در يك ز

 .رست است

دو ): دوري(تي 
مفعولُ مفاعيلن 

فعول فاعالتن م
مفتعلن مفاعلن: 

سه، شاعر از چهار
 .رست است

زار عمر الله« دو، 
چراغ دو« سه، 

محيط ف« چهار، 
www.sanjeshse

در گزينة سه
در 1گزينه  .15

در بيت الف
دهان معشو
در بيت ب،

در بيت ج، س
در بيت د، ش

در 2گزينه  .15
فعالت فاعال

 و / مِ/ هس/ م
  
ق  تُـ
  

ف
در 1گزينه  .15

اين كتاب از
در 1گزينه  .15

هر دو اثر در
ه ساير گزينه
عشاق نامه ا
جمشيد و خ

در 4گزينه  .15
تمامي موارد

در 4گزينه  .15
افكار شاعران

در 3گزينه  .16
ـ واژة نرگس
ـ در گزينة
ـ در گزينة
گل سرخ و

در 3گزينه  .16
اوزان دولخت
:گزينة يك
مف: گزينة دو

:گزينة چهار
در گزينة سه

در 1گزينه  .16
ـ در گزينة
ـ در گزينة
ـ در گزينة

erv.ir
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عمر به برق 

 كنار لـب،  

( بكاهيم 
تا  ←حترَم

 –  رضي
← 

 رد گزينه

 4 د گزينه
تا به  ←

 ُرفات –

 ← جلوا

ationgroup

وم نيز روزگار ع

آمده، اما» ني«

 از صداهايمان ب
لنُح –)  1 زينه

)ها  سايرگزينه
←أعداءكم  -) 

ر( دوستان  ← 
).ها رگزينه

رد) ( م آوردند 
←تُرحموا  –)  4

–)  3و  1هاي 

أن يسج –) ها ه

13(  

د و در مصراع دو

  .د

در معني » ناي

كه ← أصواتنا 
رد گز( گوييم ي

رد( اند وار شده
)ها د سايرگزينه

األِحّبة  -)  3و 
رد ساير( د شد 

اسال( ان شدند 
و  1هاي گزينه

رد گزينه) ( يد 
). 4 و 1هاي 

رد سايرگزينه( د 

29/01/399ت اول 

جه شبه نيز دارد

اند ليه داده شده

  .ت

ن«. كند خطور مي

أن نَغض من –
سخن مي ←حاور

كه خودر حالي ←
رد( جازات كند  

و 1هاي د گزينه
سرگردان نخواهد

مسلما ←سلَموا 
رد گ) ( خويشان 
). 3 رد گزينه

بوييده باشي( يد 
هرد گزينه( ان 

فراموش نكردند 
). 4رد گزينه ( 
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ن كه ادات و وج

ال اند و به مضاف
  .ست

  .شده است
 گرفته شده است

ن نيز به ذهن خط

–) ها ساير گزينه

نُح –) ها گزينه

←مهانينَ –)  
مج ←يُعاِقب  –) 

رد( بخواهد ري
س ←لَن يهيم  –

أس –)  1گزينه 
خ( خانواده  ← 
ر( در آخرت  ←

اگر ببويي ←تُم 
دوستا ← أالحبّة 

←لَم ينسوا –
(خاطرات خود را 

  بان عربي

وازدهم؛ علوم انس

سرشك به باران 

  . مسجع

ا ريه گرفته شده
ت گرفته شده اس
 از دريا گرفته ش
 از خورشيد وام

، معني دهان»ب

رد س( نگردانيم 
رد ساير) (كهآن
 .(

هاد ساير گزينه
)ها د سايرگزينه

يا ←استغاثَ  –
–)  3 رد گزينه 

رد گ( كه  ←نَ 
أهل –)  3و  1
←في اآلخرة  – 

إن شَممتُ –)  3
–)  1رد گزينه

)  4و  2 هاينه
خ ←ذكرياتهم 

زب

سنجش د

:سترده هستند
  .راه است

است نهته شده

مگي از انسان عا
و ريشه از درخت
و مغازه، و جزر
و باران، و طلوع

لب« اما در كنار 
  .آيد ذهن مي

  
  
  .رد

هايمان را برهره
آ( كسي كه  ←

هارد سايرگزينه

رد( گان خودتان 
رد( خشنود شود 

). 4و  2 ي

–)  3و  1هاي 

) (شد ( شود ي

الّذين –)  1 زينه
هاي رد گزينه 
) 4و  1هاي نه

3 رد گزينه(  ما 
ر) ( خاك قبر ( 
 

رد گزينه( شگران
ذ –)  4و  2اي 

    
 

ك، تشبيهات گس
و وجه شبه همر

 .رست است

ته نثر ساده نوش
 .رست است

ها همگ نه، مضاف
شكفتن از گل و 

عطيلي از اداره و
از برف وبارش : 

 .رست است

عني آرزو آمده
نيز به ذ»  و گلو

 ز از مردم عالم 
تشبيه: اد است

ارة مصرحه ندار

  .رست است
كه چه ←دودنا 
←من  –) ها ينه

ر( م واقع شويم 
  .رست است

دهندگدشنام ←
 پروردگارتان خش

هايرد گزينه( را 
  .رست است

رد گزينه( كس 
خشنود مي ←ي

  .رست است
رد گز( د كنيد 

(باز گردانيد   ←
رد گزين(ي شود 

  .درست است
دشمنان) اي ( 
(هاي پوسيده ن

 .درست است
اين گردش ←ح 

هارد گزينه( ند 

www.sanjeshse

در گزينة يك
كه با ادات و

در 3گزينه  .16
اين كتاب به

در 3گزينه  .16
در اين گزين
:گزينة يك
تع: گزينة دو

:گزينة چهار
در 4گزينه  .16

در مع» كام«
ناي«معني 

ـ عالم مجاز
باـ نصيحت 

ـ بيت استعا
  
  

در 2 گزينه .16
ألّا نُصعر خُد
رد ساير گزي
 مورد احترام

در 1 گزينه .16
←شاتميكم 

تا ←ربكم 
 دشمنانتان ر

در 4 گزينه .16
هر ك ←من
رضي –)  1  

در 2 گزينه .16
آزا ←فُكُّوا 

← ردوا –) 

 شما مهرباني
د  2 گزينه .17

( ←عداتَنا 
استخوان ←  

د  1  گزينه .17
هؤالء السياح
 كه ثبت كنن
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 –)  2و  
با  ←ح 

.ندارد

« ) 3. ست
فضيل 

شند اسم 

-ه پست

 سكوت 

مستتر 
«  مستتر 

با ) 3. شت

 عن 

باشدي

« مير بارز 
: » قالَ «  

ationgroup

1هاي د گزينه
بتَصليح –) ها ه

 تناسبي با آن ن

اسم تفضيل اس : 
اسم تف) : هاترين

ي خوب و بد باش

هرگاه) 3. ت كند
.ست

چيزي همانند 

م» ٔاان « معلوم و 
 فاعل آن ضمير

مزرعه بزرگي داش

ضَلّ« اسميه و 

مي ه است ، داناتر

م و فاعل آن ضم
)3. ل آن است

13(  

رد) ( ترينشتني
رد سايرگزينه( ا 

 ذكر شده هيچ

)بهتر( » خيرٌ  
تبزرگ( » كابر 

ل و اگر به معناي

 و بر معنا داللت
ن قرن هفتم اس

احمق به) 3ت؟ 

فعل م: » أَحكي 
فعل معلوم و:  

 كه كشاورزي مز

جمله ا: »  أعلَم

 راه او گمراه شده

فعل معلوم: » وا 
مفعول: » لعلماء 

29/01/399ت اول 

داشدوست( رين 
كوشش مرا ← 

).ها نه

).ست 

، شعر فارسي»  

«) 2. ل نيستند
أ« ) 4.  هستند

شند اسم تفضيل
.  ب مي شوند

ه مختصر باشد
بزرگترين شاعرا

 چند تومان است
 .

«، ) 2. ن است
»أَقولُ « و » ي 
.ت

كنمحكايت مي
.د بگيرد

إنّ ربك هو أ«  

و به كسي كه از

أُدخُلو«  است و 
ال« فاعل و » اء 
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 ترمحبوب ←ب
جِدي –)  4و  
ساير گزينرد (  

ضارع مجهول اس

تي نادان است

اسم تفضيل) بد 
اسم تفضيل) :  

باش) تربد( عناي 
د، محسوب جام

خن آن است كه
سعدي از ب) 4. 

هاي زنانهراهن
 ما مهرباني كن

نائب فاعل آن»  
هي« مير مستتر 

است» هو « تتر 
ح) 2. شودف نمي

ت كه قرآن را ياد

جمله اسميه ،: 

قطعاً پروردگار تو

نائب فاعل آن 
األذكيا« علوم و 

وازدهم؛ علوم انس

أحب –) ها ينهگز
2هاي رد گزينه

آالتساير ابزار ←

 »رَّرفعل مض» تُم

مند بهتر از دوست

.ها هستندن

ب: ( » شرّاً « و  
هاترينشايسته

اگر به مع» شرّ  
دي باشند ، اسم

بهترين سخ) 2. ش
شوندها نابود مي

اين پير) 2.  شد
به! ن مهربانان 

اإلنسان« ول و 
 و فاعل آن ضم
ل آن ضمير مست

اش ، مكلّفنائي
 شما كسي است

:» هي أحسن « 

ست بحث كن ، ق
.شش) 4 

»هذه « هول و 
فعل مع: » شاور 

سنجش د

رد سايرگ( كرد 
ر( ام ن برگزيده

← الت األخري

«چون (  .شودي

دشمني خردم« 

.ضافة 
 برادران شيطان

)خوب : ( » يراً 
ش( » أفاضل « و 

«و )  بهتر( ي 
عناي خوبي و بد
 باش و بد نباش

هاترين، شايسته

).صار ( ص 
، دو هزار تومان

اي مهربانترين) 4

فعل مجهو: » ف
فعل معلوم: »  

علوم و فاعلل م
 جز با اندازه توا

بهترين) 4م ؟ 

«جمله فعليه ،  
.

شي كه نيكوتر اس
.پنج) 3.چهار) 

فعل مجه: » ت 
يش« ، ) 2.  است

    
 

  .رست است
كجبران مي ← 

برادران ← صفياء
اآلال -)  2 گزينه

  .رست است
ميتلخ ← كني 

  .رست است
«ترجمه حديث 
  .رست است

ُمعّرف باإلضا← 
كاراناسراف: له 

  .رست است
خي« ) 1: ها ينه

و) ها ترينپست 

اگر به معنا» ير 
تند و اگر به مع

خوب) 1: ها نه
حكومت برسند ،

  .رست است
فعل ناقصاسم  ←
مبلغ ،) 1: ها نه

4.  مجازات نشد
  .رست است

يكَلَّف« ) 1: ها نه
فَكَّرَت« ) 3. ت
فعل» تَعلَّم « ) 4
انسان) 1: ها نه

چه بگويم: شيد 
  .رست است

:» جادلهم « : 
مله فعليه است

ها به روشو با آن 
)2.سه) 1: ها نه

  .رست است
كُتبت« ) 1: ها نه

مفعول: » صف 

www.sanjeshse

در 3 گزينه .17
كانَ يعوض
إخواني األص

رد گ( تعمير  
در 2 گزينه .17

كتلخ مي) 2  
در 4 گزينه .17

 با توجه به ت
در 3 گزينه .17

← نکرة) 3  
 ترجمه جمله

در 1 گزينه .17
بررسي گزي 

(» األراذل 
.است  

خي« : نكته 
 تفضيل نيست
ترجمه گزين

ها به حترين  

در 1 گزينه .17
←فاعل ) 1  

ترجمه گزين
 در برابر او ،

در 1 گزينه .17
بررسي گزين

فاعل آن است
4. است» أنا   

ترجمه گزين
 خودش انديش

در 2 گزينه .17
:بررسي آيه 

جم: »سبيله   
:ترجمه آيه   

  ترجمه گزين
در 1 گزينه .18

بررسي گزين
الص« و » واو 
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فعل » َ 

) 3. ند
القي كامل 

 نزد ما 

 ُمشاهدة« 

از آخر  

آيا  

هر : ( » ن 
( فهام 

-درس
شمندي ما 

ه خداوند 

 3 ( »
: » رحيم 

تو بر 
مؤمن ، 

ationgroup

بعثَ« ) 4. ست

كنن مشورت مي
هاي اخال ارزش

 از برادرانمان به

«و »  مفاعلة«  
.عل است
» ي« ند حرف 

)3. ت ، نگاه كن

من« ) 2.   است
اسم استف) : ي 

.   است
هركس در د: ت 

دانش) 4چيست؟ 

ند و گروهي كه

. و صفت جمله
رب الر« ) 4. ست

 خاطر عظمت ت
م) 4. خواندندمي

13(  

اس» هو « مستتر 
.است» 

 با دانشمندان ،
 فرستاده شد تا

ده برادر) 3. ند

فعل امر از باب 
اسم فاع: » شاعر 

 رفع يا جرّ باشند

و گروه را با دقّت
.

جواب شرط: » 
چيزيچه (» ما « 
جواب شرط: » 
استاد گفت) 2. د

گويم ، چما   مي
.د

آموختنه علم مي

موصوف: » تك 
ارنده صفت نيس

.  است
هايي كه بهچهره

 خويش را فرا م

29/01/399ت اول 

اعل آن ضمير م
»مكارم « ل آن 

قلخردمندان عا
پيامبر ،) 4. كند

بقه ، حاضر شدن

:» شاهد « ، ) 
الش« جمع : »  

 و داراي اعراب

اين دو: س گفت 
.عران ايران است

»هلَك « شرط و 
«) 3. رط  است

»تَحصده « ط و 
شوندها نابود مي

 آنچه كه به شما
كنيدن را درو مي

.ره هستند
گروهي كه: ديد
.شست

جوه خَرّت لعظمت
گزينه ، در بر دا
ت ، قرار گرفته 
ايا آتش را بر چ

كه پروردگارلي
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فعل معلوم و فا 
هول و نائب فاعل

خر) 2. س بشويد
كست ، نازل مي

.  است) يه 
زيكن ، در مساب

2. م فاعل است
الشُّعراء« ) 4. ت

د در حالت نكره

پس) 2. آموزندي
مشهورترين شاع

فعل ش: » ملَك 
 جواب شر: » جح
فعل شرط: » تُم 

هتريند شايسته
ر شما در مورد
د در آخرت  آن

اسامي نكر» عة 
ن ، دو گروه را د
ندگان دانش نش

وجو«  )2). عت 
است و اين گ) ل 

 موصوف و صفت
خد) 2.  خواندم

سجد ديدم درحا

وازدهم؛ علوم انس

:» ينَزِّل « و »  
فعل مجه» تمم 
وارد كالس:  شد 

 براي مومنان اس

).ذكر سالم 
مضاف الي( جرور 

پنج با) 2. دهدي
.وجود دارد

اسم: » الجاهل  
اسم فاعل است 
ر ، ختم شوندسو

ها را دانش مين
از ممانا فردوسي 

م« دات شرط و 
فَهو ناج« رط و 

زرعت« ت شرط و 
ه حكومت برسند

نظر! ي دوستان 
كه در دنيا بكاريد

 جماعة ، جماع
ي شد پس در آن
دند پس با جوين

نع(صوف و صفت 
حال( قيد حالت 

ضاف اليه ميان
مه و يك مجلّه
ن را در يك مس

سنجش د

هو« مستتر ير 
تُتَم« و »  النبي  

آموزان گفتهش
كه آن ، شفايي

جمع مذ( عبينَ 
جمع و مج)  10

ست ، صدا نمي
دو  جوي آب ، و

«جمع : » هال 
 كافي (» كاف: (
ما قبل مكس»  ي

نشمندان ، نادان
هما) 4 نيست؟ 

اد) : هرگاه : ( » 
 دفعل شر: » ته
ادات) هرچه  ( 

ها بهترين پست
اي) 3. استوفق 

هر چه را ك: رد 

ً ، جماعتيِن ،
وارد مسجدي)  ص

كردرخواست مي

موص: » م الواحد 
قي) : خواندند مي

مض: » العالمين  
ك روز يك روزنام

نمازگزاران) 3. ن
.پرستدرا مي

    
 

و فاعل آن ضمي
«ئب فاعل آن 

به دانش) 1: ها نه
چه را  كرآن ، آن

  .رست است
ال ←) مثنّي ( 

0 -3( ود اعداد 
يك دس) 1: ها نه

ر اين دو باغ ، د
  .رست است

الجه« ) 1: ها نه
ك« ) 3. ن است

ي« هايي كه به 
.شود مي
اين دا) 1: ها نه

اش كافيي بنده
  .رست است

»إذا « ) 1:ها نه
اجت« ت شرط و 

:» ما« ) 4. ست
هرگاه) 1: ها نه

ش كند پس او مو
نصيحت كر) ن 

  .رست است
مسجدًا «مذكور 

ص(پيامبر : ت 
واندند و از او در
  .رست است

اليوم« ) 1:ها نه
در حالي كه فرا
«صفت است  و 

در يك) 1: ها نه
اند ، مسلّط مكن
هربان جهانيان ر

www.sanjeshse

فعل معلوم و
 مجهول و نائ
ترجمه گزين

از قر: گفت 
.گردد  

در 2گزينه  .18
(العبينِ ) 2  
معدو: نكته    

ترجمه گزين
د) 4. آمدند  

در 2 گزينه .18
ينبررسي گز

مصدر آن: »   
هاسم: نكته 

ها حذفآن  

ترجمه گزين
 خداوند براي

در 3 گزينه .18
بررسي گزين

ادات) : كس 
اس) پرسشي   

ترجمه گزين
هايش تالش

چنيناين( را   
در 2 گزينه .18

 در عبارت مذ
ترجمه عبار
خورا فرا مي  

در 3 گزينه .18
بررسي گزين

د(» يدعون 
 موصوف و ص
نترجمه گزي
زمين افتاده
 پروردگار مه
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هـاي   ـاهي 
 فرزنـدان  ت 
 تـوجهي  ل 

 اديـان  وان 
 كـردن  وب 

. نداشتند ت
 شـهري  و  
 انتقـال  بر 

 عصر در ن
 خانـدان  ـه 

حاكم  طبقة

 ـداراجويي 
 كنـار  در د،

 و سـتقالل 
  .كردند يا

 زمـان،  آن 
 قابـل  اهي 
 در كـه  يي 

 در خصوص

ationgroup

آگـا و گـزارش . 
وتربيـت تعلـيم  
قابـل اطالعـات  

پيـرو ميـان  دي 
مكتـو بـه  قـدام 

صنعت و شاورزي
روسـتايي دگي 

بسزايي تأثير ر،

ايران جامعة قاتي
كـه بـود  منـدي 

ط به دوره اين ر

مـ و گيـري  سـان 
بودند پراكنده ها

اس ايران به نست
احي را ايران يي،

در. شـد  چندان
آگـا و اخبـار  ان  

اروپـاي هـانگردان 
خ به هخامنشي

13(  

.نـداريم  دسـت  
شـيوة  دهنـدة  ب
متعدد، مكتوب 

اعتقـاد باحثـات 
اق باشـند،  داشته

كش فنون و ها ش
زنـد شيوة با كم 

وكار كشت به دم

طبق نظام. است 
قدرتم مركـزي  ت  

در »دبيران« نام
  .ود

آس بـا  شـكانيان 
آنه سراسر قلمرو

توا اسكندر، از س
گرا ايران ترويج 

چ دو آن فرهنگ
مي عهـد باسـتا

جه از برخي  ل
ه دورة تاريخي ر

  .ند

29/01/399ت اول 

در دقيقـي  و ل
بازتاب بيشتر ت،
منابع و آثار دن

مب گرفتن در و 
د اختيار رك در

  .داشتند ي

روش از چنداني 
كم النهرين، ين
مرد تشويق با ت
  

دست در شتري
سـيس حكومـت

ن به جديدي شر
بو موبدان يارات

اش. آورد بيرون ن
س در كه را يران

پس دوران در ه
و ايراني فرهنگ

ف و ناخت تاريخ
خان يوناني و روم

همين دليل به. د
آثار و بناها جوي

كرد مذكور آثار 
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جامع نوبت(ساني 

كامل اطالعات ن
است شيان آمده

ماند باقي دليل 

ساساني قلمرو ر
مدر و سند جدل،

بيشتري رغبت ن

اطالع ايران، به 
بي در خود ايگان
زرتشت هاي موزه

.داشت شاورزي

بيش اطالعات و ك
، تأسعامل اول .

قش رو، اين از. ند
اختي و نفوذ يش

بيگانگان چنگ ز
اي تباران يوناني 

كه بود هايي ست
ف مختلف جزاي

ه كشور ما و شن
ت و ساير مورخ

داشتند اختيار ر
ج و جست در د

از تصوير و رش

  تاريخ

وازدهم؛ علوم انس

ساسانيان از يش
معاصر با هخامنش

به ساسانيان، رة
  .دارد جود

در مسيح دين ت
ج و بحث مقام 
آن شفاهي نقل ه

ورود هنگام يي
همسا و ن ايران

آم. آوردند روي 
كش بر مبتني گي

مدارك اسانيان،
.شد تثبيت و ت
آوردن وجود به ي
افزاي و زرتشتي 

از را ايران وري،
حتي و گوناگون

سياس چنين مال
اج دادن پيوند با 

مسافرت به براي
هاي هرودت وشته

در باستان دورة 
زيا كنجكاوي با 

گزار تهية به دام

سنجش د

پي دوران در بيت
يوناني م ندگان
دور از ولي ست،
وج تربيت و ليم

پيشرفت جمله ز
در اينكه براي ن

به همچنان چند

آرياي دامدار و رد
بوميان با زيستي

كشاورزي و ني
زندگي به شباني 

سا زمان در ران
يافت گسترش ل
ديواني و اداري ت

دين يافتن ميت

جنگا روحية و ت
گ ديني هاي رقه

له اشكاني با اعم
تدريج به كانيان

ب اروپاييان عالقة
واسطة نو به يي

در ايران شاهان
آمدند، ايران به
اقد جهانگردان ن

    
 

 .رست است

  140صفحه 
ترب و تعليم عيت
نويسن آثار در كه
اس درباريان و هي
تعل شرايط و يت

 .رست است

  133صفحه 
از عصر، اين ني
موبدان شد جب
هر چ كنند؛ اهي

 .رست است

  118صفحه 
صحراگر هاي فه
همز و تماس جة

جانشين يك به و 
زندگي از ياييان

 .رست است

  111صفحه 
اير اجتماعي مان
عامل تأثير دو ت

تشكيالت وسعة
رسم ،دوم عامل 

 .رست است

  94صفحه 
رشادت با شكاني
فر و اقوام ديني،

سلسل. كردند ظ
اشك. ببخشد اره

 .رست است

  63فحه 
ع و تمايل فويه،

اروپا محققان و 
و ش ها سلسله رة

ب صفويان روايي
اين از تعدادي. د

 .رست است

  26فحه 

www.sanjeshse

  
   

در 1گزينه  .18
ص 15درس   
وضع دربارة  

ك اي پراكنده
شاه خاندان
وضعي دربارة

در 2گزينه  .18
ص 14درس   
دين تحوالت  

موج مختلف،
شفا اوستاي

در 3گزينه  .18
ص 13درس   
طايف و اقوام  

نتيج در آنان
شدند آشنا

آري تدريجي
در 3گزينه  .18

ص 12درس   
سازم دربارة  

تحت ساساني
تو با ساساني
.شد افزوده

در 2گزينه  .19
ص 10درس   
اش حكومت  

د و فرهنگي
حفظ يكديگر
دوبا حيثيت

در 1گزينه  .19
صف 7درس   
صف دورة در  

نويسندگان
دربا توجهي
فرمانر دوران
بودند فارس

در 1گزينه  .19
صف 3درس  
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 فرهنگـي  و
 روابـط  ون  

 از ي پـيش  
  .اند كرده 

 مطـرح  در 

 ايران ختلف
رد و خـود  

 ن شهرهاي
 بـه  د و يـا   

 هـا  مغـول  

و  يافـت  ش 
 رهبران اما 

 و سياسـي 
طريقـت   ن

 ديـن  بـه  ن 
 رلماني بـه  

 هـاي  جنـگ 
 شـكوفايي  

ationgroup

و هنـري  فنـي،  
هـاي گونـاگو دن 

هـاي انسان دگي
تقسيم خوراك 

بسـزايي  سهم 

مخ مناطق و رها
عه مذهب در آور

حمالت مغوالن 
ها كشـته شـدند

بـه  بـود،  كـرده 

گـرايش تشيع ب
شود، مي ترويج
س رقابت در رگير

رهبران از چندتن

گرويـدن از ـس 
 مشهور به شـار

جن. گرفـت  رونق
و رونـق  بـر  هـا 

13(  

هاي پيشرفت ر
ها و تمـد رزمين

زند مراحل سان
توليد دورة و ك

اثر، اين و كرد ف

شهر سپس او. د
ط آل بويه شيع

جريان در طرف
ز ساكنان شهره

ك تـدوين  يزخان

مذهب به نخست
تر دنيوي امور از 

در را صفوي قت
چ اگرچه ها، بت
  .آمد ست

پـ نهادنـد آنـان  
ان شارل بزرگ

ر دوباره يكديگر
ه جنگ اين أثير

29/01/399ت اول 

سير تا كوشند ي
سرهاي باستاني 

  .دهند ي

شنا باستان. سيد
خوراك گردآوري

تأليف فارسي ن

مت خود برگزيد
عباسي را از تسلط

ط يك از زيرا، د؛
عده زيادي از. د

چنگي كه وانيني

ن ي جامعه ايران،
دوري و جويي 
طريق مشايخ ها، 
رقا و درگيري ن
دس به سياسي ت

ن بنيـان  را خـود 
ها در زما  فرانك

ي با دي تنگاتنگ
تأ. گذاشت اروپا
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جامع نوبت(ساني 

مي ،مختلف هاي
ايسه آثار و بناه

مي توضيح را يگر

رس تمدن به تا ت
گ دورة به آن با 

زبان به را فلسفه 

مركز حكوم وان
رفت و خليفه ع 

شد افول و وقفه 
سان ويران شدند
وان مجموعه قو

فكري و فرهنگي
عزلت تصوف در
فعاليت اين. دند
در نتيجه اين. رد

قدرت راه كسب

خ ، حكومتگل 
پادشاهي. دادند

پيوند در تجارت
ا ساحلي مناطق

وازدهم؛ علوم انس

ه زمان در ستاني
ين از طريق مقا

يكدي بر آنها دي

سر گذاشت شت
متناسب زارهاي

دوره يك عاليي
  .ت

1  
عنو به را شهر ن

بغداد به رانجام

دچار مدتي اي
وراءالنهر و خراس

عنو به ياسا يگر،
  .گزينند وري

فك شرايط تأثير ت
د اينكه با. شد ل

آورد روي ظامي
كر قويونلو آق و

ر در صفويان ي

تصرف سرزمين
د گسترش را ود

ت و شهرنشيني 
م در ويژه به رت
  .بود اروپايي ي

سنجش د

باس بناهاي و آثار
آنان همچني. نند

اقتصاد و رهنگي

پش را مختلفي ل
ابز و معيشتي د

  97فحه 
ع دانشنامة در ر
داشت علم زبان ن

03/  102صفحه
اين نيشابور، صرف
سر وي. كرد خير

  119صفحه 
برا شهري ندگي
ما در آباد و رگ
دي طرف از. ردند

دو شهرنشيني و

تحت هجري هم
تبديل مذهبي و

نظ و سياسي هاي
و قراقويونلو هاي
برا مناسبي و يد

  162صفحه 
بودند كه با ت ها 

خو قلمرو ،رم ي

  174فحه 
اروپا در  تدريج

تجار و شهرها د
هاي سرزمين اير

    
 

آ مقايسة با سان
كنن درك را شته
فر تأثيرات و شته

 .رست است

  30فحه
مراحل و طوالني 

اقتصاد نوع ساس
 .رست است

صف ريخ يازدهم،
بار نخستين راي

عنوان به فارسي 
 .رست است

تاريخ يازدهم، ص
تص از جوقي پس

تسخ ديگري از 
  .الفت ناميد
 .رست است

تاريخ يازدهم صف
زند ايران، به غول
بزر شهرهاي يژه
كر مهاجرت ري
و شهر از كه كرد

 .رست است

  136صفحه 
نه قرن در فويان
و سياسي نبشي

ه فعاليت به وي
ه سلسله حاكمان

اما تجربه مفيد د،
 .رست است

تاريخ يازدهم صف
ژرمناي از  سته

كليساي با  اتحاد
  .رسيد

 .رست است

تاريخ يازدهم صف
دهم ميالدي به

رشد بر فراواني ر
سا از بيش يتاليا

www.sanjeshse

شناس باستان  
گذش مردمان
گذش جوامع

در 4گزينه  .19
صف 4درس  
مسير بشر  

براس را تاريخ
در 1گزينه  .19

تار 9درس   
بر سينا ابن  

زبان كردن
در 1گزينه  .19

ت 10درس   
طغرل سلج  
پس يكي را

را منجي خال
در 4گزينه  .19

ت 11درس   
مغ هجوم با  

وي به زيادي
ديگر مناطق

ك توصيه مي
در 4گزينه  .19

ص 13درس   
صف طريقت  

جن به سپس
صفو طريقت
ح با دشمني
شدند كشته

در 2گزينه  .19
ت 15درس   
ها دس فرانك  

و مسيحيت
ر قدرت اوج

در 1گزينه  .19
ت 16درس   
از سده يازد  

تأثير صليبي
اي در شهرها
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 تصـديق  و 

 قرار كه ي
 به توجه با 

زان دانش، 

 شرقي طول
 نوع در يي

  ي
  بي

 

 اين .كنند ي

ationgroup

انسـان  ارزش و

هايي فعاليت به و 
پژوهشگر .ست

پژوهشگر به ميز

ط درجة 63 تا 4
هواي و آب تنوع

اثر آب و هوايي
اران هاي سيالبي

 بارندگي  

مي تقسيم ري

13(  

و اعتبـار  بـه  دن 
 

دارد را راهنما 
اس تحقيق سؤال 
هاي پ فرضيه. ند

44 در همچنين
ت اين. است شده

  نشأ
با  س هند
  ي سرخ

تر كوچك حدهاي

29/01/399ت اول 

نهـاد حرمت ت،
.شود مي تعبير 

ضايي با فنون 
هاي كمي در 

نقش پژوهش، 
به محقق مندانه
كن مي ارائه خود

ه و شمالي مكرة
ش منجر آن در 
  .ت

من  ور
اقيانوس

درياي  

واح به را آن م

28 


جامع نوبت(ساني 

داشت باستان نان
گرايي انسان يا 

تركيب علوم فض
ه فيايي و روش

  . آيد مي

هر در ها فرضيه
انديشمن حدس و

خ پژوهش مسئلة

نيم معتدله طقه
هوا و آب تنوع 

است مؤثر ما شور

مان ورود به كشو
  دوره گرم

دوره سرد سال

مردم نيازهاي ن

 جغرافيا

وازدهم؛ علوم انس

يون فرهنگ در ه
اومانيسم عنوان

جش از دور از ت
ه با فنون جغرا
رافيايي بدست م

ف زيرا است؛ ش
و پيشنهادي سخ
م چارچوب در ا

  . بستگي دارد

منط جنوب در جه
به ها عرض ين
كش پيشرفت ت

زم  ه كشور
  رقي

  

تأمين و تر ناسب
  .يابد مي يير

سنجش د

  176فحه 
ريشه كه سانس

ع به آن از كه د،

سنج 3 صفحه 
 تركيب هندسه
مار با فنون جغر

پژوهش حساس ل
پاس فرضيه. دهد

خبرهاي اوليه ر
 در دسترس او

4 تا 25  درج
اي در ما كشور ي
درنهايت و زيست 

جهت نفوذ به
جنوب شر
غرب

منا خدمات ضه
تغي زمان، و يت

    
 

 .رست است

تاريخ يازدهم صف
رنس تفكر مهم وه

بود او هاي وانايي

 .رست است

  3حه 
دول مندرج در
 كارتوگرافي از
واسطه تركيب آ

 .رست است

  10حه 
لمراح از يكي ي

د مي جهت شود
خ و پيشنهادها ،

سوابق پژوهشي
 .رست است

  14حه
5 جغرافيايي ض
گستردگي. ست

محيط شاورزي،
 .رست است

   39حه 
  م توده هوا

  وب موسمي
  سوداني

 .رست است

  72فحه 
عرض كشور، بهتر

موقعي با متناسب
 .رست است

  81فحه 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .2
ت 16درس   
وجو از يكي  

تو استعداد و
  
   

  
 
 

در 4گزينه  .2
صفح 1درس

براساس جد
جغرافيايي،
جغرافيا به و

  
  
  

در 1گزينه  .20
صفح 2درس
سازي فرضيه
ش انجام است

خود، مسئلة
تجربيات و س

در 3گزينه  .20
صفح 3درس
عرض در ايران
اس شده واقع

كش توليدات
در 2گزينه  .20

صفح 5درس
نام
مرطو
س

در 2گزينه  .20
صف 8درس 

براي اداره ب
م تقسيمات،

در 4گزينه  .20
صف 9درس 
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 هاي شكل 
 دليل مين

و  حمل يل
 حياتي گ

 نتايج سب،
 هاي زمينه 

 كشور سعه

 محصوالت 
 اصلي حرك

 به مشاغل 
  .دارد جهي

 و معيارها 
عوامل « ت

 شود؛ زياد 
 است مكن

 هوا فشار و
 خود طراف

اشكال . ت

ationgroup

،خود مختلف ي
هم به. است رده

وسايل و ها راه گر
ر ها راه: گويند ي

مناس و نقل حمل
هستند، توليد 

توس و رشد عامل

به آنها تبديل 
مح صنعت، ش
از بسياري. شد
توج قابل سهم ي

انتخاب. گيرد ي
است ممكن ارها

يا كم آن سعت
مم يا دهد ش مي

و وزن از نتيجه 
اط به نسبت گرم

است ديگر هاي ن

13(  

كاركردهاي و ش
كر پيدا گسترش

اگ. گيرد مي شكل
مي. داشت واهد
ح سيستم. خشد
براي مناسب ي
ع آنها محيطي ن

و اوليه مختلف
بخش. شود انجام 
ش خواهد منجر ل

وري بهره و وسعه

مي صورت او كار
معيا اين. دارد ي

و وس برود بين ز
شاورزي را كاهش

در گيرند، مي ه
گ هواي بنابراين،

مكان به آنها قال

29/01/399ت اول 

پيدايش چگونگي
گ مختلف هاي ه

ش آن مناسب ت
نخو وجود كاال 
بخ مي تدوام را 

محيطي توان اي
توان نظر گرفتن

م مواد شيميايي 
منزل يا و ارگاه

اشتغال ايجاد به
تو تحقيق، رت،

كدان و شيوه  ي
بستگي دانرافي

از ناحيه يك ص
يك ناحيه كش ت

فاصله هم از و د
بن. كند مي صعود
  .شود اد مي

انتقا و مكان ك
  .است ن

29 


جامع نوبت(ساني 

چ به توجه با ها
دوره در شهرها 

ارتباطات و  نقل
تبادل و ختلف

جامعه جتماعي
دار كه ورافتاده،

در ن با كشور طق

يا فيزيكي كل
كا در ماشين يا
ب بخش اين در 
تجا در صنعت ش

جغرافي يك تفكر
جغر تحقيق و 

خاص هاي ويژگي
شكسالي، وسعت

  

كنند حركت مي 
ص سوي باال به و 

ايجا فشار كم كز

يك از ذرات شدن
مكان يك در اد

وازدهم؛ علوم انس

شهره. دارد گون
اين. دارند بي

و حمل سيستم
مخ نواحي بين 
اج و فرهنگي ي،
دو نواحي هاي ه
مناطق همه به جه

شك تغيير به كه 
ي دست با ييرات

فعاليت .رود مي 
بخش. است سته

ت طرز براساس 
مطالعه هدف ه

و است ممكن ي
خش وقوع يا حيه
.كند تبديل زي

تر سريع ها كول
شود مي سبك 

مرك يك گرم قه

ش كنده حاصل
با توسط ذرات ن

سنجش د

گوناگ هاي شكل
تركيب شكل هرها

  .است كيبي

س براساس صادي
اتصال امكان د،
اقتصادي هاي يت
را به با توجه. د
توج. كند مي جاد

است هايي ليت
تغي اين اينكه ز

شمار به شورها
وابس صنعت به م

و است غرافيايي
به ناحيه، يك د
   .باشد »

  
طبيعي عوامل يا

ناح يك از اييان
غيركشاورز اي يه

  
مولك شود، مي رم

گرم هواي. شود
منطق روي بر جه

ح بيشتر رسايش
شدن انباشته صل

    
 

ش هم شهري ي
شهر از برخي. د

ترك نوع از شهرها
 .رست است

  94صفحه 
اقتص توسعه ناي
نباشد اختيار در
فعالي تمام و تند
دارد كشور يك 
ايج برداري بهره 
  .آورد ي

 .رست است

  90صفحه 
فعال مجموعه ل
ا اعم شود؛ مي ر

كش نوآوري و ت
غيرمستقيم يا م

 .رست است

  5فحه 
 كاري صرفاً جغ

حدود تعيين ي
»انساني عوامل« 

 .رست است

يازدهم 16فحه 
ي انساني هاي ت

روستا مهاجرت 
ناحي به را ناحيه

 .رست است

يازدهم 24فحه 
گر منطقه يك 

ش مي كاسته جم
درنتيج و دارد ي

 .رست است

  47فحه 
فر نوع اين: شي
حاص فرسايش ن

www.sanjeshse

هاي سكونتگاه
دارد متفاوت
ش اين شكل

در 4گزينه  .20
ص 10درس 
زيربن امروزه
د كافي نقل

هستن جامعه
براي مثبتي
براي خوبي

مي فراهم را
در 2گزينه  .20

ص 10درس 
شامل صنعت
منجر جديد
موفقيت رشد،
مستقيم طور

در 4گزينه  .20
صف 1درس 
بندي ناحيه
براي ها مالك

يا »طبيعي
در 3گزينه  .2

صف 2درس 
فعاليت اثر در

مثال، براي
ن آن كلي به

در 1گزينه  .2
صف 3 درس
هواي وقتي

حج در واحد
فشار كمتري

در 1گزينه  .21
صف 4درس 

اشكال كاوش
اين: تراكمي

  
  
  
  

erv.ir
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 كه طوري 
 ها كشتي ط

 قابليت نيز

 مقاوم و ت
 جن، دكش

تماعي بر 

 ،يجتمـاع 
را دنبال  ي
پس  گريد

مختلف  ي

انسـان و   ة

ationgroup

به دارد؛ متازي
توسط و دريايي

ن و شده جا جابه

سخت هاي بخش 
دود گرزديو، نها

تأثير جهان اجت

ا جهـان  هـر  .د 
يتحوالت خود،ي 

د يبعض و ورند

ياجتماعي ها ن

ةكالن دربار ديقا

13(  

 گياهي ش
 زيستن ه

مم و ويژه جايگاه
د نقل و حمل 

ج كاالهاي زياد

و برد مي خود ا
آن به كه آيند مي

دهنده تأ نشان 

  تماعي

انـد متنوع يتماع
يها ها و ارزش ن
آو يدوام م يالن

جهان انيمي ا

ها و عق ن ارزش

29/01/399ت اول 

پوشش پراكندگي
به قادر معيني ع

ج دريايي نقل و 
طريق از شوند،

ز وزن وجود با 
  .دارد رتري

با و كند مي يب
م وجود به شكال

  .هد

  .هستند

.هاسـت  انسان 

هاي اجت ارزش

اجتي ها د جهان
براساس آرما زي

طوال يزمان ها،

ها تفاوتز نوع 

حق و باطل بود

30 


جامع نوبت(ساني 

پر در نيز تفاعات
ارتفاع در جانوران

حمل ،)دريايي
ش مي جا جابه كه

ها هزينه بودن 
بر نقل و حمل ي

اند تخر ر گرفته
اش ساير يا قارچ

ده ش را نشان مي
  .دهد شان مي

  .رديگ
ه افراد كنش ةج

ةزده و نابخردان ب

وني، عقايد و ا
  .دارند ي

معتقدند يجتماع
ين ها تمدن و ها گ

ه تمدن و ها نگ

بازگردد، ا يصل

را دارند و ح ييرا

  وم اجتماعي

وازدهم؛ علوم انس

ارت و ها اهمواري
ج و گياهان زيرا

د و هوايي ميني،
ك كاالهايي وزن

تر پايين دليل 
هاي شيوه ديگر ر

ها قرا سنگخته 
ق شكل به سنگي

كنش دار بودن
كنش را نش دن

گ يشكل نم ير
جنتي و نندك ي م

شتاب يكارها ة

هاي در كنش: 
ياريبس تي، اهم

اج شمنداني اند
فرهنگ .آورد يم
فرهن يبرخ .د
(  
اعتقادات ا و ها ن

اجر يها و روش
  .شناخت ن

علو

سنجش د

  
نا نوع خاك، و ي

ز گذارند؛ مي ثير

  م
زم( نقل و حمل
و نظر از جهاني

به دريايي نقل
بر دوردست، ي

  
زير با لبه تخ در 
س هايي ستون ه،
  .ند

معناد: نش است
ارادي بو: است

هنجار چيشد، ه
ها خلق را انسان

ةجينت ست،يز ط

:مانند .دارند يي
ها دهيپد ذهني 

از يگريد ة عد
ود را به وجود م

نديمايپ يم را يف
)نگاه عرضي(  

آرمان كالن،ي 

فنون و ةدربار ي
توان يمن يتجرب

    
 

 .رست است

يازدهم 57فحه 
هوايي و آب مل

تأث نواحي انوري

 .رست است

يازدهم 110فحه 
ح مختلف هاي ش

ج درصد تجارت
ن و حمل. گيرد
ها مسافت تا كاال

 .رست است

يازدهم 47فحه 
را كه نرمي واد

نتيجه در. گذارد
گوين مي) هودو ي

 .رست است

كنش كي  راننده،
كنش ا كيفتن 

نبا يش اجتماع
ر ياجتماع يا

 .رست است

طيو مح عتيطب
  .عي است

يكه بعد معنا يي
بعد ين اجتماع

 .رست است

،ديدگاه طولي ل
مدن مناسب خو

مختلف يرهايمس
.روند يم ني ب
ها به ارزش كهي 

 .رست است

يتوان داور يجرب
ها و علوم ت روش

www.sanjeshse

در 1گزينه  .21
صف 5درس 
عوا بر عالوه

جا زندگي و
  . هستند

  
در 3گزينه  .21

صف 8درس 
روش بين در

حدود نود د
گ مي صورت
ك جايي جابه

در 4گزينه  .21
صف 4درس 
مو باد گاهي

گ مي باقي را
انگليسي به(
 
  
 

در 1گزينه  .21
بوق زدن -  
سخن گف -  
كنشاگر  -  
ها دهيپد -  

در 4گزينه  .21
ط يآلودگ -  

جهان طبيع
يها دهيپد -  
در جهان -  

در 2گزينه  .21
در مقابل -  

فرهنگ و تم
م و كنند يم
از يمدت از
ييها تفاوت  

  .است
در 3گزينه  .21

علوم تج) 3  
جهان را با ر

erv.ir
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 تقابـل  در 
  

 .شـود  يم
تحـوالت    

ي شناسـ  ن     

گرفتـار   ي 

  .ست
 ي كـه طـ  

 نيشيپ ات

نهـاد   رد،ـ 

 يو فـرد  ي
از . كننـد  ي

از دسـت  

 جهـان ي ا

ationgroup

ها و ارزش ديعقا
.به همراه دارد 

باز م ياجتماع 
بـه صـورت ت 

ه تناسـب جهـا
  .رفتيپذ

تـاريخي يـانگ 

اس يويو دن والر
را يغرب پردازان
اينظر يني و بازب

يـگ يصـورت مـ   

يجهان ذهن گاه
يل و تصـرف مـ  

ـ     ا يان فرهنگ

ها و ارزش ديعقا

13(  

را كه با ع يندگ
يفراواني جتماع

جهان آن يگ
و رونـد  يتر م

اخـذ كـرد و بـه
نپ آنها را ةركان

گـيخودببـه از   

سكو بلكه ست،
پ هيه است و نظر

تأمل به نستند،

رآمد و ثـروت ص

دگيد نيا در .ند
تلف در آن دخل
ر برابـر جهـا

ع تحقق سترش و

 

29/01/399ت اول 

زن ازيي ها وهي ش
اجي ها ي و نگران

فرهنگ تيهو ي
فرات ياجتماع 
  .شود يم ل

دو فرهنگ را ا 
و مشر يريساط

برنـد، ب يمـ  اديـ 

سين يرياساط يت
گسترده زيغرب ن

دانس يم تيبشر ي

در عيدمات و توز

دانن يم ينيو تكو
جوامع مخت و ها

الل خـود را د

گس نةيند تا زم

 .دهد يف قرار م

31 


جامع نوبت(ساني 

رخ دهد و يماع
اضطراب كه ود

يدگرگون ي برا
درون جهان ت
ليتبد يگريد يع

نيا يعناصر عقل
اسعناصر رد و 

يخود را از  تيو

يحت اي يديتوح 
جهان غ شمندان

يحتم مشترك و

  .است يغرب
  .جدد است

  .است تي
صرف كاال و خد

و يز جهان ذهن
ه فرهنگ ست كه

ندارند و استقال

كن جاديها ا نسان

كشورها را هدف

وازدهم؛ علوم انس

بول جهان اجتم
شو يمنجر م يگ

راه د،يـ آ ديپد 
راتييتغ ةحدود

ياجتماع ه جهان

ع تنهاو روم،  ن
خل و تصرف كر

هو گر،يرهنگ د

،يجوامع اسالم
شياند يرا به رو

را سرنوشت مش ن

افراد و جوامع غ 
متج ين اجتماع

يجمع يتياد هو
و مص ديحول تول

تر از را مهم ينگ
اس يخام ةماد ي
ند يتياهم يني

را در ان تيسئول

ك گريد يفرهنگ 

سنجش د

 ي و ثابت
  ي و ثابت

  ابي و فردي

مقب ياز مرزها 
تعارض فرهنگ 

تيبحران هو ي
از مح يجتماع

به يهان اجتماع

وناني  با فرهنگ
آنها د مختلفي 

 در مواجهه با فر

ج يفرهنگ تيهو
ر يديجدي ها ق
شدن يويو دن 

يابي يتيهو يصل
جهان ةص و نشان

نشانگر ابعا هان،
كه ح ي و قواعد

جهان فرهن گري
يني و جهان تكو

تكو و جهان ي

تعهد و مس هيح

تي، هور فرا نو

    
 

 .رست است

سابي، اجتماعي
فرديانتسابي،  
متغير، اكتسا: س

 .رست است

رونيبي تيهو ت
به اورد،يدنبال ب

 .رست است

يجهان اجتماع 
اج راتييرت تغ
جه و نديآ ير م

 .رست است

:  
سالم در مواجهه

يها در دانش ود
  :م

كه يا خودباخته

 .رست است

مستشرقان، ه اه
اسالم، افق يعنو
سميسكوالر ،

  .نده است
 .رست است

عامل اصل، داري
شاخص، جمعيت

در جه يكش سل
روابط ها،  كنش

  .دهد شكل مي
 .رست است

يد يگروه :دوم
رهنگ آنهاست

يجهان ذهن ه،
 

روح ديبا يجهان
  .راهم آورد

 .رست است

استعمار در رب

www.sanjeshse

در 2گزينه  .22
انتس: ايراني  
:گندمگون  
شناس وقت  

در 1گزينه  .22
راتيياگر تغ  

هستند به د
در 1گزينه  .22

كياگر در   
آن صور در

د يفرهنگ
در 3گزينه  .22

عبارت دوم  
جهان اس -  

خوي ديتوح
عبارت سوم  
جوامع خ -  
  .شوند يم

در 4گزينه  .22
دگايدر د -  
مع اتيح -  

ستم،يقرن ب
خود فراخوان

در 4گزينه  .22
د سرمايه -  
كاهش ج -  
نس ةديپد -  
مجموعة -  

را ش اقتصاد
در 1گزينه  .22

د دگاهيد -  
افراد تابع فر

دگاهيد نيا
 .دهند يم
فرهنگ ج -  

شمول را فر
در 3گزينه  .22

جهان غر -  

erv.ir
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  .نداشت ي

  .شود ي

 و آورد هم 
 غـرب  صر

ذف قـدرت   
گسـترش   
از  و ردنـد ك

 پديد سا

 آنهـا  يـت 

را به دنبال 

رت كنند 
صـاحبان  
و صـنعت       

 خـود  ت 

 بعد دليل

 غربـي،   

ا بـه ابعـاد   

به سـطوح  
ـا عنـاوين    

  .است يع

ationgroup

.  
ير فرهنگ اسالم

يم منجر ئيسم

فـراه شـنگري را  
معاص فرهنگ و د

حـذ يتـدا بـرا  
يبـرا  تيحيسـ 

ك ير اخـتالل مـ   

كليس قدرت ول
هوي. بودنـد  والر

ر ريز يامدهاي پ

كه مهاجر داد ه
ص يپا شِيا از پ

حبان ثـروت و

ثـروتبـر   گـي 
د همين به .يد

جديـد جامعه

را ريـ و فق يغنـ 

ب ،ينيو د يعنو
اسـت، بـ غـرب 

عيو ماوراء طب ي

13(  

را برپا كرد تير
جز حذف مظاهر

دئبه  پذيرد مي

هـاي روش لسـفه 
داد تسري آن ق

در ابت كـه  گونـه 
مس غيحله، از تبل

را دچـار يرغرب
 

افو با غربي اي
سكو كامالً و تند

و نبود قرا قائل

د، به آنها اجازه
را نيبودن زم 

ود را بـه صـاح

جنگ غنـايم  ا 
آي دست مي به
ج و فرهنگ در

غي كشـورها  ني

نگاه مع آن،ي اني
ت در فرهنگ غ

يقدس قي حقا

29/01/399ت اول 

بشر خيتار يدار ه
ج يا  غرب، چاره

  .بود يا ه

را نم يوحينكه 

فلس گسـترش  ـة 
عميق هاي ه اليه

گ آنها همان. تند
مرح نيتند، در ا

ريجوامع غ يموم
 .گذاشتند يم ر

در اروپا بار ين
شناخت نمي نوي

از فق يريدستگ

رها كرد يردگ
فروش قابل ري
وجـود خـو ة

بـا تاريخ شتة
ب طبيعت بر به
د او، جنگ گاه

ـ  يچالش و نزاع ب

  .آمد جود

يپا يها  در سال
بحران معنويت

به يآدم يطر

32 


جامع نوبت(ساني 

برده نيتر بزرگ 
جهان يفرهنگ

لهيو قب يقوم ر

باشد، به دليل اي

زمينـ مردم، ي
به غرب فرهنگ 

نداشت ينيد ةزيگ
گرفت خدمت  به
فرهنگ عم ،تي
ريآن جوامع تأث 

نخستي كه ودند
معن و يت ديني

و د تيت، به حما

شاورزان را از بر
يمانند غ نيش
ةيسـرما  كه رد

گذ در فاتحان
غلب طريق از ت
ديدگ از .بندد ي
  .ت

چ كه برند يكار م
  .ه دارند

وج به انگلستان ر

خارج نشد بلكه
نشانة بموج كه 

فط ازينانسان،  ي

وازدهم؛ علوم انس

يالديجدهم م
و ف ياقتصاد يا

شتريب  استعمار

همراه با يت عقل

زندگي و فتارها
سطحي هاي يه

انگ يحيغان مس
را يپروتستان ي
يحيمس غيتبل 

ياسيخبگان س

بو جديدي ادي
هو با را خود ن،

داشت ي اقتصاد

كش. ختيهم ر
شيموانع پ رند،ي

كر ليتبد يران

ف كه بود معتقد
ثروت صنعت، 
مي بر رخت شر
است تحميلي و 
به كا يرا كسان ه
توجه زيآن ن يگ

در ميالدي 182

مردم خ ي عموم
اين م تفكران از
  .ياد كردند

يدر زندگ يعنو

سنجش د

دة هفدهم و هج
ازهاين نيتأم يا

تا قبل از يسالم

اگر با شناخت ،ي

رف هنجارها، ح
الي از را والريسم

از مبلغ تير حما
يها والر، حركت

آنان با. كردند 
بر نخ زين يسونر

اقتصا سياسي ي
پيشين هاي ميت

  .است ي

و يفرد يكرد

را دره يتيرع ـ
يبگ ميود تصم

زان را به كارگر
  .تند

م اس فرانسوي،
و تجربي علم

بش زندگي از گ
عارضي امري

 و استعمارزده
به ابعاد فرهنگ و 

20 سال در دي

از فرهنگ ني د
مت يبعض. گشت

يا سكوالريسم
و مع ينيد يرها

    
 

در سد يير اروپا
برا يد استعمار

جوامع اس ياسي
 .رست است

يدنيو يكردرو با
 .رست است

سطح در رايج 
سكو روشنگري،

  .د
 .رست است

در يسكوالر غرب
سكو استيس جاد

ت خود استفاده
فراماس يها مان

 .رست است

هاي حاكميت ها،
حاكم رخالفب 

قومي و ناليستي
 .رست است

كيرو شتريب هياول

ـ  ارباب يماع
خو يزندگ وةيش

شت و كشاورز
فروخت يم) ران

 .رست است

شنا جامعه كنت،
ع رشد با د ولي

جنگ صنعتي،
ا بلكه نيست ي

استعمارگرالح 
كنند يحدود نم

اقتصاد بحران 
 .رست است

نه تنها ستمي ب
ها بازگ انسان يگ

الريسم و پساس
علت تداوم باور ن

www.sanjeshse

استعمار -  
استبداد -  
يقدرت س -  

در 1گزينه  .22
بي روشنگر  

در 1گزينه  .22
دنياگرايي  

هاي ر فلسفه
آورد پديد را

در 3گزينه  .23
س يها دولت

جيو ا سايكل
قدرت يجهان
سازم قيطر

در 2گزينه  .23
ه ملت دولت  

آنها. آمدند
ناسيون اغلب

در 4گزينه  .23
ا سميبراليل  

  :آورد
اجتم روابط  

و دربارة ش
ثروت برداش

دار هيسرما(
د 2گزينه  .23

ك اگوست -  
افزودند مي
ص انقالب از

ذاتي امري
دو اصطال -  

مح ياقتصاد
نخستين -  

در 2گزينه  .23
قرن يط -  

مختلف زندگ
افول سكوال

نيتر مهم -  

erv.ir
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@sanjesheduc

 ليـ بـه دل  
را  يسـالم  

ـروه تحـت   
  .شود ي م

در  زيـ را ن 

قاجـار بـه    

جود آمـده  

  14صفحه 

مـور شـك      

 در حـالي   
 .كنيم ي مي

 7درس . ت 

هـاي   ژگـي 

 اسـت كـه     

 داع اصـول 

ationgroup

ياسـتعمار  داد 
جوامـع ا يصـاد 

گـر نيا. دادند ل
شناخته يسالم

خـود ي هـا  لش    

تار حكومـت   

ز رنسانس به وج

ص 2درس . هاست

  20و  1

ناخت برخـي ام

ايـن. ي ندارنـد   
 منطقي ارزيابي

منطبق نيسـت» 

ص دارد و ويژخ   

  77صفحه 

ر ايـن صـورت

 او را وادر به ابد

13(  

اسـتبد. ل داشت
و اقتص ياسـ يس
  .كرد يب م

شكل شنفكران را
اس ي كشورها

د، راه حـلّ چـال

مـان و سـاخت

گرفت كه پس ا

ها  كه عالم سايه

19صفحه  3س 

 خود بـراي شـن

 عقلـي محكمـي
همين افكار غير

»مند علت است

 هـويتي نامشـخ
  67و  6

ص 10درس . ست

در.  نيـز بپسـند   

زيست اجتماعي

29/01/399ت اول 

را به دنبال يمار
س اسـتقالل  ورها، 
سركوب زيد را ن

د، نسل دوم روش
چپِ شنفكران

شـده بودنـد يـ 

الح رفتار حاكم

شكل گ يمدرن ي

در عالم طبيعت

درس. و صيرورت

ست در توانايي
  43ه فح

ن عقايد پشتوانه
ران را براساس ه

اي نيازم هر پديده

ر آغاز آفـرينش
66صفحه  9س 

سان در تضاد اس

 براي ديگـران

عي شده و اين ز

33 


جامع نوبت(ساني 

ستبداد استعم
كشـو نيـ نافع ا

خود ياسالم تي
ن معترض بودند

روش سل با عنوان

عوب جوامع غربـ

اصال يرا برا ييا

يها ها و ارزش ن

ست، نه ماندن د

 در حال شدن و

چنين ممكن ا م
صف 6درس . ست

كه برخي از اين
هاي ديگر نديشه

آيند بلكه هر نمي

عتقدند انسان در
درس.  شده است

الت جسماني انس

پسندي خود مي

و زيست اجتماع

سفه و منطق

وازدهم؛ علوم انس

اس ،ياسالم يها
كردن مطابق من

يهو حفظي برا 
 اول روشنفكران

نس نيا. بودند ي

ار، مقهور و مرع

ها جنبش ران،يا

با آرمان يالديم 

 و خير مطلق اس

ي ثابت دارد، نه

هم. شناسيم نمي
مكان شناخت اس

يابيم ك م، در مي
ر برخي مواقع اند

 خود به وجود ن

كمت متعاليه مع
جود او قرار داده

با منافع و تمايال

آنچه براي خ«كه 
  75صفحه  1

دگي اجتماعي و

 فلس

سنجش د

گرا در كشور رب
عمارگر و عمل ك

يمردم يها مت
به عملكرد نسل

يياروپا يشورها

  :ت
استعما ةدر دور 
  .دانستند يم 

در ا ياسالم ران
  .آوردند ي

1789 در سال

ن به عالم مثل

 و وجود حقيقتي

ي هست كه ما ن
 شك در اصل ام

ن را بازبيني كنيم
ايم و حتي در ته

ها خود به ديده

و هم مكتب حك
رت بالقوه در وج

ها ب سب فضيلت

وه اين است كر
10درس » كني

ن ناچار وارد زند

    
 

 منورالفكران غر
استع ي كشورها

ساخت و مقاوم ي
كه ب ييگرا غرب

چپ در كش يها ن
 .رست است

هاي نادرست ينه
كهيي ها رهنگ

يه جوامع غرب
دارگريب نيخست

يبه وجود م گري
د فرانسهقالب 

 .رست است

قي انسان رسيد
 .رست است

هستينيدس، 
 .رست است

ه حقايق بسياري
ن شك، غير از 

 .رست است

 عقايد اطرافيان
مه آنها را پذيرفت

  29فحه 
 .رست است

پد«صل اول كه 
 

 .رست است

ها و تستانسيالي
و رفتاري به صور

 .رست است

 است كه گاه كس
 .رست است

ن اخالقي اين گر
ديگران زيست ك

 .رست است

ها انسان وينيست

www.sanjeshse

حكومت -  
به يوابستگ

يمخدوش م
نخبگان غ -  

انيجر ريتأث
د 3گزينه  .23

بررسي گزي  
فر: 1گزينه   
به وستنيپ
نخ: 2گزينه   

يد يحكومت
انق :4گزينه   

  .بودند
 
 

 
در 2گزينه  .23

هدف حقيق  
د 4گزينه  .23

از نظر پارمن  
د 2گزينه  .23

دانيم كه مي
اما اين. كنيم

در 1گزينه  .23
اگر افكار و  

است كه هم
صف 4درس 

در 3گزينه  .24
با ا 3گزينه 
 47صفحه 

در 4گزينه  .24
هم اگزيست  

شخصيتي و
در 1گزينه  .24

مسأله اين  
در 3گزينه  .24

اولين قانون  
تواني با د مي

در 4گزينه  .24
از نظر دارو  

erv.ir
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@sanjesheduc

ي معرفـت  

ـس بـراي      

ـويم ولـي   

. شـود   مـي 
ي افسـانه  

  103صفحه 

شـرايط  : ه 

صـفحه   6 

هـم كـه    4

 24صفحه 

از . ـي دارد  
ن و انجـام     

ationgroup

اعتبار دارند، ولي

شـناخت هـر كـ

شـ مي» نمايي گ

رد 4و  2و  1 
ين سمر به معنا

ص 10درس . ند

نكتـه. شده است

درس.  هسـتند  

4گزينـه  . سـت     

 3درس . داردد 

 مغالطـه نگارشـ
ـتخدم پـذيرفتن

13(  

در جايگاه خود ا
  56ه 

بنـابراين ش. سـت 

بزرگ«ار مغالطه 
  

هاي يجه گزينه
آن در شعر همي

كن ف بررسي مي

  95صفحه  9 

رعايت نش 2زينه 

ا قضايا حملـي

ثيلـي مخـالف ا

ه من وجه وجود

پس. ت بدهيد
كه منظـور مسـ

29/01/399ت اول 

 شهود و وحي د
صفحه 8درس . 

گري متفاوت اس

اشته باشيم دچا
112صفحه  1

ي مغالطه؛ در نتي
 حالت درست آ

ا از وجوه مختلف

درس. لي است

 است كه در گز

ها در ساير گزينه

ن اسـتدالل تمث

هم رابطه 4ينه 

كمي هم آبگوشت
ده؛ در صورتي ك

  18تا  16حه 

34 


جامع نوبت(ساني 

ل و حس و نيز
لسفه معنا ندارد

هايش با فرد ديگ
5   

دار تأييد نظري 
0درس . ه است

 نه كلمات داراي
عناي افسانه كه

درباره آن، آن را

س قاعده رفع تال

عايت حد وسط
  78صفحه  

د. شوي خراج مي

كه يـافتن 3ينه 
  

در گزي. رار است

فته نخير فقط ك
ه ارائه لحاظ كرد

صفح 2درس ) ي

وازدهم؛ علوم انس

  65صفحه 

معتقدند كه عقل
ون آن اساساً فلس

ه سب با ويژگي
8صفحه  8رس 

 دليل، سعي در
ذكر شده» ...گي

خواسته شده» 
كلمه سمر به مع

گيري د ا تصميم

هم براساس 4و  3

 قضيه حملي رع
8درس . ت است

 صحبت كني اخ

گزي ست برخالف
46صفحه  5س 

رابطه مطلق برقر

ي در جواب گف
ي از غذاي آماده
به معناي ظاهري

سنجش د

ص 9درس .  است

سوفان مسلمان م
عقلي است و بدو

كه هر فرد متنا
در.  اعتبار دارد

يي و بدون ذكر
از خستگ«جمله 

»ي داراي مغالطه
 نتيجه است و ك

1  

ن يك مطلب يا

3گزينه . م است

ي صحيح از دو
فاوتر قياس مت

 

اگر. طي داريم

وجوه اختالف اس
درس. كرده است

ر 3در گزينه . ت

يست كه مشتري
 به عنوان بخشي

توسل به. ( است

    
 

عايت آنها كرده
 .رست است

عاصر عموم فيلس
ي بر استدالل ع

 .رست است

ن بر اين باورند ك
ه نسبت خودش

 .رست است

نماي  كه با بزرگ
سؤال دليل اين ج

 .رست است

هاي اسم«سؤال 
ه معناي ميوه و

8صفحه  2رس 
 .رست است

هنگام شنيدن) د
 .رست است

عده وضع مقدم
 .رست است

گيري براي نتيجه
 با شرايط اعتبار

 .رست است

 72تا  67فحه 
 .رست است

يك جمله شر 3

 .رست است

توجه به و 2نه 
خالفي را طرح نك

 .رست است

  38و  37فحه 
 .رست است

 كره تباين است

 .رست است

پرسشي ني» شم
را» چشم«ري 

ش مشتري بوده

www.sanjeshse

اخالقي و رع
در 1گزينه  .24

در دوره مع  
فلسفي متكي

در 4ينه گز .24
گرايان نسبي

خودش و به
در 1گزينه  .24

در صورتي  
در صورت س

در 3گزينه  .24
در صورت س  

به كلمه ثمر
در. باشد مي

در 2گزينه  .24
نقاد(متفكر   

در 1ه گزين .25
قاع 2گزينه   

در 2گزينه  .25
شرط اول ب  

گيري نتيجه
در 3گزينه  .25

صف 7درس 
د 3گزينه  .25

3در گزينه   
  62و  60

در 1گزينه  .25
عبارت گزين  

استدالل مخ
در 4گزينه  .25

صف4درس   
در 2گزينه  .25

بين شير و  
  25و 

در 1گزينه .25
چش«عبارت   

طرفي مشتر
سفارشدادن 
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@sanjesheduc

مجبـور بـه     

 2درس . د    

ار مغالطـه      

  

كر شده به 
اصـرار   ران

 توانـد  يم ،

در . شود يم
 ايـن  از. ـد 

را شامل  ن

تـر   افتـه يد  

  .ست
 رابطـه بـا    

  .باشد ي

 يچـه زمـان  
از چنـد   عد

ationgroup

شـته باشـد و م

مـات نيـز باشـد

رار كنـيم؛ دچـا

با چهار روش ذك
گريد يها ر روش

،يضوابط علم ت

استفاده م )ظام
ننـك يـدايت مـ  

گرانيط فرد با د

تر، رشـد  متنوع

آنهاست يجتماع
هـا در د انسـان  

 موانع تمركز مي

چ ميدان ينم يول
شوند بع يسته م

13(  

 براي گفتن نداش

ي از ديكتـه كلم

حكم خـود اصـر

فرد ب چهار ؤال،
و انكار شيش خو

تيدر صورت رعا

بدون نظ( اختار
مورد نظر هـ يا

  .است بيني ش

و نحوه ارتباط دي

بازتر و طيبا مح

رشد اج انگريب ر،
كننـد يم نيي تع

مل خوگيري و

و م،يهست داديو
نند اما چون خس

29/01/399ت اول 

ف مقابل حرفي

تواند ناشي ت مي

 بر كلي بودن ح

سؤ كيپاسخ به 
روش يبر درست

د ،يلكه هر فرد

احبه بدون سا
ها ه سمت پاسخ

پيشاي از  نمونه

طرز فكر، عقا ت

تعامل ب يبرقرار

رييتغ اين .كنند
و اصول كه يع

از عوام رد توجه

رو كيظر وقوع 
دان يم مييبگو د

35 


جامع نوبت(ساني 

تا آنجا كه طرف 
  54حه 

وه نگارش كلمات

م كلي، همچنان
  

ممكن است در پ
ب توانند ينم كي

بل ست،ين يخص

مصابپرسيم، از 
شونده را به حبه

ن دهد، يم شيزا

تيهو .گذارد يم 

و ب شتريب يگاه

ك يم يشتركاً باز
و مقررات اجتماع

 و موضوع مور

مثال منتظ نير ا
ديد؟ در پاسخ با

شناسي ن

وازدهم؛ علوم انس

.ف مقابل است
صفح 5درس . ود

مغالطه شيو. شد

ي در يك حكم
70صفحه  7س 

م. شناخت است
ي چياست كه ه 

و شخ يخصوص ،

ب يستقيم از فرد
مصاح فرد ،يح كل
  .شود ي

حل مسئله را افز

گرانيد خود و 

آگ لي، به دلانات

شود و مش يتر م
و نيسته از قوان

سبي با محرك

در. ديداشته باش
دانند يزلزله را نم

 روان

سنجش د

كست دادن طرف
ف به شكست شو

باش مي» ما است

دا شدن استثنايي
درس. شويم  مي

كسب ش يها وش
ني مهم است ا

،ي از روش علم
  .كند 

را به صورت مس
اصول و طرح ي

ياستفاده م ميق
 مسئله مهارت ح

نيت كه فرد ب

واين نسبت به ح

مند باالتر قاعده 
آن دس رندهيبرگ 

  .نند

ي و آشنايي نس

د ي زلزله آمادگ
ز تيمردم اهم 

  .كنند رها مي

    
 

 .رست است

نوع استدالل شك
ج آنها يا اعتراف

 .استرست 

«مخفف » ست
 

 .رست است

 كه با وجود پيد
پوشي چشمراي 

 .رست است

از رو يكي :يلم
برسند، اما آنچه

به دست آمده ي
تكراررا  گراني

 .رست است

ر يوانيم موضوع
ياز برخ يا پيرو

عم اخذ اطالعات
كردن ش خرد

 .رست است

است يزيمان تما

 .رست است

در انسان يجاني

نيدكان در سن
در يك اخالق

رفتار كن ديونه با
 .رست است

ي و ثبات نسبي
 .رست است

مقابله با يبرا د
ايآ .وستياهد پ

آن را ر ه زنگي

www.sanjeshse

د 2گزينه  .25
هدف اين ن  

پذيرش نتايج
در 1گزينه  .25

ماس«عبارت   
 18صفحه 

در 4گزينه  .26
در صورتي  

استثناي دار
  
  

در 4گزينه  .26
روش عل -  
مقصد ب كي

  .بورزند
يها افتهي -  
يد يها افتهي

در 3گزينه  .26
وقتي نتو -  

اين شيوه، با
ا براي شيوه

روش مثال، -  
در 1گزينه  .26

هم تيهو -  
  .شود يم

در 2گزينه  .26
رشد هيج -  

  .است
كود يباز -  
رشد در -  
چگو گرانيد

در 2گزينه  .26
يكنواختي  

در 1گزينه  .26
ديبا شهيهم  

به وقوع خوا
گوش بهروز 
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حافظـه  ا   

  .مييما

  . است

از  ياريسـ 
بـه   .شـود  ي

ـ موقع   تي
روش  يـرا   

ـت باشـد،   

 جـه، ينت در

افـراد و   بـا 
 ،يعـاطف  ي

طور مـداوم  
 ني بهتـر 

ationgroup

صـورت بـا ني ا

نم يبند مين تقس

آن موضوع ردن

بس. حـدود باشـد  
يمـ  يرمنطقـ يغ

فهـم م يبـرا  
د و قبـل از اجـ

  . همه است
درسـ تواند يه م

د شـود؛  يـت مـ  

ب ،يريـ گ ميصـم 
يهـا  واكنش ني

نباشند، به ط ش
تماشاگران، ي

13(  

در. ميسپار ير م

  .است فيتكال

براساس زمان فاً

رمزگرداني نكر

امكانات ما مح كه
غ يهـا  حل  راه

  .سئله است

يروشن  مالك
ت درسش را بعـد

مورد قبول ،يلي
مسئله كيخ به 

ود به خود درسـ

تص تيـ در موقع 
يا. كنند يم جادي
شيخو يها جاني

يمنف حساسات
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ن كوتاه به خاطر

و ت فيوظا يجرا
  .ميكن ره
صرف ميتوان ي نم

ر م،يرو يم نيي

ك ميشو يواجه م
اعث استفاده از

 براي ديگران مس

شود تا يث م
نمرات ديآموز با 

يتحل يها روش 
در پاسخ ميكن يم

خو زيكه همه چ

.شـود  يفـق مـ  
يدر ما ا يمتفاوت

يدر به كنترل ه
ابراز اح ليه دل
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ها در مدت زمان
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 انواع حافظه را

يه از آن باال و پا
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 آسان است، اما

كار باعث نيا. رد
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.كند يم نيضم
كه فكر م يتمال

باورند ك ني بر ا

  ميصم

  ظر

موف يريـ گ ميصم
م يجانيه يها ش
كه قاد يافراد. د
كه به يفوتبال ي

وازدهم؛ علوم انس

استفاده از آنها ن
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رفـتن و   ـه 

ود كـه بـه   

انجـام   ير
شـود   يم د

 بـه  قـادر  

مقابله  يرا

  

ationgroup

راهـهياز ب را فـرد 

شو يذهن يهنگ

هر كاكنند  ي م
جاديقاد در فرد ا

نتيجـه،  در و د 

و بر رديگ يم ظر

13(  

ف ن،يهدف مع. 

دچار ناهماه فرد

فكر آنها .دانند ي
اعتق نيا جه،ي نت

كنـد تجربه مي ا

نظ مسئله در كي
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شود ير رفتار م

اهنگ نباشد و ف

يمرتبط نم رفت
دانند؛ در يار م

ر ناخوشايندي 

كيمشكل را  ايس 
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