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مي كلمات دوبه،در چند گروه زير-۱  باشند؟ دو مترادف
و پشت« و دشمني-گُرده و دستهخِ-حقارت و وعظ-يل و وامدِ-كردن خطابه و-و رقعههنام-ين و-شوريده شوخ تيمـار

»خدمت
 هفت)۴شش)۳ پنج)۲ چهار)۱
مي غلط امالييدر كدام گزينه-۲  شود؟ بيشتري ديده

ــا را دل از۱ ــت) م ــته اس ــا شكس ــاكش دني كش
۱

ــت ــته اس ــا شكس ــم دري ــتي از تالت ــن كش اي

ــوثر اســتســتاخــوي دلبـرآنپـرور از) ايـن بــوي روح۲ ــوز ك ــدگاني از آن ح ــن آب زن وي

ر۳ ـــرس) ـــان پ ـــو از غريب ـــت، ت ـــج قرب ن
۱

ــــــرس ــــــدان پ ز دردمن ــــــدي دردمن

ــت۴ ــحرا برخواس ــه ص ــوروز ب ــت ن ــمِ دول ) ال
۱

ــرما ــكر س ــتِ لش ــززحم ــرِ م ــتس ا برخواس

 نوع حذف فعل در كدام عبارت متفاوت است؟-۳
ميها اين آخري)۱ و زندگاني.شد جست فرياد را فقط در شعرش بي نگاهش آرام و خيالش تخت. اش  تالطم بود
پيگاه)۲ ميسمشورتي از خودش يا از زنش يا دربار\  كرد. رشان كه سالي يك بار مدرسه عوض
نه)۳ و نه هيچ ناراحتي ديگر. هيچ بيمار نشد؛  سردردي، نه پادردي
از خانه)۴ و در كوچۀ پاريس!» يوش«اش كوچۀ پاريس بود. شاعر  گريخته
مي» واو«ها در همۀ گزينه-۴ :جزبه،شود ربط ديده

ــن انگشــت۱ ــه م ــت) ن ــواداري روي ــه ه نمايم ب
۱

ـــتكـــه تـــو انگشـــت و خاليـــق نگران نمايي

و روز۲ ـــران ـــب هج ـــت ش ـــايي) حكاي ــدارمتنه ــه روز بي ــا ب ــب ت ــه ش ــرس، ك ــن بپ ز م

و دسـت بـه دلبـر نمي۳ ز دسـت رسـد) دل شد
۱

ــوثر نمي ــه ك ــنه ب و تش ــان ــه ج ــرده ب ــدم رس

و دســـت از كـــار۴ ) كـــارم از دســـت رفـــت
۱

و دل بيديـــــده بي ـــــد ـــــور مان يـــــارن

 نشانۀ مفعولي است؟»را«در كدام گزينه-۵
 زيادت. اي است مرا در فضل، مرتبه)۱
.الع يابد، قياس كند كه مرا اهليّت چيستتا چون بر رقعۀ من اطّ)۲
 ما را به نزديك خويش باز گرفت.)۳
ــــــص را۴ ــــــتان مخل ــــــي از دوس ) يك

۱

ــــوش ــــه گ ــــيد ب ــــن رس ــــر آواز م مگ

مي»مجاز«آرايۀها گزينهدر همۀ-۶ :جزبه،شود ديده
به)۱  سود اسب انجاميد.اما معلم درنماند. گريزي رندانه زد كه
آنيك)۲ يك.ها آمده بود مرتبه توي اتاق و مي نيشش باز شده بود  خنديد. ريز
 رسيد. سالش به چهل نمي.و صافآدمي افتاده؛معلّم ما بود»صاد«)۳
 بُر خورده بودم.،توي جماعتو جوانكي بودم،من هم كه شاعر نبودم)۴
مي هاي بيت زير در كدام گزينه آرايه-۷  شود؟ ديده

و مويـت شـب مـن اسـت روز من اسـت رويـت
۱

ــوام ــۀ ت ــه در انديش ــب ك و ش ــت روز ــن اس اي

 تضاد-استعاره-كنايه-مجاز)۲ تضاد-تكرار-جناس-تشبيه)۱
 استعاره-مجاز-تكرار-تشبيه)۴ نظير مراعات-جناس-تضاد-آميزيحس)۳
گز هاي مشترك دو بيت زير آرايه-۸  ينه آمده است؟در كدام

ــدامين آتشــين ــه ميك ــدين ويران ــيما ب ــدس آي
۱

ــه مي ــر پروان ــوي پ و در ب ــوار ــه از دي ــدك آي

و نســـيم صـــبح،از فـــرّ عشـــق بـــاد صـــبا
۱

ــته ــا دس ــاد ميب ــت فره ــه ترب ــل ب ــدگ رون

 استعاره-تلميح)۴ تشخيص-تشبيه)۳ كنايه-آميزيحس)۲ مجاز-جناس)۱
ميمضمون عبارت زير در كدا-۹  شود؟م بيت ديده

»تا چون بر رقعۀ من اطالع يابد، قياس كند كه مرا اهليّت چيست؟«
ـــــل بـــــه گفتـــــار) مـــــزن بي۱ دم،تأمّ

۱

؟گــويي چــه غــمرديــوگــر،نكــو گــوي

ـــا) تا وصـف صـورتش را در نامـه وصـف كـرديم۲ ـــاني م ـــيش مع ـــش پ ـــل دان ـــد اه ماندن

ـــراد۳ ـــك م ـــان) پي ـــۀ ج ـــو رانام پرور ت
۱

و ـــنآورد ريخـــت خـــرمن گـــل در كنـــار م

ــودكمالي) بي۴ ــدا ش ــخن پي ــان از س ــاي انس ه
۱

ــب وا كنــد رســوا شــودپســتۀ بي مغــز چــون ل
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مي مفهوم بيت زير در كدام ضرب-۱۰  شود؟ المثل ديده

دوران روزگـــار بـــه مـــا بگـــذرد بســـي
۱

ــر ــار دگ ــود به ــاهي ش ــهگ ــودگ ــزان ش خ

يك،مرگ يك بار)۲ چرخد. هميشه در روي يك پاشنه نمي)۱ .بار شيون هم
مي)۴ شود.ك گل بهار نمييبا)۳ مي هر كه خربزه  نشيند. خورد، پاي لرزش
 تر است؟ مفهوم بيت زير به كدام گزينه نزديك-۱۱

ت نيســــتگفــــتم ايــــن شــــرط آدميّــــ
۱

ــــرغ ــــبيح،م ــــاموشتس ــــن خ و م گوي

ــدهوش۱ ــارف م ــان ع ــان در ده ــه زب ــود ن ) خ
۱

ــا مي و ثن ــد ــدحم ــاكن ــر اعض ــوي ب ــه م ك

ـــــان) خاموشــــــي بلــــــبالن مشــــــتاق۲ ـــــدارد امك ـــــل ن ـــــم گ در موس

) روي طمـــع از خلـــق بپـــيچ ار مـــردي۳
۱

ـــه ـــزار دان ـــبيح ه ـــتس ـــيچب ـــت مپ ر دس

ـــدحش) بي۴ ـــان م ـــد زب ـــه ص ـــان ب زبان
۱

و زبـــــان مـــــا خـــــاموش بكننـــــد

مي-۱۲  شود؟ مفهوم عبارت زير در كدام گزينه ديده
»تر بست. ند، كمربند خود را تنگهر چه بر او تنگ گرفت«
گير) مشـــو در حســـاب جهـــان ســـخت۱

۱

ـــخت ـــر س ـــه ه ـــختك ـــود س ميرگيري ب

م)۲ ــان ــكالت طريقــت عن و فـــرازكـــهتــاب اي دلز مش مـــرد راه نينديشـــد از نشـــيب

و نيـكا) سعدي قلم به سختي رفت۳ بختيسـت
۱

آيــد گــردن بنــه قضــا راتپــس هــر چــه پيشــ

ط۴ ــدر ــواهم ان آ) خ ــان ــه پاي ــر ب ــت عم وردلب
۱

ــه ــه ب ــگرچــه راهــم ن اان ــاي طلــب ســتداز\ پ

مي-۱۳  شود؟ مفهوم عبارت زير در كدام بيت ديده
و كوله« »ها بسته ماند. اي سال همچون مرواريد در دل صدف كج
و خوش گفت برو خرقـه بسـوزان حـافظ۱ ) گفت

۱

ــا رب ايــن قلب ــودي ز كــه آموختــه ب ؟شناســي

ــ۲ ــد ج ــت ش ــه نش) مس ــان ك ــدان چن ــــزناس ــــي ج ز م ــــتن را ــــاتخويش از طاع

) نيست غم گر حرمتت اهـل زمـان نشـناختند۳
۱

هر هنرمندي بـه عصـر خـويش محـروم اوفتـاد

ســراغ امــن نتــوان يــافتنگمنــاميجــز بــه)۴
۱

(سيمرغ) آتـش سـتاورنه از پرواز ما تا بال عنقا

مي-۱۴  ود؟ش مفهوم عبارت زير در كدام بيت ديده
و بهتر كه نبود. در پيچ آدم در نقشه« »وتاب عرفاني اسليمي، آدم چه كاره بود؟! اش نبود
ــــاش كــــه خــــودرأيي) خــــودرأي مي۱ نب

۱

ــــــوا را و ح ــــــت، آدم ــــــد از بهش ران

ز پـــيش او بـــردار۲ و هســـتي حـــافظ ز مـن كـه مـنم) بيـــا كه بـا وجـود تـو كـس نشـنود

ز كــار مــا۳ ) روز جــزا كــه پــرده برافتــد
۱

ــه بي ــود ب ــن ش ــهروش ــا چ ــران م ايمكارهبص

و فـردوس بـرين جـايم بـود۴ َملَـك بـودم ) من
۱

ـــــر خراب ـــــن دي ـــــادمآدم آورد در اي آب

 مفهوم كدام بيت با عبارت زير يكسان است؟-۱۵
و كوله« »ها بسته ماند. اي سال همچون مرواريد در دل صدف كج
دنرد خـود تنيـ) چون كرم پيله تا چنـد بـر گِـ۱

۱

ــدن ــا پري ــن تنگن ــد زي ــه باي ــو ك ــه ش پروان

ش۲ِ آشـــنايي چـــون نســـيم آشـــنا داريـــم مـــاكوه از غربت در اين گلزار كـافرنعمتي اسـت)

ــد كــس۳ ــدين بنمان ــه غريبســتان چن ــا ب ) جان
۱

ــاز ــسآيب ــد ك ــو ندان ــدر ت ــت ق ــه در غرب ك

ــاكيزه۴ ــه پ ــويش ك ــدر خ ــو) بشــناس ق ز ت تر
۱

آ ـــن ـــرورش اي ـــداد پ ـــدفدرّي ن ـــون ص بگ

:جزبه، استشد\ عبارت زير نزديك همۀ ابيات به بخش مشخصمفهوم-۱۶
به« و اكرامو چون بخواستيم رفت، ما را »به راه دريا گسيل كرد. انعام
ــانيدن خلــق۱ ــع رس ــي نف ز پ ــد ــرد باي ) م

۱

ـــرد ـــا گي ـــرم ج ـــاب ك ـــت ارب ـــه ره دول ب

) لذّت عمـر در آن اسـت كـه سـرمايۀ خـويش۲
۱

و داد كنــي و دهــش صــرف آســايش خلــق

ــه تلخــي احســان كشــيده اســت) آزاده۳ اي ك
۱

ـــل را ـــمارد بخي ـــريم ش ـــه از ك ـــائب ب ص

ســت بــر ســرتا) عشــق كــريم ســايه فكنــده۴
۱

ـــه مي ـــر آرزو ك ـــواه از اوه ـــدت دل، بخ كش
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* سؤال مشخصات▲۳ گزينۀ: پاسخ-۱ ۱فارسي۴۵و۳۱،۳۲،۳۹،۴۰،۴۳هاي صفحه* دانش: حيطه* متوسط:
 پستي،حقارت: خواري
 چرك،شوخ: آلودگي

* سؤال مشخصات▲۴ گزينۀ: پاسخ-۲ ۱فارسي۴۵و۲۱،۴۳ها صفحه* دانش: حيطه* متوسط:
 امالي درست واژگان:

 : تالطم۱گزينۀ
 : حوض۲گزينۀ
 : غربت۳گزينۀ
 : عَلَم، برخاست(دو بار)۴گزينۀ

* سؤال خصاتمش▲۱ گزينۀ: پاسخ-۳ ۱فارسي۴۴و۴۳هاي صفحه* كاربرد: حيطه* متوسط:
بي به قرينۀ لفظي است: زندگاني۱حذف در گزينۀ و خيالش تخت[بود]. اش  تالطم بود

 ها به قرينۀ معنوي است: ساير گزينهحذف در
يااگاهي مشورتي:۲گزينۀ  خواست]. از زنش[ميز خودش
و نه هيچ نار۳گزينۀ [داش حتيا: ].تديگر
از۴گزينۀ و در كوچۀ پاريس[نشسته]»يوش«: شاعر .گريخته

* سؤال مشخصات▲۲ گزينۀ: پاسخ-۴ ۱فارسي۴۱صفحۀ* كاربرد: حيطه* متوسط:
ي كه آمده، عطف است.»واو«،)شب هجران(، پس از مفعول جمله۲در گزينۀ

 ها ربط است: در ساير گزينه» واو«نوع
تو۱گزينۀ تو انگشت: و خاليق نگران  هستند. نما هستي
و دوم۳گزينۀ  بين دو جمله آمده است.» واو«: در مصراع اول
 ربط ميان دو جمله آمده است.»واو«: در مصراع اول۴گزينۀ

* سؤال مشخصات▲۳ گزينۀ: پاسخ-۵ ۱فارسي۳۹و۳۱،۳۲،۳۵هاي صفحه* كاربرد: حيطه* متوسط:
 هاي ديگر نيازي به مفعول ندارند. مفعولي است. افعال گزينه»را«، نوع۳در گزينۀ

 ها: گزينه سايرشد\ صورت مرتّب
من۱گزينۀ  : فضل
من:۲گزينۀ  اهليّت
 : آواز من به گوش يكي از دوستان مخلص رسيد.۴گزينۀ

و مضاف گفتهمي»فكّ اضافه«را»را«گذشتگان اين نوع فا اند كه ميان مضاف مياليه  اندازد. صله
* سؤال مشخصات▲۴ گزينۀ: پاسخ-۶ ۱فارسي۴۳و۲۲،۳۹،۴۰ هاي صفحه* كاربرد: حيطه* دشوار:

 هاي ديگر عبارتند از: امّا مجازها در گزينه،استاز يكي شدن كنايه» بُر خوردن«،۴در گزينۀ
 اسب(مجازاً نقاشي اسب):۱گزينۀ
دن:۲گزينۀ (مجازاً دهان يا و نمايان شدن دنداننيش و باز شدن دهان  است. ها كنايه از خنديدن دان
(مجاز از سن)۳گزينۀ  : سال

* سؤال مشخصات▲۱ گزينۀ: پاسخ-۷ ۱فارسي۴۷تا۲۱ هايهصفح* كاربرد: حيطه* متوسط:
هم تشبيه: روي تو هم و موي تو  چون شب من است. چون روز
و موي  جناس: روي
 تكرار: روز/ شب
و شب  تضاد: روز
و حس  آميزي در بيت نيست. استعاره

* سؤال مشخصات▲۱ گزينۀ: پاسخ-۸ ۱فارسي۴۷تا۲۱ هاي صفحه* كاربرد: حيطه* دشوار:
با جناس: در و و پر/ باد

و در: خانه و قبر فرد عاشقهر فرهاد:/ مجاز: ديوار  تربت: گور
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* سؤال مشخصات▲۴ گزينۀ: پاسخ-۹ ۱فارسي۳۱ صفحۀ* استدالل: حيطه* متوسط:
(يا نوشتۀ) هر كس معرّ و نقصسخن و دانش اوست و علم ميف ميزان شايستگي گردد. ايـن هاي هر فرد در سخنش نمودار

و بيت گزينۀ   وجود دارد.۴مفهوم در عبارت صورت سؤال
* سؤال مشخصات▲۱ گزينۀ: پاسخ-۱۰ ۱فارسي۳۴ صفحۀ* استدالل: حيطه* ساده:

گ؛هميشه حال ما يكسان نيست و  راستا است.هم۱كه اين مفهوم با مثل گزينۀ،ه ناخوشاگاه خوشيم
* سؤال مشخصات▲۴ گزينۀ: پاسخ-۱۱ ۱فارسي۳۵ صفحۀ* استدالل: حيطه* متوسط:

ميبيت : همانند۴گزينۀ مي دارد كه همۀ پديده صورت سؤال بيان .آورند ها ستايش خدا را به زبان
 ها: مفهوم ساير گزينه

مي،ستايد عارف خدا را نمي : تنها زبان۱ِگزينۀ  گويد. بلكه هر مويي كه بر اعضاي اوست نيز حمد خدا
و خروش بلبالن به هنگام بهار۲گزينۀ  : جوش
 : نهيِ رياكاري.۳گزينۀ

* سؤال مشخصات▲۲ گزينۀ: پاسخ-۱۲ ۱فارسي۴۵صفحۀ* استدالل: حيطه* متوسط:
و مقاومت در برابر ناماليماتمفهوم عبارت .صورت سؤال: پايداري
و انسان مصمّم از پاي نمي۲مفهوم بيت و سختي : مرد راه و با مشكالت مي نشيند  جنگد. ها

 ها: مفهوم ساير گزينه
مي۱گزينۀ  رساند. : مفهوم مقابل صورت سؤال را
 : تسليم سرنوشت شدن.۳گزينۀ
ر۴گزينۀ رس: در ميياه (عاشقانه/ غنايي) دن به معشوق تا آخرين نفس  كوشم.

* سؤال مشخصات▲۳ گزينۀ: پاسخ-۱۳ ۱فارسي۴۵صفحۀ* استدالل: حيطه* ساده:
هم۳صورت سؤال با بيت گزينۀ عبارت و بزرگان زمان معموالً شناخته نمي،  شوند. خواني بيشتري دارد. هنرمندان

 ها: مفهوم ساير گزينه
 : هوشمندي معشوق۱ينۀ گز

بي۲گزينۀ و مستي جان:  خودي
 : گمنامي با امنيت در پيوند است.۴گزينۀ

* سؤال مشخصات▲۲ گزينۀ: پاسخ-۱۴ ۱فارسي۳۹ صفحۀ* استدالل: حيطه* دشوار:
هـاي اسـليمي نقـش آدم در طرح انسان در عرفان اسالمي وجودي براي خود در برابر خداوند قائل نيست. سهراب سپهري اين را دليل نبودن

 به روشني وجود دارد.۲در بيت گزينۀ» هيچ انگاشتن خود«داند. مفهوم مي
* سؤال مشخصات▲۳ گزينۀ: پاسخ-۱۵ ۱فارسي۴۵ صفحۀ* استدالل: حيطه* دشوار:

و ناشناختهعبارت ميبه همين مفهوم اشارنيز۳ماندن نيما اشاره دارد. بيت صورت سؤال به گمنامي  كند.ه
و قدر كه ديگران او را شناخته نه اين؛ه به شناخت خويش دارديشاعر توص۴در بيت  دانند يا خير.مياو را اند

* سؤال مشخصات▲۳ گزينۀ: پاسخ-۱۶ ۱فارسي۳۲ صفحۀ* استدالل: حيطه* دشوار:
و مهمان و كرم مي در صورت سؤال به لطف و بخشش وزير اشاره در نوازي مي از منّت۳حالي كه بيت كند. و كريم سخن و گذاري بخشنده گويد

و از كـريم منّت تأكيد دارد انسان آزاده و تلخي دريافت كرده است، حاضر است بـه بخيـل روي آورد و بخشش را با منّت گـذار اي كه احسان
 چيزي نخواهد.

و بخشش است.  مفهوم ساير ابيات ترويج كرم
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يفعّین �� الحوارأالرتجمةالّصحیح أو املفردات أو املفهوم )۱-۶(:و
إيّنِهّلِلالَغيُبإمنََّاَفُقْل(-۱ ...............)اْلُمنَتِظريَنِمَنَمَعُکمَفاْنَتِظروا بگو پس :

غیبفقط)۱ میخداوند انتظارداندرا پس منب، هامنا که شم.ِکمیانتظارنیزشاممانندکشید
انتظار،غیب)۲ پس است، خداوند آِن از همراهبتنها من هامنا که هستمازتانکشید .منتظران
پسدخمخصوصغیب)۳ کشیدنداست، منانتظار هامنا ازباکه مانم.میمنتظرانشام
پنهانی۴ انتظاراستخداوندبرایتنهاها) پس منداشتند، باشم.منتظرانازتانهمراهنیزکه

ِبَیِده!«-۲ ِبطاَقُته ِمّنا واحٍد »:کلُّ
است!۱ دستش در کارتش نفر یک ما، همۀ از است!هر)۲) دستش بلیطش ما، از یک
است!۳ بلیط یک ما، از هرکدام دسِت در دارد!۴) وجود کارت ما، از نفر یک دست در (

أسامکًا«-۳ الکبیرُة املحیِط موجاُت الّسَتْسَحُب األساماحلإلی ُتْصِبُح رسعَتها َتْفِقُد عندما :»ّیادین!الّصبشبکِةُمعلَّقًةُكو
بموج)۱ را ماهیان محیطهها ساحلیسوی در میوکشاندمیبزرگ کاسته رسعتش از که شکارچیانهنگامی تور به ماهیان شود،

می !شوندآویخته
موج)۲ در که اقیانوسماهیانی بزرگ سـاحلبههای مـیسـوی مـیشـوند،کشـیده دسـت از را آنگـاهدهنـدرسعتشـان تـوربـهو

می آویخته شوند!شکارچیان
بزرگموج)۳ اقیانوس ساحلماهی،های سمت به را میکشاندندمیها کاسته رسعتشان که آنگاه شکارچیانشو تور به ند!شدمیآویختهد،
اقیانوسموج)۴ بزرگ بماهی،های را ساحلههایی مـیکشدمیسوی دسـت از را رسعـتش کـه هنگـامی بـهو ماهیـان تـوردهـد،

میشکارچیان !شوندآویخته
يف-۴ الّصحیح املطلوبِةعّین الکلامت الّرتترجمة تَیأسواو(:تیبعلی إّنُهَروِحمنال َییأُسالّلِه الکافرونال القوُم إّال الّلِه َروِح )ِمن

نشوید۱ ناامید من-روح-) نشوید۲شوندیناامید ناامید منی-رحمت-) شودناامید
نیستید۳ ناامید منی-روح-) نشدید۴شودناامید ناامید نیستند-رحمت-) ناامید

املفهوِم:الخطَأَعیِِّن-۵ يف
ُنزوُل)۱ هو الثُّلوِج امِءِمَناملاِءَتساُقُط جّدًا!عالسَّ حاّرًا الجوُّ یکوُن ندما
نفَشديَدٌةرياٌحاألعاصیُر)۲ حوَل إلیها!تدوُر األشیاَء َتْسَحُب و ِسها
لَألزهاِر!الّسَکِمهَرجاِنَجميَلٍةمِبُناَسباٍتْحِتفاالٌتإاِملهَرجاناُت)۳ نويِّ
اإلمساالّص)۴ هو الّطُكوم وعن األکل عن االمتناُع و !عام معنيَّ وقت يف ِب الرشُّ

الواقع:الخطأعّین-۶ حسب
َبیَنُهام!۱ َندُخَل ال أن علینا یتناجیان، إثناِن کاَن إذا (
َیجر۲ ِللوالَدي) الَوَلِد إستغفاِر َموِتهأجُر َبعَد !امیِن
ال۳ أنوْلّث) ِمن نوٌع يفاُج َعلینا َینِزُل الّسامء ِمَن املاِء ُنزوِل الّصیِف!ِع
املاِء!۴ کثیُر نهٌر و املاِء َعیُن الَینبوُع (
الّتْقِإ �� النصَّ أِجْبايلَرأ ثمَّ األسئَلةبدّقة )۷-۱۰(:عِن

و« للعمِل ُفرصًة َیِجُدوا أْن ُیحاِولوَن و الجامعاِت من َسَنِوّيًا َیَتَخرَُّجوَن باِب الشَّ ِمَن ِمئاٍت مکانٍةَیْسَتْخِدُمَمْنَیْنَتِظروَنُنالِحُظ يف ُهم
َتَتَعلَُّق ِمهنًة فالَیِجُدوَن الجُمناسبٍة عَمٍل!بدراساِتِهُم بال َفُیْصِبُحوَن َمْنامعّیِة مباَیْنَقِطُعفِمْنُهْم َیْشَتِغُل و طویلًة سنواٍت َتَعلََّم ََعاّم َتَیرسَّ

عِنبعٌضو!له َوطفَیالعمِلییأُس عن َیْبُعُد و أهَله ُشعوَرْهُجُر فَیْفِقُد بعیدٍة ِبقاٍع يف الَعَمِل عِن ِلَیْبَحَث کامِنِه ُمْجتمِعه نحَو باملسؤولّيِة ُه
َشبابه! نحو واجَبه املجتمُع ظاهرٌةهکذاَیْفِقُد َسْوداُءَتْحُدُث »(بیکاری)!الِبطالةُتَسمَّیاجتامعّیٌة

الّن-۷ مفهوِم َحَسَب الصحیَح ّص:َعنيِِّ
أبدًا!)۱ وطِنِه عن َیْبُعُد ال باملسؤولّیة، َیْشُعُر َمْن الّشعلین)۲کلُّ َنْسَتْخِدَم أن بدراساِتِهْم!ا َیَتَعلَُّق ال فیام باَب
من)۳ عدٌد َیِجُد یتخرَّجون،ال ُتناِسُبُهم!الَّذین عمٍل سنوّیًا)۴ُفَرَص َتْحُدُث الِبطاَلِة الجامعاِت!لجمیعظاهرُة ُطّالِب

النَّّص:-۸ مفهوِم َحَسَب للَفراِغ الصحیَح الجامعاِتوَنَیَتَخرَُّجَمْنعدُد.«..............َعنيِِّ من عمٍلَسَنِوّيًا »ُتناِسُبُهم!ُفَرَص
َیبُلُغ)۴ُيساوي)۳َیْکفي)۲َیُفوُق)۱
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لظاهرِة-۹ الصحیُح الحلُّ هو الّنصِّما مفهوِم َحَسَب ؟الِبطالِة
ُنحاوَل)۱ و العمِل مجاالِت َنْبُسَط أن املتخّرجیَنَیِجُب مهٍناستخداَم !ُمناسبٍةيف
مشاکَل)۲ ُتثیُر اقتصادّیٌة ظاهرٌة أبدًا!البطالُة حلُّها یمکُن فال مختلفًة
بعی)۳ ِبقاٍع يف العمُل و الوطِن و األهِل لِبطالِةِهجرُة وحیٌد حلٌّ باب!دٍة الشَّ
َن)۴ أْن َنباملسؤولّيِةناُشعوَرْفِقَدعلینا َُیماکلِّبْشَتِغَلو العمل!لَتَیرسَّ من نا

:الخطَأميِِّز-۱۰
وزن:َیْنَتِظروَن)۱ علی مصدره املذّکر للجمع مضارٌع »اْنِفعال«فعٌل
حروف:َیْسَتْخِدُم)۲ ثالثة بزیادة املذّکر للمفرد مضارٌع فعٌل
مصدره:َیْنَقِطُع)۳ املذّکر للمفرد مضارٌع »اْنِقطاع«فعٌل
۴(َ للمفَتَیرسَّ ماٍض فعٌل وزن: علی مصدره املذّکر »َتَفعُّل«رد

عبارًة-۱۱ األمر:لیَسعیِّن فعُل فیها
إ۱ الُعاّمل أّیها الَجبِل!) ِمن الجمیلَة األحجاَر أوالد۲ستخِرجوا یا العلمّیة املقالة هذه حوَل ثوا َتحدَّ األعّزاء!) ي
أوالد۳ إ) األعّزاء الّصعبة!شي ُدروِسهم مبطالعِة ر۴ََّتَغلوا يفبنا) أعدائنا!ُانُرصنا َعلی الحّق سبیل

الضامئر:األفعاِلتناسبنَعالخطَأَعنيِِّ-۱۲ و
ُقوا)۱ َماَتَصدَّ ُقوا)۲!لُکْمَتَيرسَّ َماَتَصدَّ َقتا)۳!لُهْمَتَيرسَّ َماَتَصدَّ َقا)۴!لُکامَتَيرسَّ َماَتَصدَّ !لُکامَتَيرسَّ

األفعالالخطأَعنيِِّ-۱۳ الّرت»َسَتْسَتِلمیَن«و»ِبُهواَتْنِإ«عِن :تیبعلی
وزن:)۱ علی األمر)۲»لاعْفْسِتِا«و»ْنِفعالِا«مصدرهام املستقبلوالفعل الفعل
األصلّیُة:)۴»أنِت«و»أنتم«:املناسبامهضمیر)۳ ه«حروفهام ب م«و»ن ل »س
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گزينه-۱ سؤال�۲پاسخ: *مشخصات دانش حيطه: * ساده * قرآن۳۱صفحۀ: زبان ۱عربی،
) فقط تنها، همراهَمَعُکم/)۴و۳هایگزینهرد(مبانیدمنتظر،کشیدبانتظار:َفاْنَتِظروا/)۳گزینهردإمّنا: :) شام با /)۱گزینـۀردتان،

)۱گزینۀرد(منتظراناْلُمنَتِظريَن:
*▲۲گزينۀپاسخ:-۲ سؤال: حيطه:سادهمشخصات صفحۀدانش* قرآن۲۹* زبان ۱عربی،

گزینه (رد ما از هریک ِمّنا: واحٍد گزینه۴و۱هایکلُّ (رد کارتش بلیطش، ِبطاَقُته: )۴و۳های)/
گزينه-۳ *�۴پاسخ: سؤال: حيطه:دشوارمشخصات قرآن۲۵و۲۴هایصفحه*کاربرد* زبان ۱عربی،

می میشدِکَتْسَحُب: ا)/۳و۲هایگزینهرد(ِکشاند، موجموجاُت الکبیرُة: اقیانوسملحیِط بزرگ :َتْفِقـُد/)۳و۱هـایگزینهرد(های
می دست موجدهداز )هاگزینهسایررد(هاست)(درباره

*▲۲گزينۀپاسخ:-۴ سؤال: حيطه:سادهمشخصات صفحۀدانش* قرآن۳۳* زبان ۱عربی،
گزینه (رد نشوید ناامید تیأُسوا: گزینه۴و۳هایال (رد رحمت َروح: منی۳و۱های)/ نامید َییأُس: ال منـی)/ ناامیـد (ردنشـوشود، د

)۴گزینۀ
*�۱گزينه:پاسخ-۵ سؤال: حيطه:متوسطمشخصات قرآن۳۰و۱۲هایصفحه*کاربرد* زبان ۱عربی،

:گزینهۀترجم ها
برف)۱ هنگامیبارش است آسامن از آب آمدن پایین باشد!ها، گرم بسیار هوا که
با)۲ میگردبادها، خود دور که است شدیدی ودهای میبهراءاشیاچرخد خودش کشد!سوی
جشنجشنواره)۳ مناسبها، به استتهایی زیبایی جشنوار،های گلۀمانند ها!ساالنه
ا)۴ معّینی وقت در آشامیدن و خوردن از جلوگیری و غذا از خودداری هامن ست!روزه

*▲۳گزينۀپاسخ:-۶ سؤال: حيطه:توسطممشخصات صفحدانش* قرآن۳۲و۱۲،۱۳،۳۰هایه* زبان ۱عربی،
گزینۀ در«:۳ترجمۀ که است آسامن از آب نزوِل انواع از نوعی میتابستانبرف، نازل ما »شود!بر

منت:ترجمۀ ��
می« را جوانان از تن دانشگاهصدها از ساله هر که میمیآموختهدانشهابینیم و بـرایشوند را فرصـتی وکوشند کننـد پیـدا کـار

که هستند کسی بهاآنمنتظر مناسبی جایگاه در گیردهرا منی،کار را شغلی دانشگاهیولی تحصیالت به که باشد،هاآنیابند مربوط
می بیکار سالپسشوند!پس طّی که آنچه از ایشان از فراگرفتـهیهاگروهی طوالنی مـیی بریـده بـرایشاسـت، کـه آنچـه بـه و شـود

میامکان مشغول است، می!شودپذیر ناامید کار از دیگر گروهی خـانوادهو از پـس مـیگـردد، دور میهـنش از و جـدا دراش تـا شـود
احساسرسزمین نتیجه در بگردد، کار دنبال به دوردست جامعمسئولیتهایی به نسبت را میۀخود دست از کهخویش همچنان دهد

جو مقابل در را خود وظیفه نیز میجامعه دست از ایـنانانش مـیدهد! رخ سـیاهی اجتامعـی پدیـده بیکـاریگونـه کـه نامیـدهدهـد
»شود!می

گزينه-۷ حيطه:�۳پاسخ: * متوسط * سؤال: کاربردمشخصات
گزينه ها:ترجمه

منی)۱ دور میهنش از هرگز کند، مسؤولیت احساس شود!هرکس
تحصیالتشان)۲ به که آنچه در را جوانان بباید ندارد، گیریم!هارتباطی کار
از)۳ دانششامری که میکسانی کاریفرصتشوندآموخته مناسبایهای که منیهاآنرا یابند!باشد،
هرسالهپدیدۀ)۴ همۀبیکاری دانشگاهبرای میدانشجویان رخ دهد!ها
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گزينه-۸ *�۱پاسخ: سؤال: استداللمشخصات حيطه: * دشوار
گزینعبارترجمۀ با سؤال «۱ۀت دانشـگاه: از سـاله هـر کـه کسانی مـیشامر آموختـه دانـش ازبـیششـوند،هـا
کاریفرصت مناسبایهای که »!باشدهاآناست

ها:گزينهۀترجم
است)۱ بیشرت است، است)۲باالتر است)۳کافی رسدمی)۴برابر

گزينه-۹ *�۱پاسخ: سؤال: حيطه:دشوارمشخصات داللاست*
ها:گزینهۀترجم

زمینه)۱ فارغباید بکوشیم و دهیم گسرتش را کار شغلهای در را بالتحصیالن مناسبی گیریم!ههای کار
پدیده)۲ بربیکاری را گوناگونی مشکالت که است اقتصادی اینمیای از ندارد!انگیزد، وجود آن حّل امکان هرگز رو
ک)۳ و میهن و خانواده از رسزمیناردوری در دورکردن جوان،های بیکاری برای حّل راه است!تنها ان
امکانمسئولیتاحساسبایدما)۴ ما برای که کاری هر به و بدهیم دست از را میمان شویم!پذیر مشغول شود،

گزينه-۱۰ *�۱پاسخ: سؤال: حيطه:سادهمشخصات کاربرد*
فعل وزن»َیْنَتِظروَن«مصدر آن»تعالاف«بر اصلی حروف ر«و ظ است.»ن

*▲۳گزينۀپاسخ:-۱۱ سؤال: حيطه:متوسطمشخصات صفحکاربرد* قرآن۳۰و۲۷هایه* زبان ۱عربی،
گزینه ها:بررسی

کنید۱ استخراج إسَتخِرجوا: َتَح۲) بزنیددَّ) حرف کن۴ثوا: یاری ُانُرص: (
گزینۀ در فعِل۳اما معنا»َتَغلواإش«، به است شدند«یماضی ».مشغول

گزينه-۱۲ حيطه:�۳پاسخ: * دشوار * سؤال: صفحکاربردمشخصات قرآن۲۸و۲۷هایه* زبان ۱عربی،
گزینه درست ما«:۳پاسخ َقتا ََتَصدَّ کهَتَيرسَّ را آنچه بود،برایشانلُهام!: دادندممکن »!صدقه

گزينه-۱۳ *�۱پاسخ: سؤال: *متوسطمشخصات کاربرد حيطه: قرآن۲۷صفحۀ* زبان ۱عربی،
(ِإ←ْسَتَلَمِإ←َسَتسَتِلمیَن/)فتعالإ(ْنِتباهِإ←ْنَتَبَهِإ←ِبُهواَتْنِإ ْفِتعال)إْسِتالم
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 شريفه مبين خفت بهاي دنياست؟ عبارتپيام مستنبط از كدام-۱
)ا يظّنونو ما لهم بذلك من علم ان هم الّ()۱

و ما يهلكنا الّا الدّهرو قالوا ما هي الّا حياتنا الدّ()۲ و نحيا )نيا نموت

اآل()۳ و اليوم )...و عمل صالحاًخرمن آمن باهللا

ا()۴ و انّو ما هذه الحياة الدّنيا و لعب )الدّار اآلخرة لهي الحيوان لّا لهو

مي» مسئوليت او در سرنوشت خويش«و» گري انسان سرزنش«ترتيببه-۲  شريفه مالحظه كرد؟ عباراتتوان در كدام را
و ما سوّاها()۱ و تقواها(-)و نفسٍ )فالهمها فجورها

ال اقسم بالنّفس اللّوامة()۲ ت(-)و و )قواهافالهمها فجورها

ال اقسم بالنّفس اللّوامة()۳ و امّا كفوراً انّا هديناه السّبيل(-)و )امّا شاكراً

و ما سوّاها()۴ و امّا كفوراً انّا هديناه السّبيل(-)و نفسٍ )امّا شاكراً

و-۳  پذير است؟ خورده توسط كدام وديعۀ الهي در وجود انسان امكان دشمن قسم تزويرانسداد راه خدعه
و نيكي۲ ) عقل۱  ) اراده۴ ) وجدان۳ ) گرايش به خير

مي-۴ و دروني كه موجب  شود انسان از سعادت دور شود، چيست؟ نقش بازدارندگي دو عامل بيروني
 پيروي از عقل-) رسيدن به بهشت۲ استفادX صحيح از اختيار-) واكنش در برابر گناه۱
ر۴ پيروي از عقل-) واكنش در برابر گناه۳  استفادX صحيح از اختيار-سيدن به بهشت)

و مطابق حديث نبوي باهوش-۵ ؟استاز شهادت چه زماني آدميموعد استقبال الهيون در نظر ترين مؤمنان چه كساني هستند
و ذلت نباشد.-كنندگان اعمال ) محاسبه۱  حيات اين دنيا چيزي جز ننگ
ج-) مهيا شدگان براي مرگ۲ و ذلت نباشد.حيات اين دنيا چيزي ز ننگ
و بازيچه باشد.-كنندگان اعمال ) محاسبه۳  زندگي براي آنان ناخوشايند
و بازيچه باشد.-) مهيا شدگان براي مرگ۴  زندگي براي آنان ناخوشايند

و آگاهي نشان يك از عبارات زير كدام-۶ و پرسش فراگير عموم انساو دهندX سخني بدون علم و گمان است مي ها كدامناز روي ظن  باشد؟ يك
 درك آيندX خويش-)و ما لهم بذلك من علم()۲ درك آيندX خويش-)ما يهلكنا الّا الدّهر()۱
 درك هدف زندگي-)و ما لهم بذلك من علم()۴ درك هدف زندگي-)ما يهلكنا الّا الدّهر()۳

و عمل صالحاً(با تّدبر در آيۀ شريفۀ-۷ و اليوم اآلخر مي چه نكته)... من آمن باهللا  شود؟ اي مستفاد
و روشنايي به روي انسان است.۱  ) يكي از آثار اعتقاد به معاد، باز شدن پنجرX اميد
و از دست دادن شادابي است.۲ و نااميدي شدن  ) يكي از آثار انكار معاد، دچار يأس
كم۳ و حقيقي بودن زندگي آخرت تأكي ) قرآن بر ميارزش بودن زندگي دنيوي  كند.د
و فنا خلق نشدهr) به فرمودX رسول خدا۴  ايد. آفريده شده بقاايد، بلكه براي براي نابودي

مي كدام عبارت شريفه با اعتقاد عده-۸ مي اي كه و از زبـان چـه گويند، پس از مدتي زندگي در دنيا، دفتر عمر ما بسته شود ارتباط معنـايي دارد
 كساني است؟

ه()۱ و نحياقالوا ما و نحيا()۲ كافران-)ي الّا حياتنا الدّنيا نموت  مشركان-)قالوا ما هي الّا حياتنا الدّنيا نموت
 مشركان-)ما لهم بذلك من علم ان هم الّا يظنّون()۴ كافران-)ما لهم بذلك من علم ان هم الّا يظنّون()۳

و زندگ-۹ ي دارند؟به فرمودX قرآن كريم، كافران چه تعريفي از دنيا
و لعبٌ()۱ و ما لهم بذلك من علمٍ()۲)و ما هذه الحياة الدّنيا الّا لهوٌ )و ما يهلكنا الّا الدّهر

و عمل صالحاً()۳ و اليوم اآلخر و نحيا()۴)من آمن باهللا )ما هي الّا حياتنا الدّنيا نموت

مي-۱۰  ند؟ك قرآن كريم چگونه بر كم ارزش بودن زندگي در دنيا تأكيد
و لعبٌ()۱ و نحيا()۲)ما هذه الحياة الدّنيا الّا لهو )ما هي الّا حياتنا الدّنيا نموت

و ما لهم بذلك من علمٍ()۳ )و انّ الدّار اآلخرة لهي الحيوان()۴)و ما يهلكنا اِلّا الدّهر

 ترين مؤمنان معرفي فرمود؟ چه كساني را باهوشrرسول گرامي اسالم-۱۱
و نسيان نمي) آنان۱ و دچار غفلت و آخرت بيدارند  شوند. كه در دنيا
مي۲ و هنگامي كه مي ) كساني كه در اين دنيا در خوابند  شوند. ميرند، بيدار
مي ) آنان كه فراوان به ياد مرگ۳ و بهتر از ديگران خود را براي آن آماده  كنند. اند
مي۴ و سكوني ا ) كساني كه مرگ را برودت ميدانند كه  كند.ز گرمي طبيعت جلوگيري
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و فداكاري در راه خدا«بسترساز-۱۲ و مظلوم توسط خداپرسـتان»ها هموار ساختن راه حرّيت انسان«و» سهولت دفاع از حق
به  ترتيب كدام است؟ حقيقي

م۴ شجاعت-يابي حيات ) ذلت۳ شهادت-يابي حيات ) ذلت۲ شهادت-) نهراسيدن از مرگ۱  شجاعت-رگ) نهراسيدن از
به-۱۳  چيست؟» تأثير ايمان به معاد«و» سخن منكرين معاد«ترتيب درمورد بيان قرآن كريم

ال هم يحزنون(-) ظن۲ّ)الدّار اآلخرة لهي الحيوانو انّ(-) ظن۱ّ و )فال خوفٌ عليهم

ال هم يحزنون(-) كفورا۳ً و )الحيوانالدّار اآلخرة لهيو انّ(-) كفورا۴ً)فال خوفٌ عليهم

مي كدام» هاي زودگذر عامل رسيدن به لذت«و» هاي زودگذر مانع لذت«با حفظ رتبه-۱۴  باشد؟ يك
 نفس اماره-) وجدان۴ نفس اماره-) قوX عقل۳ شيطان-) وجدان۲ شيطان-) قوX عقل۱
اس نعمات به انسان با آفرينش آنچه در آسمانيهدف پروردگار عالم از اعطا-۱۵ و زمين ميها  شود؟ ت، در كدام گزينه مشاهده

و تجلي خالقيت خدا۱ و بروز مالكيت انسان ) تجلي۲ ) هدفمندي خلقت  گوهر آفرينش
و بروز مالكيت انسان ) كرامت۳ و تجلي خالقيت خدا ) مسئوليت۴ بخشي انسان  پذيري انسان
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*▲۴پاسخ: گزينۀ-۱ و زندگي۴۲* حيطه: كاربرد * صفحۀ متوسطمشخصات سؤال: ۱دين
كم قرآن كريم اين ( گونه به و حقيقي بودن زندگي آخرت (خفت) ميثقلارزش بودن زندگي دنيوي و(كند: ) تأكيد و ما هذه الحياة الدّنيا الّا لهو

اِنّ الدّار اآلخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون و )لعب

* مشخصات سؤا▲۳پاسخ: گزينۀ-۲ و زندگي۳۱و۲۹هاي صفحه* * حيطه: كاربرد متوسطل: ۱دين
و سوگند به نفس سرزنش(آيۀ شريفۀ� ال اقسم بالنّفس اللّوامة، و مالمتو )كننده گر

نا(آيۀ شريفۀ� و يا و امّا كفوراً، ما راه را به او نشان داديم يا سپاسگزار خواهد بود گوي سؤال مذكور پاسخ)سپاسانّا هديناه السّبيل امّا شاكراً
 است.

*▲۴پاسخ: گزينۀ-۳ و زندگي۳۳صفحۀ* * حيطه: كاربرد متوسطمشخصات سؤال: ۱دين
و جز اين راه نفوذ ديگري در ما ندارد. اين خود ما هستيم كه به او اجازX وسوسه مي و فريب دادن است دهيم يا راه فريـب كار شيطان وسوسه

و اختيار انسان در مقابل شيطان← بنديم. را بر او مي  نقش اراده
*▲۲پاسخ: گزينۀ-۴ و زندگي۳۳* صفحۀ * حيطه: كاربرد متوسطمشخصات سؤال: ۱دين

مي شيطان است،عامل بيروني مانع سعادت انسان� مي كه انسان را فريب و از بهشت باز  دارد. دهد
 انع پيروي عقل از وجدان است.مدروني مانع سعادت، نفس اماره است كه عامل�

*▲۲پاسخ: گزينۀ-۵ و زندگي۴۳و۴۱هاي صفحه* * حيطه: كاربرد متوسطمشخصات سؤال: ۱دين
مي ترين مؤمنان كساني هستند كه فراوان به ياد مرگ باهوش«:فرمايدميrپيامبر� و بهتر از ديگران خود را براي مرگ آماده .»كنند اند
و فداكاري در راه خدا ضروري باشدمعتقدان به معاد، از ديدگاه� و ذلت نباشد بـه اسـتقبال هـا انسـان،آنگاه كه حيات دنيا چيزي جز ننگ

 روند. شهادت مي
*▲۱پاسخ: گزينۀ-۶ و زندگي۴۴و۴۰هاي صفحه* * حيطه: كاربرد متوسطمشخصات سؤال: ۱دين

گ۲۴مطابق آيۀ� ميجاثيه، كافران معتقدند و اين سخن را از روي علم نمي ذشت روزگار انسان را نابود و گمـان كند گويند، بلكه از روي ظـن
 گويند. مي

و آيندX انسان�  هاست. پرسش فراگير عموم انسان پس از مرگ چيستي مرگ
*▲۱پاسخ: گزينۀ-۷ و زندگي۴۲صفحۀ* * حيطه: كاربرد متوسطمشخصات سؤال: ۱دين

مياز جمله آث و روشنايي به روي انسان باز و كار، زندگي را فـرا ار اعتقاد به معاد اين است كه پنجرX اميد و انگيزX فعاليت و نشاط و شور شود
 گيرد. مي

*▲۱پاسخ: گزينۀ-۸ و زندگي۴۴صفحۀ* * حيطه: كاربرد متوسطمشخصات سؤال: ۱دين
م( و حيات دنيايي و حياتي جز همين زندگي ما[ا نيست همواره زندگي ميمي]گروهي از [گروهي] زنده و بـ)يمشو ميريم ا؛ اين قسمت از آيه

و از زبان كافران مي  باشد. صورت سؤال ارتباط دقيق دارد
*▲۴پاسخ: گزينۀ-۹ و زندگي۴۴صفحۀ* * حيطه: كاربرد متوسطمشخصات سؤال: ۱دين

و حيات دنيايي نيست. هموارهو قالوا ما هي الّا حياتنا الدّنيا ...،( و حياتي جز همين زندگي ما[(كافران) گفتند: زندگي ومي]گروهي از ميـريم
مي]گروهي[ )شويم. زنده

*▲۴پاسخ: گزينۀ-۱۰ و زندگي۴۲صفحۀ* * حيطه: كاربرد متوسطمشخصات سؤال: ۱دين
و حقيقي بودن زندگي آخرت مي قرآن بر كم ارزش بودن زندگي دنيوي جز(كند، تأكيد و لعبٌ ...، اين زندگي دنيا و ما هذه الحياة الدّنيا الّا لهوٌ

و بازي نيست. )سرگرمي

*▲۳پاسخ: گزينۀ-۱۱ ۱و زندگي دين۴۱صفحۀ* * حيطه: كاربرد متوسطمشخصات سؤال:
ف«ترين مؤمنان چه كساني هستند؟ فرمود: پرسيدند، باهوشrاز رسول خدا آن راوان به ياد مرگآنان كه و بهتر از ديگران خود را براي اند

»كنند. آماده مي
*▲۱پاسخ: گزينۀ-۱۲ و زندگي۴۳صفحۀ* * حيطه: كاربرد متوسطمشخصات سؤال: ۱دين

مي� حق پيامد ديدگاه اعتقاد به معاد اين است كه انسان ديگر ترسي از مرگ ندارد؛ همين عامل سبب و فـداكاريو شود كه دفاع از مظلـوم
و شجاعت به مرحلۀ عالي آن برسد. در راه خدا آسان  تر شود

و فداكاري در راه خدا ضروري باشد،� و ذلّت نباشد و بـا انسان بايد آنگاه كه حيات اين دنيا چيزي جز ننگ ها بـه اسـتقبال شـهادت برونـد
 ها را هموار كنند. شهادت خود راه آزادي انسان
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*▲۲ۀ پاسخ: گزين-۱۳ و زندگي۴۴و۴۲هاي صفحه* * حيطه: كاربرد دشوارمشخصات سؤال: ۱دين
و ما لهم بذلك من علمٍ ان هم الّ(سخن منكرين معاد:� )ا يظنّونو قالوا ما هي الّا ...

ال هم يحزنون...و اليوم اآلخر من باهللاآمن(تأثير ايمان به معاد:� و )فال خوفٌ عليهم

*▲۳گزينۀ پاسخ:-۱۴ و زندگي۳۳و۳۱هاي صفحه* * حيطه: كاربرد دشوارمشخصات سؤال: ۱دين
مي عقل با دورانديشي مانع لذت و نفس اماره با دعوت به گناه انسان را به لذت هاي زودگذر مي شود  رساند. هاي زودگذر

*▲۳پاسخ: گزينۀ-۱۵ و زندگي۲۹صفحۀ* * حيطه: كاربرد دشوارمشخصات سؤال: ۱دين
و توانايي بهره خداوند آنچه در آسمان و زمين است، براي انسان آفريده آن ها دهـد ها نشان مـي ها را در وجود او قرار داده است. اين مندي از

و زمين براي انسان خداوند متعال انسان را گرامي داشته است كه اين خلقت آنچه در آسمان ميبروز مالكيتبا مفهومهم،ها  باشد. انسان
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1- A: There is no milk. 
B: Just a minute! I ............... some. 

 1) ’m going and getting 2) go and get 3) ’ll go and get 4) ’m going and it’s getting 
2- A: Don’t go to the trip next week. 

B: Whatever ............... I ............... to the trip. 
 1) happens – will go  2) will happen – am going 
 3) is going to happen – will go 4) happens – am going 
3- Because of the Internet many languages are increasingly ............... . 
 1) destroying 2) dying out 3) putting out 4) saving 
4- The choice is yours and doing this activity is completely ............... . 
 1) voluntary 2) following 3) alive 4) careful 
5- After years of losing, he finally understood that his laziness is the ............... of his problems. 
 1) ring 2) blood 3) moon 4) heart 
6- A: How different are these shirts? 

B: ...............  
 1) They are different.  2) Actually, they are so much alike. 
 3) Because they are red.  4) I really like them. 
7- Which sentence does NOT have a falling intonation? 

1) What point is there in this lesson which you are interested in? 
 2) Are you and your family going to start that kind of business? 
 3) The most important fact is that Iran is a big country. 
 4) My teacher believes we need to study two hours every day to get good marks. 
8- Which does NOT have a noun relating to an idea? 

1) Kids start school when they are seven. 2) You should pay more attention to your lessons. 
 3) It is a story about happiness and pains of life. 4) Do you know the dangers of driving fast? 
9- It’s my dream to live in a beautiful ............... where I can feel the nature. 
 1) vilage  3) vellage 3) village 4) velage 

���� CClloozzee TTeesstt

Imagine you’re walking down the street and someone throws rocks at you. You feel ...(10)... and 
you tell a police officer what happened. But the policeman just says that the person who threw the 
rocks was playing a game. That's ...(11)... what it is like for hunting animals. People ...(12)... hunting a 
sport, but the point is to kill animals. 

10- 1) important 2) protected 3) helpful 4) hurt 
11- 1) naturally 2) increasingly 3) actually 4) amazingly 
12- 1) do 2) call 3) show 4) try 

���� RReeaaddiinngg CCoommpprreehheennssiioonn

The African rainforests are very large areas from the west of Africa to the mountains in the east of 
Kenya and Tanzania. Madagascar, the world’s fourth largest island, is in the southeast of Africa in the 
free waters. Some animals only live in this part of the world. 

One such animal is Lemur. There are 25 kinds of Lemurs in Madagascar, and all of them are 
endangered. Lemurs have large round eyes and big noses. All Lemurs eat vegetables and also like 
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forest fruits, especially bananas. The other animal is mountain gorillas which live in small 
groups in mountains. They are too big and heavy to climb trees, so they walk slowly 

through the forest eating fruits. They are very big, and angry. However some people believe they are 
very friendly and also clever. 

 Area = منطقه Island = جزيره 

13- Madagascar is ............... . 
 1) in the west of Africa  2) the largest island in Africa 
 3) in the free waters  4) a mountainous rainforest 
14- Lemurs ............... 
 1) are in few kinds, have big eyes, and live in rain forests. 
 2) live in Madagascar, eat fruits, and are in danger of dyingout. 
 3) live in the east of Kenya, are too big, and eat vegetables and fruits. 
 4) are the smallest animals in the world, have large round eyes, and eat fruits and vegetables. 
15- According to the passage, which one of the following is NOT correct about animals which live in the 

mountains in the east of Kenya and Tanzania? 
 1) One of them is in different kinds and the other one does not live in big groups 
 2) One is big and angry and the other one is small and has small eyes. 
 3) One has large round nose and the other one lives in small groups. 
 4) Both of them live in forests and eat fruits. 
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۱انگليسي۲۵مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * صفحۀ▲۳پاسخ: گزينۀ-۱
ان توجهتوضيح: با مي willشده يك تصميم آني است، از ساختار جامبه اينكه كار  كنيم. استفاده

سؤ▲۴پاسخ: گزينۀ-۲ ۱انگليسي۲۹و۲۶هاي ال: متوسط * حيطه: كاربرد * صفحهمشخصات
مي توجهتوضيح: با و استمراري استفاده  كنيم. به اينكه موضوع مكالمه يك برنامه است، از ساختار زمان حال ساده

۱انگليسي۲۰مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * صفحۀ▲۲پاسخ: گزينۀ-۳
.نابودي هستنداي در حال فزاينده طوربهها خاطر اينترنت بسياري از زبان ترجمه: به

 نجات دادن)۴ ) خاموش كردن۳ شدن) نابود۲ كردن) نابود۱
۱انگليسي كار تابك۸مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * صفحۀ▲۱پاسخ: گزينۀ-۴

و انجام دادن اين فعاليت  است. داوطلبانه كامالًترجمه: انتخاب با شما است
 ) دقيق۴ ) زنده۳ متعاقب)۲ ) داوطلبانه۱

۱انگليسي۴۶مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * صفحۀ▲۴پاسخ: گزينۀ-۵
(قلب)اش ها باخت، او درنهايت متوجه شد كه تنبلي بعد از سالترجمه: ي اوست.ها مشكل محور

(۴ ) ماه۳ ) خون۲ ) حلقه۱  )/ قلبترين بخش مهم) محور
۱انگليسي۴۷مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * صفحۀ▲۲پاسخ: گزينۀ-۶

:ترجمه
:A ها چقدر با هم تفاوت دارند؟ اين پيراهن 
:B ............... 
آن۱ همهاآندر حقيقت،)۲ ها متفاوت هستند.)  هستند. خيلي شبيه به
به۳ آن) من۴ ها قرمز هستند. خاطر اينكه  ها را دوست دارم.آن واقعاً)

۱انگليسي۳۲مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * صفحۀ▲۲پاسخ: گزينۀ-۷
آن توضيح: لحن جمله يا» آري«ها هاي پرسشي كه پاسخ به» خير«و  است. باالاست، رو

د▲۱پاسخ: گزينۀ-۸ ۱انگليسي۳۵شوار * حيطه: كاربرد * صفحۀ مشخصات سؤال:
و مكان داللت دارند در حالي كه در گزينهتوضيح: اسامي گزينۀ و خطـر توجهمانند شادي، درد، هاي ديگر اسامي وجود دارند اول به اشخاص

 اي اشاره دارند. كه به ايده
۱انگليسي كار كتاب۸مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * صفحۀ▲۳پاسخ: گزينۀ-۹

 است.» village«،كلمهامالي درست

CClloozzeeترجمۀ ترجمۀ���� TTeesstt
و شخصي سنگ ميييها تصور كنيد در حال قدم زدن در خيابان هستيد مي شماكند. به شما پرتاب و به يك افسـر پلـيس بينيد آسيب

مي فقط گوييد چه اتفاقي رخ داده است. اما افسر پليس مي در گويد شخصي كه به شما سنگ پرتاب كرده در حال بازي بوده است. اين به شما
 اما موضوع كشتن حيوانات است. نامندميها شكار را يك ورزش . انساناستشبيه شكار حيوانات واقع

۴ۀنيگز: پاسخ-۱۰
 ديده ) آسيب۴دهكنن ) كمك۳ شده محافظت)۲ مهم)۱
۳ۀنيگز: پاسخ-۱۱

به۱  انگيز ) شگفت۴ ) در واقع۳ ) رو به افزايش۲ شكل طبيعي)
۲ۀنيگز: پاسخ-۱۲

 ) سعي كردن۴ ) نشان دادن۳ ) ناميدن۲ ) انجام دادن۱

 درك مطلبدرك مطلبترجمۀ ترجمۀ����
و تانزانيـا هسـتند. ماداگاسـكار چهـارمي هاي باراني آفريقا مناطق بسيار وسيعي از غرب آفريقا تا كوهستان جنگل ن هاي شرقي در كنيا

آب جنوبجزيرo بزرگ دنيا، در د. يـك نمونـه از ايـننـكن هاي آزاد است. بعضي از حيوانات فقط در اين ناحيه زنـدگي مـي شرقي آفريقا در
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آن۲۵. استحيوانات ليمور و همۀ چشـمانهاهستند. ليمور انقراض ها در معرض خطر نوع ليمور در ماداگاسكار وجود دارد
و دماغ مينبزرگي دار هاي گرد و نيز ميوهد. همۀ ليمورها سبزيجات به خورند  خصوص موز را دوست دارند. هاي جنگلي

مي هاي كوچك در كوهستان هاي كوهي هستند كه در گروه نوع ديگر، گوريل براي باال رفتن از درخت بيش از انـدازههاآنكنند. ها زندگي
و سنگين هستند، به همين خاطر در حال ميوه خوردن به مي بزرگ آن آرامي در جنگل قدم و عصباني هستند امـا بعضـي زنند. ها بسيار بزرگ

كه افراد و نيز باهوشبسهاآنبر اين باورند  اند. يار مهربان
۳ۀنيگز: پاسخ-۱۳

 است................ ترجمه: ماداگاسكار
آب۳ ترين جزيره در آفريقا ) بزرگ۲ ) در غرب آفريقا۱ يك۴ هاي آزاد ) در  جنگل باراني كوهستاني)
۲ۀنيگز: پاسخ-۱۴

لترجمه ................ مورهاي:
و در جنگل گونه)۱ مي هاي كمي هستند، چشمان بزرگي دارند  كنند. هاي باراني زندگي
مي۲ مي كنند، ميوه ) در ماداگاسكار زندگي و در خطر منقرض شدن هستند. ها را  خورند
مي۳ و سبزي ) در شرق كنيا زندگي و ميوه كنند، بيش از حد بزرگ هستند مي ها  خورند. ها را
و ميوه ) كوچك۴ و سبزي ترين حيوانات دنيا هستند، چشمان گرد بزرگ دارند مي ها  خورند. ها را
۲ۀنيگز: پاسخ-۱۵

و تانزاني يك از موارد زير دربارo حيواناتي كه در كوه كدام،بر اساس متنترجمه: ميهاي شرق كنيا  باشد؟ كنند، صحيح نميا زندگي
آن۱ و ديگري در گروه ها در گونه ) يكي از  كند. هاي بزرگ زندگي نمي هاي مختلف موجود است
و چشمان كوچكي دارد.۲ و ديگري كوچك است و عصباني  ) يكي، بزرگ
و ديگري در گروه۳ مي ) يكي، بيني گرد بزرگ دارد  كند. هاي كوچك زندگي
آ۴ مي ها در جنگلن) هر دوي و ميوه ها زندگي مي كنند  خورند. ها را
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؟ نيستيك از عبارات زير بيانگر يك الگوي خطي كدام-۱
 واحد از جملۀ قبل خود بيشتر باشد.۳ جز جملۀ اول)(به الگويي كه هر جمله)۱
(به۲  واحد كمتر باشد.۲جز جملۀ اول) از جملۀ قبل خود ) الگويي كه هر جمله
(به۳ و دوم) برابر مجموع ) الگويي كه هر جمله و دوم برابر۲ جز جملۀ اول  است.۱جملۀ قبل خود باشد با فرض اينكه جملۀ اول
 باشد.۱) الگويي كه هر جمله برابر مقدار۴

5با جمالتnaدنبالۀ-۲ 5 5 5, , , , ⋅ ⋅  اي است؟ چه نوع دنباله⋅
ي است. اي هندس ) فقط دنباله۲ اي حسابي است. ) فقط دنباله۱
و هم دنباله ) هم دنباله۳  اي حسابي يا هندسي نيست. ) دنباله۴ اي هندسي است. اي حسابي

 دهندK يك الگوي خطي است؟، تعدادي مربع كوچك با طول ضلع واحد در دو رنگ فرض شده است. كدام گزينه نشانزيرهاي شكل-۳
 هاي رنگي به طول ضلع واحد ) تعداد مربع۱
 هاي سفيد به طول ضلع واحد اد مربع) تعد۲
به ) اختالف تعداد مربع۳ و سفيد  واحدطول ضلع هاي رنگي
به ) تعداد كل مربع۴  ضلع واحد طول هاي

مي-۴  دهند؟ كدام دو زاويۀ داده شده يك نقطه را روي دايرK مثلثاتي نشان
−135و135°)۱ −45و225°)°۲ −225و120°)°۳ −120و240°)°۴ °

مي۱۰هر سال قيمت اتومبيل-۵ باشد، اين اتومبيل در پايان سال مليون تومانبيست ۱۳۹۶ن سال شود. اگر قيمت اتومبيلي در پايا درصد اضافه
؟ چند مليون تومان است ۱۳۹۸

۱(۲۴۲(۲۲۳(۴/۲۴۴(۲/۲۴
و جملۀ اول آن را نصف كنيم، جملۀ پنجم دنبالۀ جديد چند برابر جملۀ پنجم دنبالۀ اوليه اگر قدرنسبت يك دنبالۀ هندسي-۶ ؟ استرا دو برابر

۱(۱۲(۲۳(۸۴(۱۶
2اگر-۷ 1x 1xواسطۀ هندسي− 2باشد، واسطۀ حسابي4xو+ 1x 2و+ 1x  كدام است؟−

۱(1
2

۲(1
4

۳(1
8

۴(1
16

2قدرنسبت دنبالۀ حسابي-۸ 2, x , y , z , x , ⋅ ⋅  كدام است؟⋅
۱(۱۲(۲۳(۳۴(۴

6دانيمميrبا قدرنسبتntدر دنبالۀ هندسي-۹ 327t t=.مي كه دنبالۀ طوري درج كرد بهrبا قدرنسبت ۱۰۰و۱۰توان بين دو عدد چند عدد

 حاصل يك دنبالۀ حسابي باشد؟ 
۱(۲۱۲(۲۷۳(۲۹۴(۳۱

 كدام است؟aهاي زير با هم برابر است. مقدار مساحت مثلث-۱۰

۱(3
2

۲(3

۳(2
2

۴(2
Cosبا توجه به شكل مقابل، حاصل-۱۱ tanβ× αكدام است؟ 

۱(5
5

۲(5
15

۳(5
10

۴(5
20

3 a
2a2

60° 45°

⋅ ⋅ ⋅

2x 5

x
β

α
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2اگر-۱۲ 1 1,a , x ,b , x ,− + ⋅ ⋅  كدام است؟x، باشديك دنبالۀ هندسي⋅

۱(5 2+۲(5 2−۳(5۴(5−

1عبارت-۱۳ 1
1
CosA ( Sin )(tan )( Sin )
Sin
θ

= − θ θ + + θ
+ θ

60θ̂با فرض  كدام است؟=

۱(3
2

۲(1
2

۳(3۴(3
3

180اگر-۱۴ 270° < α < 2و° 1
2
mCos −

α  كدام است؟m، حدود=

۱(1 3
2 2
( , )۲(2 2( , )−۳(1 1

2 2
( , )−۴(1

2
( , )−∞ 

1به معادلۀdخط-۱۵ 2mx ( m)y− −  ند؟ك ها را با چه طولي قطع ميxسازد. اين خط محور مي°45ها زاويۀxبا جهت مثبت محور=
۱(۱۲(۲۳(۳۴(۴

22 اگر-۱۶ 1 1 4 5na ( k )n ( k)n b= + + − 6جملۀ عمومي يك الگوي خطي باشد، با فرض+ 23a  كدام است؟12aمقدار،=

۱(۳۷۲(۳۸۳(۴۰۴(۴۱

90اگر-۱۷ 180x° < < 2، مقدار° 41 2A Sin x Sin x= +  كدام است؟−
۱(Sin x Cosx+۲(Sin x Cos x−۳(Cos x Sin x−۴((Sin x Cosx)− +
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* سؤال مشخصات▲۳پاسخ: گزينۀ-۱ ۱رياضي۱۶ۀ * صفح استدالل* حيطه: ساده:
ر نكته: به آنطور كلي الگوهايي بها كه جملۀ عمومي ntصورت ها an b= آن است، الگوهاي خطي مي+ اعـداد حقيقـيbوaناميم كـه در

و ثابت هستند.   دلخواه
مي در الگوي خطي اختالف جمالت متوالي ثابت است. پس در گزينه  كنيم: ها اختالف جمالت متوالي را بررسي

 است.۳لي برابر ) اختالف هر دو جملۀ متوا۱
 است.۲) اختالف هر دو جملۀ متوالي برابر۲
به۳ 1صورت ) اين الگو 1 2 3 5 8, , , , , , و اين الگو خطي نيست....  كه اختالف بين جمالت متوالي ثابت نيست
 ) اختالف هر دو جملۀ متوالي برابر صفر است.۴

 پاسخ است.۳بنابراين گزينۀ
* سؤال مشخصات▲۳ پاسخ: گزينۀ-۲ ۱رياضي۲۷ۀ * صفح دانش* حيطه: ساده:

5naدنبالۀ ثابت و يك دنبالۀ هندسي با قدرنسبت يك است. بنابراين گزينۀ=  پاسخ است.۳يك دنبالۀ حسابي با قدرنسبت صفر
* سؤال مشخصات▲۲پاسخ: گزينۀ-۳ ۱رياضي۱۷و۱۶ايهه* صفح استدالل* حيطه: ساده:

آن نكته: به به طور كلي الگوهايي را كه جملۀ عمومي ntصورت ها an b= آن است، الگوهاي خطي مي+ اعـداد حقيقـيbوaناميم كـه در
و ثابت هستند.   دلخواه

گز مي مي ينهدانيم در الگوي خطي، اختالف هر دو جملۀ متوالي مقداري ثابت است. پس تمام  كنيم. ها را بررسي
 ها: بررسي گزينه

شمارK شكل۳۲۱...

۱گزينۀ۴۱۰...

۲گزينۀ۱۲۸۴...

۳گزينۀ۸۷۴...

۴گزينۀ۱۶۹۴...

و يك الگوي خطي است. دارا۲با توجه به جدول باال، تنها الگوي داده شده در گزينۀ ي اختالف جمالت متوالي ثابت است
* سؤال مشخصات▲۴اسخ: گزينۀپ-۴ ۱رياضي۳۷و۳۶هايه* صفح كاربرد* حيطه: ساده:

مي هركدام از گزينه  كنيم: ها را بررسي

:۲گزينۀ:۱گزينۀ

:۴گزينۀ:۳گزينۀ

از۴در گزينۀ در°120 رسيم. اگر از مبدأ حركـت در جهت مثبت حركت كنيم به مبدأ حركت مي°120مقدار،°240 زاويۀ دقت كنيد كه اگر
 پاسخ است.۴بنابراين گزينۀ رسيم. مي°240جهت منفي حركت كنيم به همان نقطۀ 

135°

135− °

×

×

x

y

120 240,− ° °
×

x

y

225−
×

x

y

×
120°

45− °225°
×

x

y

×
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* سؤال مشخصات▲۴پاسخ: گزينۀ-۵ ۱رياضي۲۷ۀ * صفح استدالل* حيطه: متوسط:

بهnنكته: جملۀ 1صورتاُم دنبالۀ هندسي
1
n

nt t r و1tاست كه در آن=− 1. باشد قدرنسبت ميrجملۀ اول 0(t ,r )≠

مي۱۰قيمت اتومبيل هر سال مي درصد اضافه و اين مشخص و ايـن همـان۱/۱كند كه هر سال قيمت خودرو شود برابر قيمت سال قبل اسـت
 الگوي دنبالۀ هندسي است. 

×سال قيمت اتومبيل۲با توجه به اطالعات مسئله با گذشت =220 1 1 24 2( / )  شود.يم/
* سؤال مشخصات▲۳پاسخ: گزينۀ-۶ ۱رياضي۲۶ۀ * صفح كاربرد* حيطه: متوسط:

1صورتاُم دنبالۀ هندسي بهnنكته: جملۀ
1
n

nt t r و1tاست كه در آن=− 1باشد. قدرنسبت ميrجملۀ اول 0(t ,r )≠

ع  بناميم، داريم:′ntو جملۀ عمومي دنبالۀ جديد راntمومي دنبالۀ اوليه را اگر جملۀ

4 4
1 15

4 45 1 1

1 12 16
2 2 8
t ( r) t rt

t t r t r

× × ×′
= = =

* سؤال مشخصات▲۲پاسخ: گزينۀ-۷ ۱رياضي۲۶و۲۳هايه* صفح كاربرد* حيطه: متوسط:

2bاست. يعنيcوaواسطۀ هندسيbگاه سه جملۀ متوالي يك دنبالۀ هندسي باشند، آنcوa،bنكته: اگر اعداد ac=.

باشد، داريم:cوaواسطۀ حسابيbنكته: اگر
2
a cb +

=.

2 1x 1xهندسي واسطۀ−  است. پس مطابق نكته داريم:4xو+

2 22 1 1 4 4( x ) (x ) x x− = + × ⇒ 21 4 4x x+ − =
14 8 1
8

x x x+ ⇒ = ⇒ =

2حال واسطۀ حسابي 1x 2و+ 1x مي را به−  آوريم: دست
1

82 1 2 1 4 12
2 2 4

x
x x x x

=
+ + −

= = 

* سؤال مشخصات▲۱پاسخ: گزينۀ-۸ ۱رياضي۲۲ۀ * صفح كاربرد* حيطه: متوسط:
1صورت، بهdو قدرنسبت1tاُم يك دنبالۀ حسابي با جملۀ اولnنكته: جملۀ 1nt t (n )d= +  است.−

 با توجه به دنباله داريم:

5 12 4 2t x t d x= ⇒ + 2و= 1t x t d x= ⇒ + 1و= 2t =

(*)
2 (*)

2 2 4 2 2 2 4 2 2 1

x d

x d ( d) d d d

= +


= + → + = + ⇒ = ⇒ =
* سؤال مشخصات▲۳پاسخ: گزينۀ-۹ ۱رياضي۲۶ۀ * صفح كاربرد* حيطه: متوسط:

1صورتاُم دنبالۀ هندسي بهnنكته: جملۀ
1
n

nt t r و1tاست كه در آن=− 1د. باش قدرنسبت ميrجملۀ اول 0(t ,r )≠

 با توجه به فرض سؤال داريم:
5 2 3

6 3 1 127 27 27 3t t t r t r r r= ⇒ = ⇒ = ⇒ =

 در نظر بگيريم داريم:۳و قدرنسبت را1tرا جملۀ۱۰و عددntرا جملۀ ۱۰۰اگر عدد

100 10 1 3 90 3 3 3 93 31(n ) n n n= + − × ⇒ = − ⇒ = ⇒ =

 درج كرد. ۱۰۰و۱۰توان بين دو عددمي۳عدد با قدرنسبت۲۹را از اين تعداد كم كنيم تعداد۱۰و ۱۰۰د اگر دو عد
* سؤال مشخصات▲۲پاسخ: گزينۀ-۱۰ ۱رياضي۳۳و۳۲هايه* صفح كاربرد* حيطه: متوسط:

و زاويۀ بين آن : ها داريم نكته: در هر مثلث دلخواه با معلوم بودن طول دو ضلع

= × ×
1
2

ˆS AB BC SinB

 توان نوشت: با توجه به نكته مي

2 2 21 1 3 2 2 3 13 2 60 2 45 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2

Sin a a Sin a a a a× × ° = × × ° ⇒ × = × × ⇒ = ⇒ = ⇒ = ± 

3aچون مقدار منفي براي طول ضلع قابل قبول نيست، پس =.

B C

A
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* سؤال مشخصات▲۳پاسخ: گزينۀ-۱۱ ۱رياضي۳۰ۀ * صفح كاربرد* حيطه: متوسط:
 الزاويۀ شكل مقابل داريم: قائم نكته: در مثلث

AC
AB

=
 طول ضلع مقابل

tanα =AC
BC

=
 طول ضلع مقابل

Sinα =
طول وترطول ضلع مجاور

AB
AC

=
طول ضلع مجاور

Cotα =AB
BC

=
طول ضلع مجاور

Cosα =
طول وترطول ضلع مقابل

 طبق رابطۀ فيثاغورس داريم:
2 2 24 25 5 5x x x x+ = ⇒ = ⇒ = ± 

5xمنفي باشد، فقط تواند نميچون طول ضلع ميقبول است. قابل=  توان نوشت: با توجه به نكته

5
5 1 55 5
5 2 101

2 2

xCos
Cos tan

xtan
x


β = = ⇒ β× α = × =

 α = =
* سؤال مشخصات▲۱پاسخ: گزينۀ-۱۲ ۱رياضي۲۶ۀ * صفح كاربرد* حيطه: دشوار:

1صورتاُم دنبالۀ هندسي بهnنكته: جملۀ
1
n

nt t r و1tاست كه در آن=− 1باشد. قدرنسبت ميrجملۀ اول 0(t ,r )≠

 طبق دنبالۀ داده شده داريم:

5 1t x= 3و+ 1t x= 1و− 2t =

3 5 2 2 2

1 3

1 1
2 2 2 1 4 1 0

2 1
t t x xr x x x x x
t t x

− +
= = ⇒ = ⇒ + = − + ⇒ − − =

−

2 5x = 4و− 16 4 4 20 2 5
2 2

x x± + ±
⇒ = = ⇒ = + 

 پاسخ است.۱ها، گزينۀ با توجه به گزينه
* سؤال مشخصات▲۲پاسخ: گزينۀ-۱۳ ۱رياضي۴۶ۀ * صفح دانش* حيطه: دشوار:

2نكته: 2 1Sin Cosθ + θ و=
Sintan
Cos

θ
θ =

θ
 كنيم: عبارت را ساده مي

1 1
1
CosA ( Sin )( Sin )(tan )
Sin
θ

= − θ + θ θ +
+ θ

2 2 2
2 2 11

1 1
Sin Sin Cos Sin Cos( Sin )( ) (Cos )( ) Cos
Cos ( Sin ) Cos ( Sin ) Cos
θ + θ + θ θ+ θ

= − θ = θ = = θ
θ + θ θ + θ θ

 

60θ̂اگر مقدار = 160باشد، آنگاه°
2

Cos Cosθ = ° =.

* سؤال مشخصات▲۳پاسخ: گزينۀ-۱۴ ۱رياضي۳۹تا۳۷هايه* صفح كاربرد* حيطه: دشوار:
 منفي است.αCosپس در ربع سوم است،αچون زاويۀ

−
− < α < ⇒ − < < ⇒ − < − < ⇒ − < < ⇒ − < <

2 1 1 11 0 1 0 2 2 1 0 1 2 1
2 2 2
mCos m m m 

* سؤال مشخصات▲۴پاسخ: گزينۀ-۱۵ ۱رياضي۴۲تا۴۰هايه* صفح كاربرد* حيطه: دشوار:
 سازد. ها ميxاي است كه خط با جهت مثبت محور نكته: شيب يك خط برابر تانژانت زاويه

:m tan= θشيب خطd

45بسازد داراي شيب°45ها زاويۀxمثبت محور جهتخطي كه با 1tan °  باشد، داريم:۱است. بنابراين شيب خط داده شده بايد=
2 11 2 1 2 1 1 2 1

1 1 1 2
m mmx ( m)y ( m)y mx y ( )x m m m m
m m m

− − = ⇒ − = − ⇒ = − ⇒ = ⇒ = − ⇒ = ⇒ =
− − −

 

x

y

θ

d

B

A C
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1 گذاري با جاي
2

m به= 1صورت در معادلۀ خط، اين معادله 1 2
2 2
x y− ها برابـر است كه محل تقاطع آن با محور طول=

 است با: 
10 2 4
2

y x x= ⇒ = ⇒ =

* سؤال مشخصات▲۴پاسخ: گزينۀ-۱۶ ۱رياضي۱۶ۀ * صفح كاربرد* حيطه: دشوار:
آنطور كلي الگوها نكته: به به يي را كه جملۀ عمومي ntصورت ها an b= آن است، الگوهاي خطي مي+ اعـداد حقيقـيbوaناميم كـه در

و ثابت هستند.   دلخواه

 بايد صفر باشد:2nپس ضريب اي از درجۀ اول است، با توجه به نكته، يك الگوي خطي چندجمله
12 1 0
2

k k+ = ⇒ = −

11 4 5 3 5
2na ( ( ))n b n b⇒ = − × − + = +

6دانيم از طرفي مي 23a ، پس:=

6 3 6 5 23 18 5 1a b b b= × + ⇒ = + ⇒ =

=صورت پس جملۀ عمومي دنباله به +3 5na n و جملۀ دوازدهم برابر =است × + =12 3 12 5 41a.است 

* سؤال مشخصات▲۲گزينۀ پاسخ:-۱۷ ۱رياضي۴۵تا۴۳هايه* صفح كاربرد* حيطه: دشوار:

2نكته: 2 1Sin x Cos x+ =

نكته:
0
0

x x
x

x x
≥

= − <
 كنيم: عبارت داده شده را ساده مي

2 4 2 2 2 21 2 2 1A Sin x Sin x Sin x Cos x Sin x( Sin x)= + − = + + −

2 2 2 2 2 22 2Sin x Cos x Sin xCos x Sin x Cos x SinxCosx= + + = + + 

90چون 180x° < < 0Cosx، پس° 0Sinو> x 0SinxCos. پس< x و داريم:>

2 2 22A Sin x Cos x Sin xCosx (Sinx Cosx) Sin x Cosx= + − = − = −

و مقدار كسينوس منفي است؛چون در ناحيۀ دوم، مقدار سين 0Sinاين بنابر وس مثبت x Cosx− Aدر نتيجه< Sin x Cos x= −.
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۲فصل:۱شناسیزیست
آزمون۱شناسیزیستدرسبندیطبقههایتست )۳(ویژۀ

مي داخل ياخته،كدام عمل-۱  گيرد؟ هاي بدن انسان صورت
 ) ساخته شدن كيلوميكرون۲ ) تبديل پپسينوژن به پپسين۱
به۴ ) تبديل نشاسته به مالتوز۳  هاي صفراوي كمك نمك ) ريز شدن چربي

مي ترتيب در ياختهبه۲و۱هاي آنزيم-۲ و ................ ساخته  شوند. هاي ................

 غدد بزاقي-) غدد بزاقي۱

 غدد بزاقي-) لوزالمعده۲

 روده-) لوزالمعده۳

 معده-) روده۴

به-۳ به با توجه مي شكل، كدام موارد عبارت زير را  كنند؟ درستي كامل
 ................»بخش مشخص شده با عالمت سؤال«

 كند. الف) پروتئازهاي متنوعي ترشح مي
ف هورمون سكرتين است.ب) اندام هد

 كافت ليپيدها دارد.ج) برخالف معده، آنزيمي براي آب
ميد) برخالف ياخته  كند. هاي رودT باريك، آنزيمي براي تجزيۀ مالتوز ترشح

ب۲د-) الف۱ ج-)
ج۳ ب-) الف۴د-)

.هاي پوششي رودT كور اسب، توان هاي سيرابي گاو ................ ياخته ياخته-۴  ايي توليد سلوالز را ................
 ندارند-) برخالف۴ ندارند-) مانند۳ دارند-) برخالف۲ دارند-) مانند۱

و ................ ملخ، داراي سنگدان است. لولۀ گوارش پرندT دانه-۵  خوار ................ كرم خاكي
 برخالف-) برخالف۴ مانند-) برخالف۳ مانند-) مانند۲ برخالف-) مانند۱

به-۶  طور معمول در دهان ................ مانند ...............، دوطرفه است. حركت غذا
 مري گاو-) هيدر۴ رودT ملخ راست-) انسان۳ خوار مري پرندT دانه-) ملخ۲ كولون افقي انسان-) هيدر۱

. خروج كيلوميكرون از ياخته-۷ هاي داخلي حفرT گوارشي هيـدر، ................ .............. ورود مواد غذايي به ياختههاي پوششي رودT باريك انسان
 شود. انرژي زيستي انجام مي

 با مصرف-) برخالف۴ با مصرف-) همانند۳ بدون مصرف-) برخالف۲ بدون مصرف-) همانند۱
 نقش داشته باشد؟ تواند نمييك صفرا در كدام-۸

آب۴ ) ورود چربي به محيط داخليE۳جذب ويتامين)۲ ) دفع كلسترول۱  كافت گلوتن)
 كدام عبارت درمورد واكنش زير درست است؟-۹

مي۱  دهد. ) اين واكنش درون معدT انسان رخ

مي ) همۀ آنزيم۲  شوند. هاي مؤثر بر اين واكنش، قبل از ترشح فعال

و ) يكي از آنزيم۳ ميهاي موجود در بزاق، موجب چنين  شود. اكنشي

مي۴  تواند مربوط به تأثير آنزيم لوزالمعده بر كالژن باشد. ) اين واكنش
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متوسطهدومدورۀدهمپایۀ

۲فصل:۱شناسیزیست
آزمون۱شناسیزیستدرسبندیطبقههایتست )۳(ویژۀ

 هاي زير متفاوت است؟ يك از بخش اي كدام هاي ماهيچۀ پيلور از نظر شكل، با ياختۀ ماهيچه ياخته-۱۰
 ) بندارT انتهاي رودT باريك۲ اي مورب معده ) اليۀ ماهيچه۱
 طولي رودهاي ) اليۀ ماهيچه۴ ) بندارT خارجي مخرج۳

مي ATPيك، قطعاً بدون صرف جذب كدام-۱۱  گيرد؟ صورت
 ) آهنD۴) ويتامين۳ ) كلسيم12B۲) ويتامين۱

 كدام گزينه دربارT دستگاه گوارش جانوران درست است؟-۱۲
 شود. ) در كرم خاكي قبل از مري، حلق مشاهده نمي۲ ندارد. خوار بعد از رودT باريك، رودT بزرگ وجود ) در پرندT دانه۱
مي ) در ملخ قبل از چينه۳  ) در كرم خاكي قبل از معده، سنگدان وجود دارد.۴ دهد. دان، گوارش مكانيكي غذا رخ

مي ياخته-۱۳  توانند انجام دهند؟ هاي نشان داده شده در شكل، كدام اعمال زير را

شيالف) ترشح آنزيم گوار

 بري روشِ درونب) جذب غذا به

اي ياختهج) گوارش درون

ج۲ ) الف۱ و ب (

ب۳ و ج۴ ) الف و ب  ) الف،

و لولۀ گوارشي مشترك است؟-۱۴  كدام مورد، بين حفرT گوارشي
به۲اي ياخته ) انجام گوارش برون۱ يك ) حركت غذا  طرفه صورت
د ) مخلوط نشدن غذاي گوارش۳ و مواد و خروج مواد۴ فعييافته  ) يكي بودن منفذ ورود

مي از آندوسكوپي چه استفاده-۱۵  شود؟ اي
 ) تشخيص سرطان كولون افقي۲ ) مشاهدT بخش مياني رودT باريك۱
 روده هاي موجود در راست ) مشاهدT زخم۴ ) تشخيص عفونت به هليكوباكترپيلوري۳

به-۱۶ ش كدام عبارت، دربارT شكل زير  ده است؟درستي بيان

مي۱ آب ) لسيتين  كافت كند. تواند اين تركيب را

آن ) آنزيم۲  ها را دارند. هاي معده بيشترين نقش در گوارش

به ) برخالف فراوان۳  صورت مايع است. ترين ليپيد رژيم غذايي، در بدن،

 ) برخالف ليپاز، در آب نامحلول است.۴

به-۱۷  است؟ درستي بيان شده چند مورد دربارT صفرا
و مانند شيرT روده، داراي بي ب) ميزان كلسترول در آن به ميزان چربي غذا بستگي دارد. كربنات است. الف) آنزيم ندارد

بهج) در صورت بسته شدن مجراي آن، مي و ورود چربي وجود آيد. تواند يرقان  ها به محيط داخلي بدن نقش دارد.د) در گوارش
۱(۱۲(۲۳(۳۴(۴

مي-۱۸  تواند مربوط به كدام گزينه باشد؟ شكل زير
 ) گلوكز۱
 ) سلولز۲
 ) مالتوز۳
 ) گليكوژن۴

 هاي دستگاه گوارش، كدام عبارت درست است؟ دربارT هورمون-۱۹
مي ) سكرتين برخالف گاسترين، در تجزيۀ پروتئين۱  كند. ها نقش ايفا
مي۲  خون شود. pH تواند باعث افزايش ) سكرتين همانند گاسترين،
و كناري غده۳ مي ) گاسترين بر ياختۀ اصلي  گذارد. هاي معده اثر
بي۴ و باعث افزايش ترشح مي ) سكرتين از لوزالمعده ترشح شده  شود. كربنات

OHHO O

?
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۲فصل:۱شناسیزیست
آزمون۱شناسیزیستدرسبندیطبقههایتست )۳(ویژۀ

 بندارT ابتداي مري ................ بندارT انتهاي مري، ...............-۲۰
مي-) برخالف۱  در ايجاد ريفالكس نقش دارد.-) برخالف۲ شود. هنگام عبور غذا شل
مي-) همانند۳  اند. شكل ساخته شده هاي دوكي از ياخته-) همانند۴ كند. از ورود هوا به مري، جلوگيري
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۲فصل:۱شناسیزیست
آزمون۱شناسیزیستدرسبندیطبقههایتست )۳(ویژۀ

۱زيست۳۱و۲۴،۲۷،۲۸هاي مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: كاربرد * صفحه▲۲پاسخ: گزينۀ-۱
مي ساخته شدن كيلوميكرون، داخل مي ياختۀ پوششي روده صورت و ساير موارد داخل لولۀ گوارش صورت د.نگير گيرد

*▲۳پاسخ: گزينۀ-۲ ۱زيست۲۷صفحۀ* دانش* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
و لوزالمعده ساخته مي دي آنزيم آميالز كه در غدد بزاقي و مولكول شود، نشاسته را به مي هاي درشت ساكاريد  ند.ك تر تبديل

مي هاي رودT باريك از اين مولكول آنزيم (گلوكز) توليد  كنند. ها، مونوساكاريد
*▲۴پاسخ: گزينۀ-۳ ۱زيست۳۳و۲۴،۲۶هاي صفحه* استدالل* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:

 عالمت سؤال در شكل، مربوط به لوزالمعده است.
 علت نادرستي ساير موارد:

هم»:ج«مورد ميدر معده  شود. آنزيم ليپاز براي تجزيۀ ليپيدها ترشح
مي ياخته»:د«مورد  كند. هاي رودT باريك، آنزيمي دارند كه مالتوز را به مونوساكاريد تبديل

*▲۳پاسخ: گزينۀ-۴ ۱زيست۳۸صفحۀ* كاربرد* حيطه: سادهمشخصات سؤال:
و رودT كور اسب، ميكروب مي ها آنزيم سلوالز در سيرابي گاو و ياخته را توليد آن كنند ها فاقد توانايي توليد سـلوالز هاي پوششي لولۀ گوارش

 هستند.
*▲۱پاسخ: گزينۀ-۵ ۱زيست۳۷صفحۀ* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:

و كرم در مسير لولۀ گوارش پرندT دانه  خاكي سنگدان وجود دارد، اما ملخ فاقد سنگدان است. خوار
*▲۴گزينۀ پاسخ:-۶ ۱زيست۳۷و۳۲،۳۶هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:

يك لولۀ گوارش در اثر تشكيل مخرج شكل مي و امكان جريان و مواد دفعـي فـراهم طرفۀ غذا را بدون مخلوط شدن غذاي گوارش گيرد يافته
 كند. مي

و خروج موا د دارد.اما حفرT گوارش، فقط يك سوراخ براي ورود
مي در نشخواركنندگان چون غذاي نيمه و دوباره به دهان برمي جويده به سيرابي  گردد، حركت غذا در مري دوطرفه است. رود

*▲۳پاسخ: گزينۀ-۷ ۱زيست۳۶و۳۱هاي صفحه* استدالل* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
به خروج كيلوميكرون و ورود مواد غذايي روشِ برون ها به به ياخته راني مي روشِ درون هاي حفرT گوارشي هيدر و هـر دو روش، بري انجام شوند

 نياز به مصرف انرژي زيستي دارند.
*▲۴پاسخ: گزينۀ-۸ ۱زيست۳۰و۲۶هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:

و صفرا در گوارش يا آب  كافت آن نقش ندارد. گلوتن، نوعي پروتئين است
*▲۴پاسخ: گزينۀ-۹ ۱زيست۲۷و۱۷،۲۳هاي صفحه* استدالل* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:

و تبديل آن به واحدهاي سازندT خود يعني آمينواسيدها است. شكل، مربوط به آب  كافت پروتئين
Tمي اين واكنش در رود و آنزيم باريك انجام و نتيجۀ فعاليت پروتئازهاي لوزالمعده هـاي رودT باريـك اسـت. كـالژن نـوعي هاي ياختـه شود

 پروتئين است.
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

مي : گوارش پروتئين۱گزينۀ آن ها در معده آغاز و پپسين، مي هاي كوچك ها را به مولكول شود و در رودT تر تبديل باريك بـه آمينواسـيد كند
مي آب  شوند. كافت

مي۲گزينۀ  شوند. : پروتئازهاي لوزالمعده پس از ترشح فعال
 : بزاق، فاقد پروتئاز است.۳گزينۀ

*▲۳پاسخ: گزينۀ-۱۰ ۱زيست۳۲و۱۸،۲۰ هاي صفحه* كاربرد* حيطه: سادهمشخصات سؤال:
و ياخته د ماهيچۀ پيلور از نوع صاف است مي وكيهاي آن و به شكل غيرارادي، منقبض شـوند. بنـدارT خـارجي مخـرج از نـوع شكل هستند

و به مي مخطط است  شود. صورت ارادي منقبض
*▲۳پاسخ: گزينۀ-۱۱ ۱زيست۳۲و۳۱هاي صفحه* دانش* حيطه: سادهمشخصات سؤال:

صر روشِ درون به12Bجذب ويتامين و با مي ATPف بري و با صرف انجام و آهن با انتقال فعال مي ATPشود. كلسيم  شوند. جذب

و بهDويتامين (بدون صرف، ويتامين محلول در چربي است  شود. ) جذب ميATPروشِ انتشار
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۲فصل:۱شناسیزیست
آزمون۱شناسیزیستدرسبندیطبقههایتست )۳(ویژۀ

*▲۳پاسخ: گزينۀ-۱۲ ۱زيست۳۷صفحۀ* دانش* حيطه: سادهمشخصات سؤال:
مي ملخ با كمك آرواره، مواد غذايي و به دهان منتقل (گوارش مكانيكي) را خرد  كند.

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
 خوار وجود دارد. : رودT بزرگ در پرندT دانه۱گزينۀ
 : كرم خاكي حلق دارد.۲گزينۀ
 : كرم خاكي معده ندارد.۴گزينۀ

*▲۴پاسخ: گزينۀ-۱۳ ۱ زيست۳۶صفحۀ* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
مي هاي موردنظر، ياخته ياخته  دهند. كه قادر هستند همۀ موارد ذكر شده را انجام دهند. هاي پوشانندT حفرT گوارشي در هيدر را نشان

*▲۱پاسخ: گزينۀ-۱۴ ۱زيست۳۷و۳۶هاي صفحه* كاربرد* حيطه: سادهمشخصات سؤال:
لو در هر دو مورد، آنزيم و ميها به درون حفرT گوارشي مي لۀ گوارشي وارد و غذا را گوارش  دهند. شوند

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
يك۲گزينۀ مي : در لولۀ گوارش، غذا معموالً  كند. طرفه حركت
يك۳گزينۀ مي : لولۀ گوارش، امكان جريان و مواد دفعي فراهم  كند. طرفۀ غذا را بدون مخلوط شدن غذاي گوارش يافته
گ۴گزينۀ و ديگري براي دفع مواد زايد.: لولۀ  وارش داراي دو منفذ است. يكي براي ورود

*▲۳پاسخ: گزينۀ-۱۵ ۱زيست۲۸صفحۀ* دانش* حيطه: سادهمشخصات سؤال:
و دوازدهه را مشاهده كرد. با آندوسكوپي مي  توان درون مري، معده

و عفونت بر اثر هليكوبا بيني براي تشخيص زخم درون بهها، سرطان مي كترپيلوري بـين ها بـا درون رود. همچنين براي بررسي سالمت بافت كار
مي نمونه  كنند. برداري

*▲۴پاسخ: گزينۀ-۱۶ ۱زيست۲۸صفحۀ* كاربرد* حيطه: سادهمشخصات سؤال:
 گليسريد است كه در آب نامحلول است ولي ليپاز در آب محلول است. شكل مورد نظر تري

س  ها: اير گزينهعلت نادرستي
و نمك۱گزينۀ مي گليسريدها را به قطره هاي صفراوي، تري : لسيتين آن هاي بسيار ريز تبديل آب كنند تا ليپاز  كافت كند. ها را
مي : گوارش چربي۲گزينۀ  شود. ها، بيشتر در اثر فعاليت ليپاز لوزالمعده در دوازدهه انجام
 گليسريدها هستند. غذايي، تريهاي رژيم ترين ليپيد : فراوان۳گزينۀ

*▲۴پاسخ: گزينۀ-۱۷ ۱زيست۲۶صفحۀ* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
 همۀ موارد دربارT صفرا درست هستند.

*▲۳پاسخ: گزينۀ-۱۸ ۱زيست۲۷صفحۀ* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
ميدي شكل، يك سا ساكاريد را نشان ديدهد. مالتوز، و الكتوز و نشاسـته كارز ساكاريد هستند. گلوكز، مونوساكاريد است. سلولز، گليكـوژن

 ساكاريد هستند. پلي
*▲۳پاسخ: گزينۀ-۱۹ ۱زيست۳۳و۲۴هاي صفحه* استدالل* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:

و پپسينوژن مي و آنزيم پپسينوژن از ياختۀ اصـلي معـده ترشـح شود. اسيد معده از ياختۀ گاسترين باعث افزايش ترشح اسيد معده كناري
 شود. مي

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
مي۱گزينۀ و در تجزيۀ پروتئين : گاسترين باعث افزايش ترشح پپسينوژن  ها نقش دارد. شود
مي۲گزينۀ و : گاسترين باعث افزايش ترشح اسيد معده ميpHشود كربنـاتن باعث افـزايش ترشـح بـيتواند افزايش دهد. سكرتي خون را

مي مي و  خون را كاهش دهد.pHتواند شود
مي۴گزينۀ مي : سكرتين از دوازدهه ترشح و بر لوزالمعده اثر  گذارد. شود

*▲۴پاسخ: گزينۀ-۲۰ ۱زيست۲۵و۲۴هاي صفحه* كاربرد* حيطه: سادهمشخصات سؤال:
و دوكيهر دو بندارT ابتدايي وانتهايي مري، از و غيرارادي هستند. شكل ساخته شده عضالت صاف  اند

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
مي۱گزينۀ  شوند. : هر دو بنداره هنگام عبور غذا شل
مي۲گزينۀ  شود. : اگر انقباض بندارT انتهاي مري كافي نباشد، فرد دچار برگشت اسيد معده
مي بلع: بندارT ابتداي مري در فاصلۀ بين۳گزينۀ و از ورود هوا به مري جلوگيري كند. بندارT انتهاي مري براي خـروج گازهـاي ها بسته است

(باد گلو) شل مي مي بلعيده شده با غذا  شود. شود، پس باعث ورود هوا به مري
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ابت۱فصل:۱فیزیک فصلاز و بزرگی مرتبۀ تخمین جنبشی۲دای انرژی و کار ابتدای تا
آزمون۱فیزیکدرسبندیطبقههایتست )۳(ویژۀ

120سرعت خودروها در بزرگراهي-۱ km
h

دو۵۰است. اگر فاصلۀ هر دو خودرو (الين) عبـور در و بزرگراه كالً هشت خط متر

 طرف داشته باشد، مرتبۀ بزرگي تعداد خودروهاي عبوري از اين بزرگراه در هر ساعت كدام است؟

۱(210۲(410۳(610۴(810

31با چگاليAمايع-۲ 5 g/
cm

و ظرف را درون يك ظرف توخالي مي 32را با چگاليBشود. بار ديگر مايعمي g۷۰۰ريزيم. جرم مايع 5 g/
cm

و ظرفميدر همان ظرف مي g۶۵۰ريزيم. اين بار جرم مايع چنـدAباشـد، حجـم مـايعBدو برابر جـرم مـايعAشود. اگر جرم مايع گرم
 متر مكعب خواهد بود؟ سانتي

۱(۱۰۰ ۲(۲۰۰ ۳(۳۰۰ ۴(۴۰۰ 

10mبا تنديkg۵جسمي به جرم-۳
s

ش و به آن شتاب در حركت است. اگر نيروي ثابتي به آن وارد 25ود
m
s

بدهد، پس از چـه مـدتي انـرژي

 برابر خواهد شد؟۴جنبشي جسم 
۱(s۲۲(s۵۳(s۱۰ ۴(s۱۲ 

2mبا تنديmجسمي به جرم-۴
s

ميm۳اي به جرم در حركت است. وزنه و چگونه تغيي را روي آن ر دهيم تا انـرژي گذاريم. تندي آن را چقدر

 جنبشي آن ثابت بماند؟

۱(2m
s

3)۲و افزايش m
s

1m)۳و افزايش
s

4m)۴و كاهش
s

و كاهش

ميkg۲يك ماشين اسباب بازي به جرم-۵ هر از حال سكون به راه و بهافتد 2mاندازX ثانيه
s

كند. اگر انـرژي جنبشـي به تندي خود اضافه مي

1اين ماشين در لحظۀ  8t s=1برابرK2و در لحظۀ 10t s=2برابرK2ي ماشـين در ايـن مـدتباشد، افزايش انرژي جنبش 1(K K )−

 چند ژول است؟
۱(۱۴۴ ۲(۲۵۶ ۳(۴۰۰ ۴(۶۵۶ 

مي-۶ درصد نسبت بـه نقطـۀ پرتـاب۴۴كنيم. اگر انرژي جنبشي جسم در لحظۀ برخورد با زمين جسمي را از يك بلندي به سمت پايين پرتاب
 است؟افزايش يافته باشد. تندي جسم چند درصد تغيير كرده 

۱(۱۰۲(۲۰۳(۳۰۴(۴۰

آن J۲۰۰و انرژي جنبشيVجسمي با تندي-۷ 3mدر حركت است. اگر به تندي
s

چنـدVرسـد.مي J۳۲۰۰افزوده شود، انرژي جنبشي آن به

 متر بر ثانيه است؟
۱(۱۲(۲۳(۳۴(۴

در حال حركتند. اگر اين دو جسم به هم متصل بودند، مجموعه بايـد بـا چـهV۲ا تنديبm۲و جسمي به جرمVبا تنديmجسمي به جرم-۸
مي تندي  هاي جنبشي دو جسم اوليه برابر شود؟ كرد تا انرژي جنبشي آن با مجموع انرژي اي حركت

۱(V۳۲(3V۳(V۲۴(2V
فا-۹ ميليارد سال نوري بـرآورد شـده اسـت. اگـر تنـدي نـور در خـأل۹۳صلۀ دورترين اجرام شناخته شده از منظومۀ شمسي، در حال حاضر،

83 10
m
s

(مسافتي را كه نور در مدّت يـك سـال× باشد، تخمين مرتبۀ بزرگي فاصلۀ اين اجرام از منظومۀ شمسي، برحسب متر كدام است؟

ميپيمايد، در خأل مي  نامند.) يك سال نوري

۱(2210۲(2610۳(3010۴(3410
(همگن) با چگالي-۱۰ ( دو جسم توپر (۱هاي مختلف در اختيار داريم. اگر چگالي جسم  در اين صورت ............... ) كمتر باشد،۲) از چگالي جسم

۱() (۲جرم جسم  ) بيشتر است.۱) الزاماً از جرم جسم
۲() (۲حجم جسم  ) كمتر است.۱) الزاماً از حجم جسم
۳() (۲اگر بخشي از جرم جسم مي۱) را جدا كنيم، چگالي آن با چگالي جسم  شود. ) برابر
۴() () از نسبت جرم به حجم۲نسبت جرم به حجم جسم  تر خواهد بود. ) بزرگ۱جسم

120انرژي جنبشي جسمي-۱۱ Jاست. كار كل انجام شده روي اين جسم چند ژول باشد تا تندي آن دو برابر شود؟ 
۱(۱۲۰ ۲(۲۴۰ ۳(۳۶۰ ۴(۴۸۰ 
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ا kg۳۰۰۰به جرمBو اتومبيل kJ۴۰۰با انرژي جنبشي kg۲۰۰۰به جرمAاتومبيل-۱۲ در حال حركـت kJ۱۵۰نرژي جنبشي با
 بيشتر است؟Bچند متر بر ثانيه از تندي اتومبيلAهستند. تندي اتومبيل 

۱(۲۲(۵۳(۱۰۴(۲۰
60Fمطابق شكل، شخصي نيروي-۱۳ N=به را به جسمي وارد مي و آن را مي۳اندازX كند در ايـن برد. كار نيـروي شـخص متر روي سطح باال

330جايي چند ژول است؟ جابه
2

(Cos )° = 

۱(۹۰
۲(۹۰-

۳(90 3

۴(90 3−

حركتs۲ها به مدتxشود. يك بار اين متحرك را با تندي ثابت در جهت محور مطابق شكل وارد ميFمطابق شكل، به متحركي نيروي ثابت-۱۴
كنيم. كـار جا مـي جابـهs۳ها به مـدتyاست. بار ديگر متحرك را با همان تندي در جهت محور1Wدر اين وضعيتFدهيم. كار نيروي مي

1خواهد بود. نسبت2WبرابرFنيروي 

2

W
W

37برابر كدام است؟ 0 8 53 0 6(Cos / Cos / )° = ° =

۱(4
3

۲(3
4

۳(1
2

۴(۲
و ذره در جهت مشخص شده به اندازX به ذره-۱۵ مي m۲۰اي مطابق شكل، سه نيرو وارد شده كند. اگر كار كـل نيروهـاي وارد بـر جسـم حركت

J۲۳۰ 3د، باشFچند نيوتون است؟ 

۱(۱

۲(۲

۳(۳

۴(۴

30°
30°

60F N=

1 10F N=

3F

2 16F N=

60°

F
y

53° x
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)۱(فصل۱* حيطه: كاربرد * فيزيك مشخصات سؤال: دشوار▲۲پاسخ: گزينۀ-۱
درمي km۱۲۰دانيم در هر ساعت هر خودرو مي آنمتر چند خودرو وجو۵۰با فاصلۀ km۱۲۰پيمايد. كافي است بدانيم راد دارد، گاه اين تعداد
مي۸در   كنيم. خط عبور ضرب

2 2120 1 2 10 10km km km/ ~
h h h

= =  سرعت خودروها ×

3
2 1 2 11050 50 5 10 10 10 10

1
kmm ( m)( ) km ~ ~ km

m

−
− − −= = = ×  فاصلۀ طولي ×

18 (الين)=~10  تعداد خط عبور

1خودرو 410 10)( ) =
210خودرو۱ km( )(

h
 خودروهاي هر ساعتتعداد=

110 km−

)۱فصل(۱مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * فيزيك▲۲پاسخ: گزينۀ-۲

1 5 1 5A
A A

A

m
/ m / V

V
= ⇒ =

2 5 12 5 2 5 1 25
2

2

B

B B B A A

A B

m
/

V m / V / V / V
V V


=  ⇒ = = × =

= 

350 1 5 1 25 50 0 25 50 200A B A A A Am m / V / V / V V cm⇒ − = ⇒ − = ⇒ = ⇒ =
700Am g+ mظرف=
650Bm g+ mظرف=

)۲(فصل۱مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * فيزيك▲۱پاسخ: گزينۀ-۳

2 222 2 2
2 1 2221 111

1
2 4 2 2 20
1
2

mVK V V mV V V
K V sVmV

= ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ =

20 105 2Va t s
t t

∆ −
= ⇒ = ⇒ ∆ =
∆ ∆

 

)۲(فصل۱مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك▲۳پاسخ: گزينۀ-۴

12 2 2 2 2 2
2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2

1 1 1
4

2 2 4 2
V

K K m V m V mV mV V V V= ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ =

1 2 2 12 1 1 2 1m m mV V V V V
s s s

= ⇒ = ⇒ ∆ = − = − = −

1mبنابراين تندي جسم را بايد
s

 كاهش دهيم.

)۲(فصل۱مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * فيزيك▲۱پاسخ: گزينۀ-۵

2 210 10 2 20mt s : V
s

= = × = 1 18 8 2 16mt s : V
s

= = × = 

2
1

2 1
2

2

1 2 16 256
2 400 256 144
1 2 20 400
2

K J
K K K J

K

= × × =  ⇒ ∆ = − = − =
= × × =


)۲(فصل۱مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * فيزيك▲۲پاسخ: گزينۀ-۶

2 1 2 2 2
2 1

1 1 1 1
0 44 1 0 44 1 44 1 2

K K K VK / / ( ) / V / V
K K K V

−∆
= = ⇒ − = ⇒ = ⇒ =

2 1 2

1 1 1
1 1 2 1 0 2

V V VV / /
V V V

−∆
= = − = − =

 درصد افزايش يافته است.۲۰بنابراين تندي جسم
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)۲(فصل۱مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك▲۱پاسخ: گزينۀ-۷

2 2
2

22

1 1200
200 1 12 2

11 3200 3 16 3 433 3200 22

4 3 1

mV J mV V V( )
V Vm(V )m(V ) J

mV V V
s


= ⇒ = ⇒ = ⇒ =

+ + ++ =


⇒ = + ⇒ =

)۲(فصل۱مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك▲۲پاسخ: گزينۀ-۸

2 2 2 2 2 2 2 2
1 2

1 1 13 2 2 3 8 3 9 3
2 2 2

K K K ( m)V mV ( m)( V) V V V V V V V′ ′ ′ ′ ′= + ⇒ = + ⇒ = + ⇒ = ⇒ =

* سؤال مشخصات▲۲ گزينۀ: پاسخ-۹ ۱فيزيك۱۸ صفحۀ* كاربرد: حيطه* متوسط:
24 60 60

365
1 1 1

h min sday
day h min

= × ×  يك سال ×

2 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 73 65 10 2 4 10 6 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10( / ) ( / ) ( ) ( ) ~ ( ) ( ) ( ) ( ) s= × × × × × × × × × × × × × × = 

8 0 8 83 10 10 10 10
m m~
s s

= × × خأل =  تندي نور در

8 7 1510 10 10d vt ~ m= × طي:= (مسافت  شده توسط نور در يك سال) يك سال نوري
9 15 25 1 25 2693 10 10 9 3 10 10 10 10m / m ~ m= × × = × ×  فاصلۀ دورترين اجرام =

* سؤال مشخصات▲۴ گزينۀ: پاسخ-۱۰ ۱فيزيك۲۱ صفحۀ* دانش: حيطه* ساده:
* سؤال صاتمشخ▲۳ گزينۀ: پاسخ-۱۱ ۱فيزيك۳۵صفحۀ* كاربرد: حيطه* متوسط:

2 22 2 2
2

1 1

1
2 4 4 120 480

2
K v

K mv ( ) ( ) K J
K v

= ⇒ = = = ⇒ = × = 

2 1 480 120 360t tW K K W J= − ⇒ = − =

* سؤال مشخصات▲۳ گزينۀ: پاسخ-۱۲ ۱فيزيك۲۸ صفحۀ* كاربرد: حيطه* متوسط:

2 3 3 21 1400 10 2 10 20
2 2A AA A

mK mv v v
s

= ⇒ × = × × × ⇒ =

2 3 3 21 1150 10 3 10 10
2 2B B B B

mK mv v v
s

= ⇒ × = × × × ⇒ =

10A B
mv v
s

⇒ − =

)۲(فصل۱مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك▲۳پاسخ: گزينۀ-۱۳
W (F Cos )d= α

360 30 3 60 3 90 3
2

W ( Cos ) J= ° × = × × = 

)۲(فصل۱مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * فيزيك▲۳پاسخ: گزينۀ-۱۴
 حالت اول:

1 1 1 1 12 2d V t V s V= × = × =

1 1 1 12 53 1 2W F d Cos F V Cos / VF= θ = × ° =

 حالت دوم:

2 2 2 2 23 3d V t V s V= × = × =

2 2 2 23 37 2 4W F d Cos F V Cos / VF= θ = × × ° =

1

2

1 2 1
2 4 2

W / VF
W / VF

= =

)۲(فصل۱مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فيزيك▲۳پاسخ: گزينۀ-۱۵

1 2 3 1 2 390 60 0TW W W W F d Cos F dCos F dCos= + + = × ° + ° + °

3 3 3 3
1220 0 16 20 20 1 220 160 20 60 20 3
2

F F F F N= + × × + × × ⇒ = + × ⇒ = ⇒ =

F

x53°

F
y

37°
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 است؟ نادرستكدام گزينه-۱
و نوترون تقريباً)۱  است.2amuمجموع جرم پروتون
مي)۲  را تخمين زد.آن توان جرم اتمي با در اختيار داشتن عدد جرمي يك اتم،
از)۳  است.12amuجرم اتمي ميانگين عنصر كربن، بيش

−1eون نماد الكتر)۴
0و جرم آن تقريباً� 0005/ amu.است 

 چه تعداد از عبارت هاي زير درست است؟-۲
و نوترونالف و در حدود تقريباً،) جرم پروتون  است.1amuبا يكديگر برابر
پر ۲۰۰۰جرمب)  وتون برابر است.الكترون تقريباً با جرم يك

 است.1amuپ) جرم يك مول اتم هيدروژن،
و يك الكترون برابر است.ت  ) جرم اتمي ميانگين هيدروژن، با مجموع جرم يك پروتون
۱(۱۲(۲۳(۳۴(۴

1 كدام گزينه درست است؟-۳ 17
1 13( H , Al)

مي از عدد آووگادرو تنها براي)۱  شود. شمارش ذرات زيراتمي در يك اتم، يون يا مولكول استفاده
در تعداد اتم)۲  هاي موجود در يك گرم هيدروژن برابر است. گرم آلومينيم با تعداد اتم۲۷هاي موجود

236جرم)۳ 02 10/ و جرم اتمي ناميده مي×  شود. اتم هيدروژن يك گرم است
ادانشمندان)۴ به سنج ستفاده از دستگاه طيفبا مي جرمي، جرم اتم عنصرهاي مختلف را  كنند. طور تقريبي تعيين

 هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت-۴
 است.5nmالف) در شكل داده شده، طول موج

 قيم دارد.رابطۀ مست،ب) طول موج با انرژي موج
 ها بيشتر است.پ) انرژي پرتوهاي فروسرخ از ريزموج
به،ت) نور خورشيد در اثر عبور از منشور مي طول موج۷تنها  شود. متفاوت تجزيه

۱(۱۲(۲۳(۳۴(۴
 كدام گزينه درست است؟-۵

 انرژي در نگاه ماكروسكوپي پيوسته، اما در نگاه ميكروسكوپي گسسته است.)۱
ميب)۲  كند.ر اثر قرار گرفتن ليتيم سولفات در شعله، رنگ شعله به زرد تغيير
 تري نسبت به هيدروژن است.كمدر ناحيۀ مرئي، طيف نشري خطي ليتيم داراي خطوط)۳
 كه در آن زمان كشف شده بود را توجيه كند.ييمدل اتمي بور، توانست طيف نشري خطي تعداد قابل توجهي از عنصرها)۴

 هاي زير درست است؟ه تعداد از عبارتچ-۶
 هاي الكتروني پيرامون هسته هر اتم، به عدد اتمي آن وابسته است. الف) انرژي اليه

 هاي الكتروني در اتم عنصرهاي گوناگون، مشابه يكديگر است.ب) تفاوت انرژي ميان اليه
 بد.ياپ) انرژي الكترون در اتم، با افزايش فاصله از هسته افزايش مي

 همان اتم است.bويژ،هاي الكتروني پيرامون هسته هر اتمت) انرژي اليه
۱(۱۲(۲۳(۳۴(۴

و اختالف انرژي ميـان اليـه-۷ هـاي الكترونـي متـوالي ............... با فاصله گرفتن از هسته در اتم هيدروژن، انرژي الكترون در هر اليه ...............
 يابد. مي
 كاهش-كاهش)۴ افزايش-كاهش)۳ كاهش-افزايش)۲ افزايش-شافزاي)۱

 در كدام دو ويژگي مشابه هستند؟،33Asو19Kهاي اتم-۸

0lالف) تعداد الكترون با =
پر هاي نيمهب) تعداد زيراليه
يهاي ظرفيتپ) تعداد الكترون
3nبات) تعداد الكترون 1lو= =

ت)۱ و پ)۲ الف و پ)۳ب و ت)۴ الف و ب

2 5/ nm

3nm
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ۀاي وجود دارد كـه قبـل از زيراليـ ها را بر طبق قاعدb آفبا در نظر بگيريم، در اين ميان زيراليه اگر ترتيب پر شدن زيراليه-۹
6p4ۀو بعد از زيراليfبا توجه به اين زيراليه درست است؟زير، هاي عبارتاز شود. چه تعداد از الكترون پر مي 

الي ترين سطح انرژي را در ميان زيراليه پايين،الف) اين زيراليه  اصلي خود دارد.ۀهاي
 دارد. گنجايش الكترون۵۰رنده اين زيراليه،ب) اليۀ اصلي دربردا

 الكترون را در خود جاي دهد.۲تواندپ) اين زيراليه، حداكثر مي
nت) مقدار l+و زيراليه  برابر است.4fو7sهاي، براي اين زيراليه

۱(۱۲(۲۳(۳۴(۴
 كدام گزينه درست است؟-۱۰

و فرعي الكترون)۱  است.29Cu، بيشتر از30Znاتم3dهاي موجود در زير اليۀ مجموع اعداد كوانتومي اصلي
و اليۀ سوم برابر است.)۲  گنجايش زيراليۀ پنجم
 تري دارد، گنجايش الكتروني بيشتري دارد. اي كه سطح انرژي پايين هر اليۀ الكتروني، هر زيراليهدر)۳
د.نمتفاوتي دارlوnهاي موجود در يك اليۀ الكتروني، همۀ الكترون)۴

و بيروني24Cr در اتم-۱۱  ون در كدام زيراليه قرار دارد؟ترين الكتر، سومين اليۀ الكتروني چند الكترون دارد
۱(13-3d۲(۱۳-4s۳(۱۲-3d۴(۱۲-4s

79گاه در يونهر-۱۲ 2X و الكتروند نوترون، تفاوت تعدا+ و آرايش الكتروني يون۵ها ها 2Yباشد ختم شود، كـدام گزينـه63pبه زيراليۀ−
 درست است؟

 است.20عدد اتمي اين دو عنصر تفاوت)۱
۲(Xمتعلق به دستۀpاي است. جدول دوره 
 هاي اليۀ ظرفيت آن برابر است. با تعداد الكترونYشمارb گروه)۳
مي به زيراليهXآرايش الكتروني)۴ nشود كه حاصل اي ختم l+،است.۵آن 

و بقيۀ زيراليه۲زيراليه هركدام دارايX،۵در اتم-۱۳ آن چه تعداد از عبارت الكترون هستند.۶هاي آن، هركدام داراي الكترون bهاي زير دربار
 درست است؟

 زيراليه از الكترون اشغال شده است.۸الف) در آرايش الكتروني آن،
 دارد.يالكترون ظرفيت۲ب) اين اتم،

و گروه چهارم جدول دوره  اي است.پ) اين عنصر متعلق به دوره
و بيرونيdت) اين عنصر متعلق به عنصرهاي دستۀ مي آن نيمهۀترين زيرالي است  باشد. پر

۱(۱۲(۲۳(۳۴(۴
( چه تعداد از عبارت-۱۴  ) درست است؟31Gaهاي زير دربارb اتم گاليم

مي آن، از گاز نجيب دورb دوم جدول دورهbآرايش الكتروني فشردنوشتن الف) در  شود. اي استفاده
بهب) در اين اتم، چهار الي  طور كامل پر شده است.ۀ الكتروني

 اي است. جدول دورهpپ) اين عنصر متعلق به دستۀ
.استsهاي هاي زيراليه برابر الكترون۸/۰در آن،dهاي زيراليۀت) تعداد الكترون

۱(۱۲(۲۳(۳۴(۴
 است؟ نادرستكدام گزينه-۱۵

مي هاي طيف امروزه با كمك داده)۱  كنند را تعيين كرد. هايي كه از قاعدb آفبا پيروي نميي اتمنآرايش الكترو توان سنجي،
ازبرايlوnمجموع)۲ و سوم جدول دوره الكترون هريك  اي، يكسان است. هاي ظرفيت عنصر سي
 هاي باردار در هريك، با هم برابر است. هاي يك عنصر، مجموع شمار ذره در همۀ ايزوتوپ)۳
ا)۴ به اي، الكترون نقطه-لكتروندر آرايش  دهند. صورت نقطه نمايشمي هاي ظرفيت هر اتم را در اطراف نماد آن

آنها اي است. اين عنصر اعداد اتمي زير، مربوط به تعدادي از عنصرهاي جدول دوره-۱۶ و چه تعدادي از در در چند گروه از جدول جاي دارند هـا
 گيرند؟ دورb چهارم قرار مي

»۸۱-۱۰-۴-۸۶-۵۱-۱۳-۱۸-۷-۴۹-۲۰«
۱(۵-۱۲(۵-۲۳(۴-۱۴(۴-۲
 ها كمتر است؟ اي، اختالف تعداد عنصرهاي كدام دوره در جدول دوره-۱۷

۶و۳هاي دوره)۵۴و۴هاي دوره)۷۳و۵هاي دوره)۳۲و۱هاي دوره)۱

10صورت، بهAآرايش الكتروني فشردb اتم-۱۸ 1
18 3 4Ar d s   و جزء عنصرهاي دسـتۀ است. اين اتم متعلق به گروه ............... جدول دوره اي

 ............... است.
d-يازدهم)d۴-اول)s۳-يازدهم)s۲-اول)۱
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گزپاسخ-۱ *▲۴ۀني: * مشخصات سؤال: * متوسط ۲شيمي۱۵و۱۴هاي صفحهحيطه: كاربرد

0د الكترون نما
1e−.است 

 ها: بررسي ساير گزينه
و نوترون۱ۀنيگز آن،است1amuتقريباً، هركدام: جرم پروتون  باشد. مي2amuها تقريباً بنابراين مجموع جرم
و نوترونك اتم برابر با مجموع تعداد پروتوني: عدد جرمي۲ۀنيگز و نوترون هر كدام تقريباً ها و جرم1amuهاي آن اتم است. جرم پروتون

 الكترون ناچيز است، بنابراين عدد جرمي يك اتم با جرم اتمي آن از نظر عددي تقريباً برابر است.
و جرم اتمي ميانگين آن، كمي بيشتر از12amuوتوپ كربن : جرم اتمي فراوان ترين ايز۳ۀنيگز  باشد. مي12amuاست

گزپاسخ-۲ ۲شيمي۱۵و۱۴هاي مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه▲۲ۀني:
 درست هستند.»ب«و» الف«هاي عبارت

 هاي نادرست: بررسي عبارت
م هيدروژن، يك گرم است.پ) جرم يك مول ات

و يك الكت دليل دارا بودن ايزوتوپبه،ت) جرم اتمي ميانگين هيدروژن  رون بيشتر است.هاي مختلف آن، از مجموع جرم يك پروتون
گزپاسخ-۳ ۲شيمي۱۸و۱۷هاي مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه▲۲ۀني:

ذ۱ۀنيگز و از آن براي شمارش تعداد اتم، يون يـا مولكـول نيـز اسـتفاده : كاربرد عدد آووگادرو، تنها محدود به شمارش رات زيراتمي نيست
 شود. مي

و يك گرم هيدروژن۲:۲۷ۀنيگز و حاوي،گرم آلومينيم 236هريك معادل يك مول است 02 10/  باشد. اتم مي×

۳:236ۀنيگز 02 10/ مياتم هيدروژن معادل يك مو× و جرم آن برحسب گرم، جرم مولي هيدروژن ناميده  شود.ل است
مي هاي مختلف را با دقت زيادي اندازه جرمي، جرم اتم سنج : طيف۴ۀنيگز  كند. گيري

گزپاسخ-۴ *▲۲ۀني: * مشخصات سؤال: * متوسط ۲شيمي۲۱تا۱۹هاي صفحهحيطه: كاربرد
 درست هستند.»پ«و» الف«هاي عبارت
 هاي نادرست:ي عبارتبررس

 رابطۀ عكس دارد.،ب) طول موج با انرژي موج
و گسترb پيوستهت) نور خورشيد در اثر عبور از منشور تجزيه مي مي اي از رنگ شود بي ها را ايجاد نهايت طـول مـوج متفـاوت كند كه شامل

 است.
گزپاسخ-۵ *▲۱ۀني: * مشخصات سؤال: * متوسط ۲شيمي۲۵تا۲۲ هاي صفحهحيطه: دانش

 هاي نادرست: بررسي گزينه
در۲ۀنيگز  دهد.مي شعله، رنگ شعله را به سرخ تغيير : قرار دادن ليتيم سولفات
و هيدروژن، هريك دارايي: طيف نشري خطي ليت۳ۀنيگز  خط در ناحيۀ مرئي است.۴م
 كند. مدل اتمي بور، تنها توانست طيف نشري خطي هيدروژن را توجيه:۴ۀنيگز

گزپاسخ-۶ *▲۳ۀني: * مشخصات سؤال: * متوسط ۲شيمي۲۷و۲۶يها صفحهحيطه: دانش
 درست هستند.»ت«و»پ«،»الف«هاي عبارت

 هاي الكتروني در اتم عنصرهاي گوناگون، متفاوت است.ب) تفاوت انرژي ميان اليه
گزپاسخ-۷ *▲۲ۀني: ۲شيمي۲۷ۀ * صفح متوسطمشخصات سؤال:
گزپاسخ-۸ *▲۴ۀني: ۲شيمي۳۰تا۲۷هاي * صفحه دشوارمشخصات سؤال:

2 2 6 2 6 1
19

2 2 6 2 6 10 2 3
33

1 2 2 3 3 4

1 2 2 3 3 3 4 4

K : s s p s p s

As : s s p s p d s p
و شش الكترون در زيراليۀ اين دو اتم، هركدام 3p)3nيك زيراليۀ نيمه پر 1lو=  ) دارند.=

گزسخپا-۹ ۲شيمي۳۱تا۲۷هاي مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه▲۲ۀني:
 درست هستند.»ت«و»ب«هاي عبارت

 است.5dزيراليۀ موردنظر،
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در، پايين5sوجود دارند كه زيراليۀ5gو5s،5p،5d،5fهاي اصلي پنجم، زيراليهۀالف) در الي ترين سطح انرژي را
آن  ها دارد. ميان

مي به22n، از رابطۀب) گنجايش هر اليۀ الكتروني  آيد. دست
2 22 2 5 2 25 50: n ( )= = ×  پنجمۀگنجايش الي=

 الكترون است.۱۰گنجايش اين زيراليه،پ)
nمقدارت) l+صورت زير است: براي هر زيراليه به 

5 5 2 7 7 7 0 7 4 4 3 7d : s : f :+ = + = + =
گزپاسخ-۱۰ ۲شيمي۳۲تا۲۸هاي مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه▲۲ۀني:

ي زيراليۀ پنجم  دارند. گنجايش الكترون۱۸كو اليۀ سوم، هر
 هاي نادرست: بررسي گزينه

و فرعي3dالكترون در زيراليۀ۱۰هركدام،CuوZn:۱ۀنيگز ها آن3dزيراليۀ هاي الكتروندارند، بنابراين مجموع اعداد كوانتومي اصلي
 ابر است.با هم بر

 تري دارد، گنجايش الكتروني كمتري دارد. اي كه سطح انرژي پايين زيراليههر: در هر اليۀ الكتروني،۳ۀنيگز
و ممكن استnهاي موجود در يك اليۀ الكتروني، : همۀ الكترون۴ۀنيگز  يكسان يا متفاوتي داشته باشند.lيكساني دارند

ز،براي مثال  يكساني دارند.3s،lيراليۀ دو الكترون موجود در
گزپاسخ-۱۱ ۲شيمي۳۳تا۳۰هاي مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه▲۲ۀني:

2صورت مقابل است:به،24Crآرايش الكتروني اتم 2 6 2 6 5 1
24 1 2 2 3 3 3 4Cr : s s p s p d s

د۱۳در اين اتم، و بيرونيالكترون در اليۀ سوم وجود آن ارد  است.4sترين زيراليه
گزپاسخ-۱۲ ۲شيمي۳۴تا۳۰هاي مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه▲۴ۀني:

79
79 41

2
3 38

5

n p
n p n

p e
n p p

n e

+ =
+ = =  − = ⇒ ⇒  − = =  − =

2 2 6 2 6 10 2 6 21 2 2 3 3 3 4 4 5X : s s p s p d s p s
2 2 2 6 2 61 2 2 3 3Y : s s p s p−

2(عدد اتمي)=16 2 6 2 41 2 2 3 3Y : s s p s p Z⇒

۱:38گزينۀ 16 22X YZ Z− = − =

 است.sمتعلق به دستۀ،38X: اتم۲گزينۀ

آن كه تعداد الكترون در حالي،استY،۱۶: شمارb گروه۳گزينۀ  است.۶هاي اليۀ ظرفيت
5nشود كه داراي ختم مي5sبه زيراليۀXآرايش الكتروني:۴ۀنيگز l+  است.=

گزپاسخ-۱۳ ۲شيمي۳۴تا۳۰هاي مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه▲۱ۀني:
 درست است.»پ«تنها عبارت

 صورت زير است: بهXآرايش الكتروني اتم
2 2 6 2 6 2 21 2 2 3 3 3 4X : s s p s p d s

 هاي نادرست: بررسي عبارت
 اشغال شده از الكترون است.ۀزيرالي۷دارايXالف) اتم
الكترون۴دارايXهاي ظرفيت هستند. بنابراين، الكترون4sو3dهاي هاي زيراليه از دورb چهارم، الكترونdعنصرهاي دستۀب) در
 است.يظرفيت

و آخرين زيراليdت) اين عنصر متعلق به عنصرهاي دستۀ )24آنۀاست s  است. پر(
گزپاسخ-۱۴ *▲۱ۀني: * مشخصات سؤال: * دشوار ۲شيمي۳۴تا۳۰هاي صفحهحيطه: كاربرد

 درست است.»پ« عبارتتنها
بهbآرايش الكتروني فشرد  صورت زير است: گاليم،

10 2 1
31 18 3 4 4Ga : Ar d s p   
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 هاي نادرست: بررسي عبارت
) ميArالف) در آرايش الكتروني فشردb آن، از گاز نجيب دورb سوم  شود. ) استفاده

بهۀب) الي  طور كامل پر نشده است. الكتروني چهارم در اين عنصر،
ز۸وdالكترون در زيراليۀ۱۰ت) داراي  است.sهاي يراليهالكترون در

گزپاسخ-۱۵ ۲شيمي۳۵و۳۲،۳۳هاي مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه▲۲ۀني:
10 2 3

33 3 4 4As : Ar d s p   

 متفاوتي هستند.lوnداراي مجموع هاي ظرفيت اين اتم، الكترون
۴4برابر باlوnالكترون، هركدام داراي مجموع۲ 4 0 4s : n l+ = + = ⇒

۵4برابر باlوnالكترون، هركدام داراي مجموع۳ 4 1 5p : n l+ = + = ⇒

گزپاسخ-۱۶ *▲۳ۀني: * مشخصات سؤال: * دشوار ۲شيمي۳۴و۱۲تا۹هايهصفححيطه: كاربرد
 گيرند. با توجه به عددهاي اتمي داده شده، اين عنصرها در چهار گروه جاي مي

۲۰و۲:۴گروه
۸۱و۱۳:۱۳،۴۹گروه
۵۱و۱۵:۷گروه
۸۶و۱۸:۱۰،۱۸گروه

bچهارم قرار دارد.۲۰عنصر شمار bدر دور 
گزپاسخ-۱۷ *▲۳ۀني: * مشخصات سؤال: * متوسط ۲شيمي۳۴ۀ صفححيطه: دانش

 صورت زير است: تعداد عنصرهاي هر دوره از جدول، به
 عنصر۲دورb اول:
 عنصر۸دورb دوم:

bعنصر۸سوم: دور 
 عنصر۱۸دورb چهارم:
 عنصر۱۸دورb پنجم:
 عنصر۳۲دورb ششم:
 عنصر۳۲دورb هفتم:

گزپاسخ-۱۸ *▲۴ۀني: * مشخصات سؤال: * ساده ۲شيمي۳۴ۀ صفححيطه: دانش
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