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 در كدام بيت متفاوت است؟» فرمودن«معناي فعل-۱

ـــواب۱ ـــام خ ـــه هنگ ـــاو را ب ـــود ك ــــــدر آباز آن) بفرم ــــــد ان ــــــه افكنن جايگ

ـــت۲ ـــار درش ـــاي ك ـــردان مفرم ـــه خ كــه ســندان نشــايد شكســتن بــه مشــت) ب

ــكرخا را) اگر دشـنام فرمـايي وگـر نفـرين دعـا گـويم۳ ــل ش ــب لع ــد ل ــي زيب ــخ م ــواب تل ج

ـــ۴ ـــياه) بفرم ـــپ س ـــر اس ـــن ب ـــا زي ـــــاهود ت ـــــك ش ـــــد نزدي و بردن ـــــد نهادن

هم واژه-۲ با هاي  به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟»وَرَم، جوان، پارسايي«معني
ز مسجد به خرابـات شـدم خـرده مگيـر و زمــان خواهــد شــدالف) گر مجلــس وعــظ دراز اســت

و شــــاخيـــزان بـــه نغمـــۀ ســـحريب) صـــبح ب زننــــدهــــر نفــــس راه شــــيخ

ــــاسج) بــرو اي خواجــه خــود را نيــك بشــناس ــــد آم ــــي مانن ــــود فربه ــــه نب ك

ِمي ـــوي ـــه ك ـــر ب ـــارت ب ـــاند) بش ـــردفروش ـــا ك ـــدِ ري ـــه از زه ـــافظ توب ـــه ح ك

ب-الف-د)۴ب-د-ج)۳ الف-ب-د)۲د-ب-ج)۱
 كنندT ابيات است؟ هاي كدام گزينه به ترتيب كامل واژه-۳

(ربي ز مشرق بر ميافروغ طلعتش ــتخسارش) گو مَه ــاروِ ............... نيس ــرواي آن تنه ــبم پ كامش

ــودبــه بــاغ بــادT گلگــون چــرا حــرام بــود؟ ــد ب ــالل خواه ــن ............... ح ــه گلش ــر ب اگ

ــه صــاحب ............... ــو ســير نگــردم ك ــن از ت نــه ممكــن اســت كــه هرگــز رســد بــه ســيرابيم

ـــوخ و شـــعلۀ شـــمعاز نســـيم ســـحر آم و شـــــيوT شـــــيدايي راتم رســـــم ...............

 استسقا-رضوان-شوريدگي-شبگرد)۲ استسقا-رضوان-شبگرد-شوريدگي)۱
 شبگرد-رضوان-استسقا-شوريدگي)۴ شوريدگي-استسقا-رضوان-شبگرد)۳

 معني شده است؟ نادرستاي در كدام گزينه واژه-۴
(شاب: برنا)-(صعب: دشوار)-(خطوه: قدم))۲ بند)(عِقد: گردن-عندليب: بلبل)(-(تمكّن: ثروت))۱
و پوست)-(شبگرد: سحرگاه)-(ميثاق: پيمان))۴(صنم: بت)-(درست: سالم)-(دستار: سربند))۳ (دوال: چرم

 در كدام بيت غلط اماليي وجود دارد؟-۵
ــرتـــوانم بـــي او نشســـت يـــك ســـاعت) نمي۱ ــه از س ــرا ك ــان برنميچ ــتج ــوانم خاس ت

ــر پــدر خــويش مي۲ ــازش كســي كــه ب ـــويش ميكنــد) ن ـــر خ ـــت از گه ـــلب نجاب ـــدس كن

ــورد۳ ــر خ ــود را مگي ــتي خ ــزرگ هس ــار ب ــه) ك ــمار ن ــن ش ــو زي ــه چ ــوش دارآگ ــد گ اي، پن

ز مردگــــــان انگــــــار) بــــر گناهــــان همــــي كنــــي اصــــرار۴ خويشــــــتن را

 شود؟مي در كدام گزينه غلط اماليي ديده-۶
ــاب۱ ــرق صــبح جهانت ــرق ع ــود غ ــرم ش پــــيش رخ زيبــــاي تــــو از روي صــــباحت) از ش

ــدميكاش نراندي اي سـنم توسـن سـركش از بـرم)۲ ــر نران ــون جگ ــت خ ــده در پي ز دو دي ــا ت

ــت)۳ ــل اس ــتۀ ك ــزو پيوس ــويي ج ــو گ خـــور، خـــار مقـــرون گـــل اســـتخـــار ميور ت

اي۴ و همچنين سلطان را رسد كه از  ها مخصوص گرداند.ن مال، اصحاب را به صلت)
 در كدام گزينه غلط اماليي هست؟-۷

ـــاني)۱ ـــن جه ـــالخورد اي ـــا س ـــز م ـــو ك ــــي؟ت ــــه دان ــــاالن را چ ــــالح خوردس ص

ــده۲ ــق ش ــداد متّف ــدل وي اض ز ع ــان كه گرگ را قسم اكنـون بـه جـان چوپـان اسـتاند) چن

(غـرور) كنـد زان سـان مـرا)۳ ـــراحرصِ اين منيّت ـــان م ـــعب آس ـــعب ص ـــد ص ـــه نماي ك

روضــۀ خلــد بيــدالن نيســت بــه جــز لقــاي تــو) روضـۀ خلـد اگرچـه دل بهـر لقـا طلـب كنــد۴

 هاي اماليي بيشتر است؟ در كدام گزينه غلط-۸
و غيرتمند)۱ و زيبايي-متعصّب و شوخ بذله-سباحت و گمان-گو  شائبه
و پنهان)۲ و زمين-محجوب م-ضيعت و و پافشاري-انندنظير  اسرار
و كوتاهي)۳ و نگاه داشت-فروگزاري و نواهي-ضبط و بزرگ-اطراف  خرد
و اندرز)۴ به-وعظ و قريهه-سزا كار و طرفداري-ذوق  حمايت
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مي در همۀ گزينه-۹ به ها نقش تبعي ديده  جز: شود،

ــي خوب۱ ــد وقت ــا بياراين ــه زيوره ــان را) ب وبي كـه زيورهـا بيـاراييتن چنـان خـتو سيمينروي

ـــــا، آه۲ ـــــۀ بهشـــــت، ام ـــــر، آين ــــاه) عم و دي كوت و روز تيــــر ــــيش از شــــب ب

و نمـيمي) بار فراق دوسـتان بـس كـه نشسـت بـر دلـم۳ (شـتر) بـه زيـر محملـمروم رود ناقـه

ــت۴ ــاد اس ــات كســي آب ــوي خراب ــر ك ــر س كــه مــدام از مــي ديرينــه خــراب اســت، خــراب) ب

 هاي تبعي بيشتر است؟ عبارت تعداد نقش در كدام-۱۰
و عالم ديار روم از تاخت)۱ و صاحب بصيرت و پادشاهي دانا  پرور داشت. وتاز سپاه مغول بركنار بود
و شمسِ حقيقت، در برابرش نمايان شد.)۲ و زهد او متّفق بودند، ناگهان آفتاب عشق  مردم روزگار بر تقوا
و باريك)۳ هم موالنا مردي زردچهره و از نظر اخالق، سرآمدِ و چشماني سخت جذاب داشت و الغر بود  روزگاران خود بود. اندام
و پيوستگان، بسيار)۴ بي خويشان و و سلطان نگران بي قرار بودند مي ولد، فرزند موالنا،  آمد. تابانه به بالين پدر

به ها نقش دستوري كلمات مشخص در همۀ گزينه-۱۱  جز: شده يكسان است،
ــه) كــدام۱ ــنفرورفــت در زمــين كــه نرُســت؟دان ــانت اي ــۀ انس ــه دان ــرا ب ــانچ ــد؟گم باش

ــسنباشــددوا) دردي اســت غيــر مــردن، كــان را۲ ــنپ ــاين درد را دوا كــنم ــويم، ك ــه گ چگون

ــن۳ ــابوت م ــو ت ــرگ، چ ــه روز م ــدروان) ب ــراباش ــه م ــر ك ــان مب ــددردگم ــان باش ــن جه اي

ــهگويـد كـه دمـي دگـر بيـايمبـه وعـدهاو) اگر۴ ــدههم ــما راوع ــد او ش ــد، بفريب ــر باش مك

 در عبارت زير چند تركيب وصفي وجود دارد؟-۱۲
يك« بي من، و دانه شكوفۀ سيب چيده، گفتم: به پاكي قاصدِ و به طهارت اين دوشيزT سفيدرويِ بوستان، سوگند كه در تمام احـوال گناه بهار

»دامن از يكديگر حمايت كنيم. هاي اين گل پاكل برگانقالباتِ روزگار، مث
 هشت)۴ هفت)۳شش)۲ پنج)۱
 شده براي كدام بيت درست است؟ آرايۀ مشخص-۱۳

ــد۱ ــن روان باش ــابوت م ــو ت ــرگ چ ــه روز م ) ب
۱

ــد ــان باش ــن جه ــرا درد اي ــه م ــر ك ــان مب (تلميح)گم

ــه۲ ــه تران ــه) ب ــه بهان هاي زرّيــنهاي شــيرين، ب
۱

ــ ــيد س ــوب خوشبكش ــه خ ــه م ــا راوي خان (تشبيه)لق

و راسـت) هر نفس آواز عشق مي۳ رسـد از چـپ
۱

(مجاز)رويم، عـزم تماشـا كـه راسـت؟ما به فلـك مـي

ــر گرفــت كشــتي عشــق۴ ــو لنگ ــام ت ــار ن ) كن
۱

ــاني ــت طوف ــي اس ــو آرامش ــاد ت ــه ي ــا ك (تشخيص)بي

مي-۱۴  به وجود آورد؟» نما متناقض«آرايۀ تواند در بيت زير شاعر با انتخاب كدام واژه
رُخـت ............... بــر جهـان انــداخت ــداختچـو آفتــاب ــمان ان ــر آس ــادي ب ز ش ــاله ــان ك جه

 خنده)۴ جلوه)۳ پرتو)۲ سايه)۱
حس تشخيص، متناقض«هاي آرايه-۱۵ ميبه» آميزي، ايهام نما،  شوند؟ ترتيب در كدام گزينه ديده

ـــه در نمير اي بــرادران عزيــزالــف) بــه بــوي يوســف مصــ ـــان ب ـــهِ كنع ـــم از چَ ـــدروان آي

ـــــدي، آزاده ـــــه پن ـــــراب) زمان ــتوار داد م ــد اس ــه پن ــري هم ــو بنگ ــو نك ــه را چ زمان

بسـتمدر آن گلشن كـه مـن گلدسـتۀ گفتـار ميج) نه رنگي داشت گويايي، نه بويي داشت خاموشـي

و برجاي ـــوهم ـــدار ك ـــيلد) ناپاي ـــده س و گـردونونگردمان (غبـارم) سـپارِ هـيچنوردِ گردم

ب-د-الف-ج)۴ب-الف-د-ج)۳ الف-د-ج-ب)۲ الف-ج-د-ب)۱
به» پارادوكس«در همۀ ابيات-۱۶  جز: وجود دارد،

ــابي)۱ ــون ي ــرخ را زب ــكينان، چ ــاف مس بــا شــكوه درويشــان، شــاه را گــدا بينــيدر مص

ــوج۲ ــان م ــش دل در مي ــوختم از آت ــا ســوختماشــك) س ــه در آغــوش دري ــين ك شــوربختي ب

ــام نيســتي۳ ــو زم ـــو؟) كــي نهــي در راه هســتي ت ـــدار ك ـــۀ بي و خفت ـــده كجـــا ـــردT زن م

ــا)۴ ــود دل گوي ــب، نش ــخن ل ز س ــدي ــا نبن ـــارت ـــذيرد گفت ـــريم خـــاموش پ عيســـي از م

و استعاره«هاي در كدام بيت آرايه-۱۷  وجود دارد؟» پارادوكس
د۱ ـــه جـــان بينـــي) چشـــم ـــاز كـــن ك ـــــيل ب ـــــدني اســـــت آن بين آنچـــــه نادي

سيل را خاموش در كهسـار كـردن مشـكل اسـت) اختيــاري نيســت فريــاد مــن از وضــع جهــان۲

و بــد خلــق بــود لطــف تــو يكســان۳ و گــدا گــل) بــا نيــك خنــدد بــه يــك آيــين بــه رخ شــاه

ــاد كــه در گــردش عمــر۴ ــۀ غــم شــود آب ر داشــت بــه ويرانــي مــاهمچــو چشــم تــو نظــ) خان
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 است؟ نادرستروي كدام بيت شده روبه هاي درج يكي از آرايه-۱۸

ــد()۱ ــاك نعب ــاغ)ايّ ــاي ب ــتان دع ــت زمس اس
۱

ــــد ــــار گوي ــــتعين(در نوبه ــــاك نس تشخيص)-(تضمين)ايّ

ــت۲ ــلطاني بشس ــغ س ــه آب تي ــار فتن ) از غب
۱

ين)تضم-(كنايهالعــالمينروي عــالم را بــه فــيض فضــل رب

الحاني است) چنين قفس نه سزاي چو من خوش۳
۱

ــنم ــرغ آن چم ــه م ــوان ك ــن رض ــه گلش تشبيه)-(استعارهروم ب

و راسـت) هر نفس آواز عشق مي۴ رسـد از چـپ
۱

مجاز)-(تضادرويم، عـزم تماشـا كـه راسـت؟ما به فلـك مـي

 دارد؟ كدام ابيات به تأثير آشنايي با شمس در زندگي مولوي اشاره-۱۹
ـــي۱ ـــاني نرس ـــالم مع ـــه ع ـــد ب ـــي جه ــــه حيــــات جــــاوداني نرســــي) ب ــــده ب زن

ـــوي ـــدر نش ـــش ان ـــل آت ـــو خلي ـــا همچ ـــيت ـــدگاني نرس ـــه آب زن ـــر ب ـــون خض چ

ــــه۲ ــــودم تران ــــد ب ــــردي) زاه ــــادهگويم ك و ب ــــزم ــــتۀ ب ــــرديسرگش جويم ك

ـــــردينشـــــــين باوقـــــــاري بـــــــودمسجاده ـــــويم ك ـــــان ك ـــــۀ كودك بازيچ

ـــد مي۳ و) ب ـــي ـــيكن ـــع م ـــك طم ــــدكرداريداريني ــــزاي ب ــــد باشــــد س ــــم ب ه

و رحــيمبــا اين ـــو ميكــه خداونــد كــريم اســت ـــو ج ـــار چ ـــد ب ـــدم نده ـــاريگن ك

ـــذري۴ ـــدم رهگ ـــزار ش ـــه گل ـــار ب ـــا ي خبـــريبـــر گـــل نظـــري فكنـــدم از بي) ب

ــريدلــدار بـــه مــن گفـــت كــه شـــرمت بـــادا ــل نگ ــر گ ــو ب و ت ــا ــن اينج ــار م رخس

زي-۲۰ بهر در همۀ گزينهمفهوم بيت  جز: ها وجود دارد،
ــت؟ ــه نَرُس ــين ك ــت در زم ــه فرورف ــدام دان ــد؟ك ــان باش ــن گم ــانت اي ــۀ انس ــه دان ــرا ب چ

ــديم۱ ــۀ آز افكن ــان دان ــزرع ج ــه در م ــس ك ــد) ب ــاري چن ــا خ ــاغ دل م ــه ب ــت ب ــت رُس عاقب

نــــي كــــه اول كهنــــه را ويــــران كننــــد) هــــر بنــــاي كهنــــه كĤبــــادان كننــــد۲

ــــدديــــد هــــيچ تخمــــي تــــا نگنــــدد) نرو۳ ــــا نبن ــــايد ت ــــاري برگش ــــه ك ن

ــــيا۴ ــــدر آس ــــدم ان ــــوبي گن ــــا نك ــــا) ت كــــي شــــود آراســــته زان خــــوان م

و آثارش-۲۱  است؟ نادرستكدام گزينه دربارT موالنا
و سبك)۱ و» نامۀ الهي«مثنوي او به طرز  عطار سروده شده است.» الطّير منطق«سنايي
و فخرالدّ)۲  ين عراقي از هم روزگاران وي بودند.سعدي
 ولد، پدرش، از دانشمندان روزگار خود بود. سلطان)۳
 وي در سدT هفتم مي زيست.)۴

با-۲۲ و مرشد«مفهوم كدام بيت  در ارتباط است؟» لزوم داشتن پير
ـــد۱ ـــدار دريدن ـــردT پن ـــدا پ ـــردان خ ـــه) م ـــي هم ـــديعن ـــار نديدن ـــر خـــدا ي جا غي

از ســرِ كــام گذشــتن ســفر مــردان اســتدر طلــب كــام بــوَد) ســفر اهــل جهــان۲

ـــــل۳ ـــــافتم اه و ني ـــــب ـــــردم طل ـــــيدم) ك ـــــب كش ـــــدم از طل ـــــون ق اكن

ــور هــدايت ببــرد راه بــه دوســت۴ ــرود) ســالك از ن ــاللت ب ــه ض ــر ب ــد گ ــايي نرس ــه ج ــه ب ك

مي-۲۳  شود؟ مفهوم عبارت زير در كدام گزينه ديده
م« »شد، روي ديگري بود كه بشود به آن پناه برد.ياگر يك روي زندگي زشت
ــدن۱ ــو گردي ــا ت ــت ب ــرام اس ــاغ ح ــان ب تـو گـل چيــدنكـه خـار بـا تـو مـرا بـه كـه بي) مي

دِگــــــر) شــــاد بــــدانم كــــه چــــو بنــــدد دري۲ ايزدمــــــان بــــــاز گشــــــايد

ــا را۳ ــادلِ م ــينۀ دري ــان س ــم مترس ــوه غ ز ك كه ايـن بـار گـران بـر كشـتي مـا بادبـان گـردد)

و دوسـت۴ (رها كنيـد) ميـان مـن و راحــت از دوســت نكوســت) باهللا بگذاريد و رنــج و بــد نيــك

مي مفهوم عبارت زير در همۀ گزينه-۲۴ به ها ديده  جز: شود،
بي« و فكر به منبع مي هر عصب و بد را به عنوان مشيّت الهي »پذيرفت. شائبۀ ايمان وصل بود كه خوب
ز خلـق، رنـج) رنج از خداست راحـت۱ ــقو راحـت ــاي خل ــد عط ــدا ص ــالي خ ــك ب ــانِ ي قرب

ــي بي۲ ــمت ازل ــو قس ــد) چ ــا كردن ــور م گر انـدكي نـه بـه وفـق رضاسـت، خـرده مگيـرحض

ــاوت دارد؟۳ ــارف چــه تف ــرِ ع و شــادي ب ــم ساقيا بـاده بـده شـادي آن كـاين غـم از اوسـت) غ

ت) در دايــرT قســمت، مــا نقطــۀ تســليميم۴ و انديشـي، حكـم آنچـه تـو فرمـاييلطف آنچه
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 است؟ نادرستتوضيح كدام عبارت-۲۵
مي)۱  رفت، از جهاتِ ديگر ناشاد بود: ثروت ضامن خوشحالي نيست. با آنكه در نوع خود متمكّن به شمار
و عاشقان)۲  زود باشد كه اين پسر تو آتش در سوختگان عالم زند: تأثير كالم مولوي بر عارفان
بر)۳ rهاي پيامبر من پوشيده است كه آن غزوها بر طريق سنّت مصطفي هست يا نه؟: آگاهي يافتن از شيوT جنگو

 تا بدانم قوّت طبع شما تا چه پايه است؟: بررسي توانايي سرودن شعر)۴
 مفهوم كدام بيت متفاوت است؟-۲۶

ــاجرا) حديث سـعدي اگـر نشـنوي چـه چـاره كنـد۱ ــت م ــوان گف ــمنان نت ــه دش ــتب اي دوس

ـــكرگفتارندسـخني) سعدي انـدازه نـدارد كـه چـه شيرين۲ ـــان ش ـــه مرغ ـــت هم ـــاغ طبع ب

ز منطـق سـعدي بـه جـاي شـعر۳ دُر مي چكد ــر ســيم داشــتي بنوشــتي بــه زر ســخن) گ

ـــر۴ ـــرام اگ ـــعدي خ ـــاطر س ـــاه خ ز پادشــــاه ســــخن دادِ شــــاعري) در بارگ خـــواهي

ن-۲۷  زديك است؟مفهوم كدام بيت به عبارت زير
و نوآموز گشت. موالنا جالل« و استادي خويش، خدمت شمس زانو زد »الدّين با همۀ علم
بسا رنـد خرابـاتي كـه زيـن بـر شـير نـر بنـدد) بســا پيــر مناجــاتي كــه بــر مركــب فرومانــد۱

نوجـواني كانـدر ايـن ره هـم رفيـق پيـر نيســت) كي رسد هرگز بـه مقصـودي در ايـن راه خـدا۲

ــن اســت)۳ ــز م ــار عزي ــات عشــق ي ــر خراب قدمنفس، پيــــر خجســــتهشــــيخ مبــــاركپي

كسي بخت جوان دارد كـه گـردد پيـر در طاعـت) اگر دولت همي خواهي مكن تقصـير در طاعـت۴
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* سؤال مشخصات▲۳ گزينۀ: پاسخ-۱ ۲فارسي۱۷ صفحۀ* كاربرد: حيطه* متوسط:
و امر نمودن« فرمودن در معناي (قاضي بست)» حكم كردن و جملۀ مملكـتو ديگر روز امير نامه«در جملۀ درس دوم در»ها فرمود به غزنين ،

مي۴و۱،۲هاي گزينه  است.» دشنام گفتن«در معناي» دشنام فرمودن«۳شود. در بيت گزينۀ هم ديده
* سؤال مشخصات▲۱ گزينۀ: پاسخ-۲ ف: حيطه* متوسط: و ۲فارسي۴۳و۳۰،۴۱هاي صفحه*همدرك

و پارسايي است. آماس، شاب، زهد به ترتيب هم  معني با ورم، جوان
* سؤال مشخصات▲۳ گزينۀ: پاسخ-۳ و فهم: حيطه* متوسط: ۲فارسي۴۳و۳۳،۳۵،۴۱هاي صفحه* درك

 بررسي ابيات:
و شبگرد تناسب برقرار است.۱ و امشب  : ميان مشرق
 كنندT معني گلشن است. ان كامل: رضو۲
مي۳ و سيرابي با استسقا تناسب  سازند. : سير
و شيدايي تناسب دارند.۴  : شوريدگي

* سؤال مشخصات▲۴ گزينۀ: پاسخ-۴ ۲فارسي۴۹و۱۷،۱۸،۲۴،۳۱،۳۳،۴۰،۴۱،۴۸هاي صفحه* دانش: حيطه* متوسط:
 شبگرد: شبرو/ شبگير: سحرگاه

* سؤال مشخصات▲۳ گزينۀ: پاسخ-۵ ۲فارسي۵۱و۱۷،۲۹،۳۳هاي صفحه* كاربرد: حيطه* ساده:
 خُرد به معناي كوچك امالي درست واژه است.

* سؤال مشخصات▲۲ گزينۀ: پاسخ-۶ و فهم: حيطه* متوسط: ۲فارسي۳۱ صفحۀ* درك
 صنم به معني بُت صورت درست امالي واژه است.

* سؤال خصاتمش▲۱ گزينۀ: پاسخ-۷ و فهم: حيطه* متوسط: ۲فارسي۲۹ صفحۀ* درك
و كالن به كار مي و صورت اماليي آن درست آمده است. خردسال درست است كه مقابل بزرگ  رود. در مصراع يك سالخورد به معني پير است

* سؤال مشخصات▲۳ گزينۀ: پاسخ-۸ ۲فارسي۴۹تا۱۸،۲۹،۳۱،۳۳،۴۰،۴۱،۴۳،۴۷هاي صفحه* دانش: حيطه* متوسط:
 امالي درست واژگان:

و زيبايي۱  : صباحت
و پافشاري۲  : اصرار
و كوتاهي۳ و نواحي-: فروگذاري  اطراف
و قريحه۴  : ذوق

* سؤال مشخصات▲۳ گزينۀ: پاسخ-۹ و فهم: حيطه* دشوار: ۲فارسي۳۴ صفحۀ* درك
 ها: بررسي ساير گزينه

و نقش تبعي دارد. تن بدلِ : سيمين۱ (نهاد) است  تو
و دي چون پس از واو عطف آمده۲  اند، معطوف هستند. : روز
(مسند) تكرار شده است.۴  : خراب در يك نقش

* سؤال مشخصات▲۴ گزينۀ: پاسخ-۱۰ ۲فارسي۳۴ صفحۀ* كاربرد: حيطه* متوسط:
بي«كلمات (معطوف)/ (معطوف)/ فرزند موالنا پيوستگان  نقش تبعي دارند.۴زينۀگدر عبارت»(بدل) قرار

 ها: در ساير گزينه
(معطوف) : صاحب بصيرت/ عالم۱  پرور
(معطوف)۲  : زهد/ شمسِ حقيقت
(معطوف) : باريك۳  اندام/ الغر

* سؤال مشخصات▲۳ گزينۀ: پاسخ-۱۱ ۲فارسي۴۲ صفحۀ* كاربرد: حيطه* متوسط:
و» روان«  نهاد است.» درد«مسند
 باشد.مي» نهاد«شده، ساير ابيات نقش كلمات مشخص در
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* سؤال مشخصات▲۲ گزينۀ: پاسخ-۱۲ ۲فارسي۴۴ صفحۀ* كاربرد: حيطه* دشوار:
 هاي وصفي عبارتند از: تركيب

بي يك  دامن گناه/ اين دوشيزه/ دوشيزT سفيدروي/ اين گل/ گل پاك دانه/ قاصد
۲فارسي۴۵و۳۱،۳۲،۳۳هاي صفحه* كاربرد: حيطه* متوسط*:سؤال مشخصات▲۳ گزينۀ: پاسخ-۱۳

) (=نفس و راست (=لحظه)، چپ و فلك  مجاز هستند.۳عالم معنا) در بيت گزينۀ=اطراف)
* سؤال مشخصات▲۱ گزينۀ: پاسخ-۱۴ ۲فارسي۴۵ صفحۀ* استدالل: حيطه* متوسط:

مينما به حسا متناقض» سايه انداختن آفتاب«  آيد.ب
* سؤال مشخصات▲۱ گزينۀ: پاسخ-۱۵ ۲فارسي۵۱تا۱۷هاي صفحه* كاربرد: حيطه* دشوار:

مي»:ب«تشخيص (زمانه مانند انساني پند  دهد.) پند دادن زمانه
 مانده سيل ناپايدار كوه/ برجاي»:د«نما متناقض

و بوي خاموشي»:ج«آميزي حس  رنگ گويايي
و همچنين عزيز:-۲اميد-۱:بو»: الف«ايهام  كه پادشاه مصر شد.gلقب يوسف-۲گرامي-۱رايحه

* سؤال مشخصات▲۴ گزينۀ: پاسخ-۱۶ ۲فارسي۴۵ صفحۀ* كاربرد: حيطه* متوسط:
 ها: بررسي پارادوكس در ساير گزينه

 : گدا بودن شاه۱
 : سوختن در آغوش دريا۲
 : مردT زنده/ خفتۀ بيدار۳

* سؤال مشخصات▲۱ گزينۀ: پاسخ-۱۷ ۲فارسي۵۱تا۱۷هاي صفحه* كاربرد: حيطه* متوسط:
دل«،۱در بيت و ديدن آنچه ناديدني است، پارادوكس است.» چشم و استعاره دارد  تشخيص

 شود. در ساير ابيات تناقض يافت نمي
* سؤال مشخصات▲۲ گزينۀ: پاسخ-۱۸ ۲فارسي۵۱تا۱۷هاي صفحه* كاربرد: حيطه* متوسط:

 تضمين ندارد.۲بيت
 در ساير ابيات:

مي)ايّاك نستعين(و)ايّاك نعبد(:۱  كند: تشخيص تضمين است./ باغ دعا
 : قفس: استعاره از دنيا/ مرغ آن چمنم: تشبيه۳
و جهات۴ و مجازاً همۀ اطراف و راست: تضاد  : چپ

* سؤال مشخصات▲۲ گزينۀ: پاسخ-۱۹ ۲فارسي۳۳تا۲۸هاي صفحه* استدالل: حيطه* دشوار:
مي همان و غزل طور كه و شوريدگي و عشق و وعظ را رها كرد سرايي پـيش گرفـت. گـويي دانيد موالنا پس از آشنايي با شمس مجلس درس

 بازگو كرده است.۲چه را بر او گذشته، در رباعي گزينۀ خالصۀ آن
* سؤال مشخصات▲۱ گزينۀ: پاسخ-۲۰ ۲فارسي۳۳ صفحۀ* استدالل: حيطه* متوسط:

مي۱گزينۀ و آز را بيان  كند. نتيجۀ پروردن حرص
مي ها خاك ولي در ديگر گزينه و زندگيِ باقي و طليعۀ روييدن و از ميان رفتن را شروع  داند. شدن

* سؤال مشخصات▲۳ گزينۀ: پاسخ-۲۱ ۲فارسي۳۳تا۳۰هاي صفحه* دانش: حيطه* ساده:
 ولد لقب پسر اوست. پدر موالنا بهاءالدّين ولد بوده است، سلطان

* سؤال مشخصات▲۴ گزينۀ: پاسخ-۲۲ ۲فارسي۳۰ صفحۀ* استدالل: حيطه* متوسط:
و مرشد از دغدغه جست سا۴هاي موالنا بوده است. اين، باور محكم موالنا در بيت گزينۀ وجو براي داشتن راهنما و لك همـان رهـرو يـا است

و مرشد است. و نور هدايت همان وجود پير  مريد است
* سؤال مشخصات▲۲ گزينۀ: پاسخ-۲۳ ۲فارسي۴۰ صفحۀ* استدالل: حيطه* متوسط:

بمي۲در گزينۀ راي بـازكردن گويد اگر به تو ناپسندي رسيد، نبايد قطع اميد كني، چرا كه خداوند اگر گرهي در كار بيفكند، درهاي ديگري را
و خالي از اميدواري نيست. آن مي  گشايد؛ يعني زندگي هميشه يكنواخت

* سؤال مشخصات▲۱ گزينۀ: پاسخ-۲۴ ۲فارسي۴۰ صفحۀ* استدالل: حيطه* دشوار:
و بد از جانب خدا در همۀ گزينه مي۱ها به جز گزينۀ مفهوم دانستن خوب  شود. ديده

و اگر آسايشي از خلق به انسان برسد، ايـن آسـايش، گويد: اگر رنجمي۱در گزينۀ ي از جانب خداوند به ما برسد، اين رنج، عينِ آسايش است
و بالست. يك بالي خدا برابر با صد عطاي مخلوق است.  عين رنج
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* سؤال مشخصات▲۳ گزينۀ: پاسخ-۲۵ ۲فارسي۴۹و۲۰،۲۹،۴۰هاي صفحه* دانش: حيطه* ساده:
س رادر عبارت و شرعي هاي پيـامبر مطابق با جنگ-وم سؤال قاضي از نوع جنگِ سلطان محمود است كه آيا موازين ديني

r-رعايت كرده است يا خير؟ 
* سؤال مشخصات▲۱ گزينۀ: پاسخ-۲۶ ۲فارسي۴۳صفحۀ* استدالل: حيطه* متوسط:

و شكايت از يار است كه به درد دل سعدي گوش نمي۱در بيت و اين نكته را به دشمنان نمي، گله  توان گفت. كند
و قدرت كالم شاعري سعدي مي  باشد. مفهوم ساير ابيات طبع سخن

* سؤال مشخصات▲۲ گزينۀ: پاسخ-۲۷ ۲فارسي۳۰ صفحۀ* استدالل: حيطه* متوسط:
و راهنما«عبارت صورت سؤال به و داشتن پير دا» لزوم شاگردي در راه كسبِ معارف  نيز آمده است.۲رد كه اين مفهوم در بيت اشاره
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يف �� األدّق و األصّح أوأوجمةلّرتِلاألجوبِةعّین الحواِر أو )۱-۱۰(املفهوم:املفرداِت
األدب!«-۱ إساءُة أّنه َیعلموَن ِألّنُهم ُمعّلمهم َکالَم َیْقَطعوَن ال »:الّطّالُب

دانش۱ بی) را خود معلم حضور در گفنت سخن که میآموزانی منیادبی قطع را سخنش کنند!دانند،
دانش۲ توسط معّلم سخن نکردن قطع آن) که است این برای بیآموزان را آن میها، دانند!ادبی
دانش۳ منی) قطع را معّلمشان سخن آنآموزان زیرا میکنند، بیها آن، که است!دانند ادبی
دانش۴ می) زیرا نکردند، قطع را خود معّلم سخن بیآموزان آن، که اسدانند ت!ادبی

اإلنسانّیة!«-۲ الَفضائل َعلی َحصلِت الَعمِل، و الَقوِل يف ِمثَلُهنَّ أصبحِت و الّصاِلحاِت دیقاِت الصَّ جاَلْسِت »:إْن
هم۱ تو با شایسته دوستان اگر آن) هامنند کردارت و گفتار در و کنند ویژگینشینی به شوی، میها دست انسانی یابی!های
د۲ دوستان با هرگاه هم) آنرستکار مثل کردار و گفتار در کردی، ویژگینشینی به و شدی یافتی!ها دست انسانی های
هم۳ دوستاِن مانند عمل و سخن در اگر فضیلت) باشی، درستکار آورد!نشینت خواهی دست به را انسانی های
هم۴ شایسته دوستان با اگر آن) مثل کردار و گفتار در و کنی فنشینی شوی، میضیلتها دست به را انسانی آوری!های

َبیضاُء!«-۳ جدیدٌة َصفحٌة حیاِتَک يف َتْبَدْأ املعايص عِن َتْبَتِعْد »:إْن
می۱ رشوع را سفیدی صفحۀ جدیدت زندگی در گزینی، دوری گناهان از اگر کنی!)
زندگی۲ در چنانچه می) دور گناهان از کنی، آغاز را سفیدی جدید صفحۀ !شویات
زندگی۳ در اگر می) رشوع سفیدی جدید صفحۀ کنی، پرهیز گناهان از شود!ات
زندگی۴ در سفیدی جدید صفحۀ شوی، دور گناهان از اگر می) رشوع شود!ات

:الَخَطأَعیِِّن-۴
مر۱ دوستی کند، دوری بداخالقی از هرکس الّناس!: َصداَقَة َیکتِسْب الُخُلِق، سوَء َیجَتِنْب َمْن می) دست به را آورد!دم
زندگی۲ در فرادهیم، گوش بزرگان سخن به اگر َحیاِتنا!: يف َننَجْح الِکبار، کالِم إلی َنسَتِمْع إْن می) موّفق شویم!مان
انشایش۳ موضوع دربارۀ معّلم از آینده هفتۀ برای هرکس القادِم!: لألسبوِع إنشاِءِه موضوِع َعْن اُملعلَِّم َسَأَل َمْن پرسید!)
والَدْینا!۴ أواِمَر الَنعِيصَ أن َعَلینا کنیم!:) رسپیچی مادرمان و پدر دستورات از نباید ما

جمِة:-۵ الرتَّ يف حیَح الصَّ َعّیِن
سـختی۱ هـرکس شـام بـین از أهداِفـه!: إلی َوصَل و َحیاِته يف املصاعَب َتحمََّل َمْن بیِنکم ِمْن زنـدگی) در را کنـد،هـا تحمـل بـهاش

می رسد!اهدافش
می۲ گوش خوبی به معلم سخن به اگر کثیرًا!: به إنتفعَت جّیدًا املعّلِم کالِم إلی إستمعَت إْن بهره) بسیار آن از میدادی، شدی!مند
زندگی۳ راحتی و امنّیت در کند، ترک را طمع و حرص هرکس راحٍة!: و أمٍن يف َیعیُش الطَّمَع و الحرَص َیرتُک اّلذي کند!می)
تجربه۴ از هرچه املستقبِل!: يف ِبه َتْنَتِفْع حیاِتک يف التَّجارِب ِمَن َتْکَتِسْب ما زندگی) در بهرهها آن از آینده در کنی، کسب میات شوی!مند

املفرداِت:الَخطأَعّیِن-۶ هِذِه َمفهوِم يف
۱» البضائِع»:ملتَجرا) ِلبیِع «۲مکاٌن الرَّساِئِلِلمکاٌن»:املکتبة) و الُکُتِب بْیِع
۳» الّناِساّلذي»:املتجّسس) أرساِر ِلکشِف «۴ُیحاوُل اآلخریَن»:املشاِغب) َیرضُّ ِباآلداِباّلذي الیلتزُم و ِبُسلوِکه

املعیَّنة:الَخَطأعیِّن-۷ املُفرداِت عِن
الکالِم،۱ َقبَل َفکََّر َمن »کرُثَ«متضاّدَخَطؤُه!َقلَّ)

ج

الُعَلامِء۲ ِمن َعدٌد ألََّف الّرتبیة!ُکُتبًا) »کاِتب«ُمفردعن
أرسيت۳ َمع َذهبُت َمشهد!تاَرًة) »َمرًَّة«ُمرتادفإلی
َیکوَن۴ أن اُملعلِّم کاَد »ُرُسل«جمع!َرسوًال)

املفهوم:الخطأعّیِن-۸ َحَسَب الِعبارِة هِذِه تکمیِل يف
الّطّالِب« أماَم إنشاَءَک َتْقَرْأ ...............»إْن
الّتالمیِذ!َیَقد)۱ بعُض ِمْنَک ِف!۲ْسَخْر الصَّ ُمعّلُم ْعَک ُیَشجِّ (
يف۳ ُزمالَئَک تْرِشْد املشاغُب!۴الصّف!) زمیُلَک َیْسِبقَک َفسوَف (
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الحدیث:األقَرَبَعیِّن-۹ ِلهذا املفهوم الکالُم!«يف َنَقَص الَعقُل، َتمَّ »إذا
ُبــــَود۱ شــــیرین و دلبنــــد گرچــــه ســــخن ــــــَود) ُب ــــــین تحس و ــــــدیق تص ــــــزاوار س
کهــــــن۲ ــــــِر پی پــــــرورده، ــــــخنداِن س ســـــــخن) بگویـــــــد آنگـــــــه بیندیشـــــــد،
را۳ ســـخن ُبـــن) و خردمنـــد ای اســـت ـــــــخنرس س ـــــــان می در ـــــــخن س ـــــــاور می
ســازد۴ ــم ک ــار گفت بســیاری را ــل عق شــکوه سـازد) دم دو تیـغ خامشی، نظرها در را لب دو

الواقع:الخطأعیِِّن-۱۰ َحَسَب
ُیَفکُِّر۱ اّلذي الخطأ) يف َیَقُع الَکالم، َف۲دامئًا!َقبَل اآلَخریَن، إلی أْحَسَن َمْن غالبًا!) إَلیه ُیْحَسُن
الَعبُد۳ َیفَعِل ما الّلُه!) َیعلْمُه ، َرشٍّ َأو َخیٍر إلیه!۴ِمن َیِصُل َقد و ِلَهَدِفِه اإلنساُن ُیحاِوُل (
�� ) النَّّص: ُیناِسُب مِبا األسئَلِة َعِن أِجب ُثمَّ الّنصَّ )۱۱-۱۴ِاْقَرأ

(رشاألحیاءِعلم« ُفروع أحد هو َو َقدیم عنتهِعلم َیبحث اّلذي الّطبیعّیة العلوم ِمـناملوجوداتهای) بهـا یـرَتِبُط مـا ُکـّل و الحّیـة
یدُرس کذلک أنواعها، و منّوها و طبیعتها و الجسمّیة ِلدوامارتباَطِصفاتها فیها َتعیش اّلتي زیست) (محیط الِبیئة َمع و َبعض َمع َبعِضها

األحی علم نجد لهذا َبقاءها! َو ولِکّنهاالَحیاة ُمستقّلة و عدیدة فروٍع علی یشتمل هـذاَیشرتکاء الحّیـة. باملوجودات ارتباِطها يف َجمیُعها
أیضًا! الّنمّو و الّتغذیة يف الحیوانات و اإلنساِن اختالفاِت عن یبحث »العلم

الّنص:الَخطأعّین-۱۱ َعن«حَسب األحیاِء ِعلُم ...............»َیبحث
منّو۱ کیفّیة َبعض!۲املوجودات!) َمع اإلنسان ارتباط (
الّروحیة!۳ املوجوداِت صفاِت الّتغذّیة!۴) َکیفّیة (

األحیاء:-۱۲ ِعلم َعن الّصحیح عّین
متعّددٌة!۱ فروٌع األحیاء ِلعلم َلیسْت الحّیة!۲) املوجودات عِن یبحث هَو (
الجدیدة!۳ العلوم ِمن هَو اختال۴) َیْدُرُس هَو اإلجتامعّیة!) الّسلوک يف اإلنسان و الحیوانات فاِت

للفراغ:-۱۳ الّصحیح یدُرس«عیِّن األحیاء ...............»ِعلُم
بالعاَلم!۱ یرتبط ما کلَّ الطبیعیة!۲) العلوم کّل (
العدیدة!۳ العلوم فروع بالبیئة!۴) الَحّیة املوجودات ارتباَط (

ا-۱۴ للکلامت حیح الصَّ الّنص:عیِّن يف ملعّینة
مضارع۱ فعٌل َیْشرتک: فاعُله-املذّکرللمفرد-) اسم۲»َجمیع«معلوٌم/ األحیاء: مکّرس-مذّکر-) الیه»/حیاة«مفرده-جمع مضاٌف
للمؤنث۳ سامٌل َجمٌع املوجودات: الیهاملفعولاسم-) مضاٌف اسم۴/ ارتباط: فاِعٌل»طبت«األصلّیةهحروف-املذّکرللمفرد-) /
�� ) الّتالَیِة: األسَئَلِة َعِن ِللَجواِب املُناِسَب )۱۵-۱۹َعیِِّن
ما-۱۵ الّرشط:لیَسْتعّین أدوات فیه

اآلَخرین!۱ علی یؤثَِّر و غیَره َب ُیَهذِّ أن یقدر فهو نفسه َب َهذَّ َمْن (
اللة!۲ الضَّ يف غارٌق هو َمْن قلِب يف الّله نوُر ُیْرشُِق َمتی (
أهدافه!۳ إلی َیِصْل حیاتِه يف املشاکَل یتحّمِل َمْن (
راحة!۴ و أمٍن يف یِعْش الطمَع و الحرَص یرتِک َمْن (

ِط:-۱۶ الرشَّ جواَب َیکوُن مجهوًال ِفعًال عّیْن
ُیرَف۱ َیَتواَضْع، َمْن شأُنه!) الُیْغَفر!۲ْع ذنِبه، ِمْن الَیتوُب اّلذي (
املعاَيص۳ َتجتنِب إْن الّله!) ُیوفِّْقَک اآلَخریَن!۴، ُیساِعد بالّله، ُیؤمْن َمْن (

التَّفضیِل؟-۱۷ اسُم جاَء ِعبارٍة أي يف
ِف!۱ الصَّ يف املشاِغَب التِّلمیَذ َأْنَصُح اَألْحَمِر!۲) الّلوِن ِمَن مکاتبايت يف أستفیُد ال (
حیاِتِک!۳ يف مثرَته ُتشاِهدي خیٍر ِمْن َتفعيل ما ک۴) الباقي!) ِمَن أقلَّ الفیزیاِء درِس امتحاِن درجُة انْت
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عبارة-۱۸ أي الّتفضیل:»خیر«لیسيف اسِم مبعنی
خیٍر()۱ من تفعلوا ما الّلو خیٌر()۲)هَیعلْمه فله بالحسنِة جاء )منهامن

خیَر()۳ ُاخرجْتکنتم مؤمنینالّلبقّیُة()۴)للناسأمة کنتم إْن لکم خیٌر )ه
تحته-۱۹ ِلام الّصحیح الّرتتیبخّطَعّین :علی

َعِلمَت۱ َأ اّلذيَأَرشَف) ِمن أجلَّ ُینشُئأو َو ُعقوًال!َأنُفسًاَیبني ماٍض(َو َمفعوٌل)/ُفعٌل
الّطّالب۲ أماَم إنشاءک َتقَرأ إن َیتنبَُّه) ِصفٌة)(!اُملشاِغبَزمیلکَفَسوَف الّرشط/ جواب
الطّالب۳ کاَن َکالِمَیسَتِمعوَن) زائدة(الکیمیاء!ُمّدرِِّسإلی حروٍف ثالث الفاعل)/له إسم
َمن۴ فهَوالَیسَتِمْع) َجّیدًا الّدرس اإلمتحان!ُبَیرُسإلی الّرشط(يف ماٍض/فعل )فعٌل
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گزينۀ-۱ صفحۀ▲۳پاسخ: * کاربرد حيطه: * متوسط * سؤال: قرآن۱۹مشخصات زبان ۲عربی،
َی منیال قطع گزینـهقَطعوَن: رد منفـی؛ مضـارع (فعـل (رد۴و۲هـایکنند خـود معّلـم سـخن معّلمشـان، سـخن ُمعّلمهـم: َکـالَم /(

)۲و۱هایگزینه
گزينۀ-۲ سؤا▲۴پاسخ: صفحمشخصات * کاربرد حيطه: * متوسط * قرآن۲۲و۲۱هایهل: زبان ۲عربی،

گزینۀ رد رشط؛ (ادات اگر جاَلْسـِت:۲إن: هـمهـم)/ کنـی، گزینـهنشـینی رد رشط؛ (فعـل کـردی ـدیقاِت۳و۱هـاینشـینی الصَّ /(
گزینۀ رد وصفی؛ (ترکیب درستکار دوستان شایسته، دوستان می۳الّصاِلحات: دست به علی: َحَصْلِت می)/ دست دستآوری، یابی،

گزینۀ رد رشط؛ (جواب فضیلت۳یافتی اإلنسانّیة: الَفضائل /() انسانی گزینههای )۲و۱هایرد
گزينۀ-۳ *سؤالمشخصات▲۴پاسخ: صفحهدشوار: * کاربرد حيطه: قرآن۲۲و۲۱های* زبان ۲عربی،

گزینه (رد گزینی دوری اگر شوی، دور اگر َتبتعْد: زنـدگی۳و۲هایإْن در حیاِتَک: يف گزینـۀ)/ (رد بیضـاُء)۱ات جدیـدٌة صـفحٌة /:
گزینۀ (رد سفیدی جدید )۱صفحۀ

فعل به»َتْبَدُأ«تذکر: و گذراست باشد، جمله در مفعول اگر و است وجهی می«صورتدو می»کنیرشوع ترجمه شود.نیز
گزينۀ-۴ *▲۳پاسخ: سؤال: صفحۀدشوارمشخصات * کاربرد حيطه: قرآن۲۱* زبان ۲عربی،

معنای»َمْن«کلمۀ به و استفهام اسم گزینه، این کسی«در است.»چه
گزينۀ-۵ *سؤالمشخصات▲۴پاسخ: صفحهدشوار: * کاربرد حيطه: قرآن۲۲و۲۱های* زبان ۲عربی،

درست ها:گزینهسایرترجمۀ
شام۱ میان از است) سختیکسی زندگیکه در را کرداشها اهدافشتحمل به !رسیدو
خوبی۲ به معلم سخن به اگر دهی)،) (گوش دادی بهرهگوش بسیار آن (منداز )!شویمیشدی
که)۳ ترککسی را طمع و میکندمیحرص زندگی راحتی و امنیت در کند!،

گزينۀ-۶ *سؤالمشخصات▲۲پاسخ: صفحهمتوسط: * کاربرد حيطه: قرآن۱۸و۹های* زبان ۲عربی،
گزینه ها:ترجمۀ

۱» کاالها!»:املتَجر) فروش برای است جایی مغازه
۲» کتابکتابخانه»:املکتبة) فروش برای است نامهجایی و ها!ها
۳» کسیتجّسس»:املتجّسس) میاستکننده تالش مردم رازهای کشف برای کند!که
۴» کسیاخالل»:املشاِغب) کهگر رفتارشاست میبا رضر دیگران نیست!به پایبند آداب به و رساند

گزينۀ-۷ *▲۲پاسخ: دانش حيطه: * ساده * سؤال: قرآن۲۱و۱۹هایصفحهمشخصات زبان ۲عربی،
کلمۀ است.»ِکتاب«،»ُکُتبًا«مفرِد
گزینه ها:سایر

شد۱ کم : َقلَّ شد≠) زیاد کرُثَ:
تاَرًة۳ بار=) یک َمرَّة:
جمِع۴ است.»ُرُسل«،»َرسول«)

گزينۀ-۸ *سؤالمشخصات▲۴پاسخ: صفحهمتوسط: * کاربرد حيطه: قرآن۱۹و۱۸های* زبان ۲عربی،
دانش« مقابل در را انشایت بخوانیاگر ...............»آموزان

گزینه ها:ترجمۀ
دانششاید)۱ کنند!بعضی مسخره را تو می۲آموزان تشویق را تو کالس، معّلم کند!)
همکالسی۳ می) راهنامیی کالس، در را اخالل۴کنی!هایت شاگردی هم گرف) خواهد پیشی تو از ت!گرت
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گزينۀ-۹ *سؤالمشخصات▲۴پاسخ: صفحۀدشوار: * کاربرد حيطه: قرآن۲۴* زبان ۲عربی،
حدیث ترجمۀ به توّجه می«با کم سخن شود، کامل عقل گزینۀ»شود!هرگاه بیت نزدیک۴مفهوم آن است.به تر

گزينۀ-۱۰ *سؤالمشخصات▲۱پاسخ: ز۲۲و۲۱هایصفحه*کاربرد:حيطه*متوسط: قرآنعربی، ۲بان
می« گفنت سخن از پیش که میکسی اشتباه به همیشه »افتد!اندیشد،

گزینه سایر ها:ترجمۀ
میهرکس)۲ نیکی او به غالبًا کند، نیکی دیگران شود!به
میهرچه)۳ را آن خداوند دهد، انجام بدی یا خوبی از داند!بنده
می۴ تالش خود هدف برای انسان گاه) و میکند آن به رسد!ی
منت: �� ترجمۀ

وشناسیزیست« قدیمی رشتهعلمی از آنیکی به آنچه هر و زنده موجودات دربارۀ که است طبیعی علوم ازهای دارد، ارتباط ها
می پژوهش انواعشان و رشد و طبیعت و جسمی صفات آنقبیل ارتباط همچنین، ادکند! برای که زیستی محیط با و یکدیگر با امـهها

بقای و میانشحیات زندگی آن میکننددر بررسی ازرا میاینکند. در زیسترو که رشتهیابیم شامل مسـتقلیشناسی و گونـاگون های
آن همۀ ولی رابطهاست، در مشرتکها زنده موجودات با تفاوتشان دربارۀ همچنین علم این واند! تغذیـه در جـانوران و انسـان های

می تحقیق »د!کنرشد
گزينۀ-۱۱ *سؤالمشخصات▲۳پاسخ: کاربرد:حيطه*متوسط:

ویژگیزیست« دربارۀ پژوهششناسی موجودات روحی »کند!یمنهای
گزینه سایر می«ها:ترجمۀ پژوهش شناسی دربارۀزیست ...............»کند

موجودات!۱ رشد چگونگی (
انسان۲ ارتباط همدیگر!) با ها
چگونگ۴ تغذیه!) ی

گزينۀ-۱۲ *سؤالمشخصات▲۲پاسخ: کاربرد:حيطه*متوسط:
گزینۀ «۲ترجمۀ می: تحقیق زنده موجودات دربارۀ »کند!آن

گزینه سایر ها:ترجمۀ
زیست۱ رشته) ندارد!شناسی گوناگون های
است!۳ جدید علوم از آن (
تفاوت۴ آن رفتار) در را انسان و جانوران مییهاهای بررسی کند!اجتامعی

گزينۀ-۱۳ *سؤالمشخصات▲۴پاسخ: کاربرد:حيطه*متوسط:
گزینۀ «۴ترجمۀ می: بررسی را طبیعت با زنده موجودات ارتباط شناسی »کند!زیست

گزینه سایر می«ها:ترجمۀ بررسی شناسی ...............»کندزیست
است!۱ مرتبط جهان با که هرچه (
هم۲ طبیعی!) علوم ۀ
رشته۳ علوم!) متعّدد های

گزينۀ-۱۴ *سؤالمشخصات▲۱پاسخ: کاربرد:حيطه*متوسط:
گزینه سایر ها:بررسی

مفرده۲ »حّی«مفرده←»حیاة«)
الیه۳ مضاٌف جرٍّ←) بحرِف مجروٌر
َمفعوٌل←فاِعٌل»/طبر«األصلّیةهحروف←»طبت«األصلّیةهحروف)۴
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گزينۀ-۱۵ *سؤالمشخصات▲۲پاسخ: قرآن۲۲و۲۱هایصفحه*دانش:حيطه*ساده: زبان ۲عربی،
گزینه سایر ها:بررسی

رشط۱ جواب یقدر: فهو رشط/ فعل َب: َهذَّ رشط/ ادات َمْن: (
رشط۳ جواب َیِصْل: رشط/ فعل یتحّمْل: رشط/ ادات َمن: (
رشط/۴ فعل یرتْک: رشط/ ادات َمْن: رشط) جواب َیِعْش:

گزينۀ-۱۶ *سؤالمشخصات▲۱پاسخ: صفحهدشوار: * کاربرد حيطه: قرآن۲۲و۲۱های* زبان ۲عربی،
رشط جواب که است مجهولی فعل شدهُیْرَفْع: .واقع

گزینه سایر ها:بررسی
نیست!۲ رشطی عبارت، این ساختار ولی هست؛ مجهول فعل الُیْغَفر: (
با۳ ُیوفِّْق: نیست!) مجهول فعل ولی است؛ رشط جواب اینکه
نیست!۴ مجهول فعل ولی شده؛ واقع رشط جواب اینکه با ُیساعد: (

افعال ترتیب»ُیساِعُد«و»ُیوفِّق«مجهول است!»ُیساَعد«و»ُیوفَّق«به
گزينۀ-۱۷ *سؤالمشخصات▲۴پاسخ: صفحهدشوار: * کاربرد حيطه: قرآن۷تا۵های* زبان ۲عربی،

گزینه ها:بررسی
می۱ (نصیحت َأْنَصُح تفضیل.) اسم نه است، مفرد شخص اول مضارع فعل کنم):
می۲ داللت رنگ بر اینکه دلیل به األحمِر: اسم) منیکند، محسوب .شودتفضیل
معنی۳ به اینجا در خیٍر: منی»خوب«) محسوب تفضیل اسم و .شوداست
ب۴ : أقلَّ معنی) است،»کمرتین«ه تفضیل .اسم

*▲۱گزينۀپاسخ:-۱۸ سؤال: حيطه:متوسطمشخصات صفحکاربرد* قرآن۷تا۵هایه* زبان ۲عربی،
معنای۱گزینۀدر»خیر«ۀواژ رفتههب»خوبی«به دلیلکار همین به منیو حساب به تفضیل آید.اسم

*▲۲گزينۀپاسخ:-۱۹ سؤال: حيطه:دشوارمشخصات صفحکاربرد* قرآن۲۱و۱۹هایه* زبان ۲عربی،
تفضیل۱ اسم أَرشف: (
شخ۳ سوم ماضی که است مضارع فعل َیستِمعون: زائد»ستمعِإ«آنص) حرف تِإ«دو دارد.»،
َیْرُسُب:۴ مضارٌع) فعٌل
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مي)ام يقولون افتراه ...(آيۀ شريفۀ-۱ و مخالفان سرسـخت به كساني كه در الهي بودن قرآن شك دارند، چه پيشنهادي دهد
به اند سوره اسالم تاكنون نتوانسته  انداز2 سور2 ................ بياورند. اي حتي

 حيدتو-) يك سوره۴ كوثر-) يك سوره۳ كوثر-) يك آيه۲ توحيد-) يك آيه۱
مي جنبۀ كسي كه با زبان عربي آشناست، به محض خواندن قرآن متوجه كدام-۲ و وجود ويژگي اعجاز اين كتاب آسماني هايي در قرآن كريم شود

 دهد از قلم هيچ انديشمندي تراوش نكرده است، بيانگر كدام اعجاز است؟ كه نشان مي
 محتوايي-) لفظي۴يمعنو-) محتوايي۳ زباني-) محتوايي۲ زباني-) لفظي۱

كه مستمعانمسبّب توبيخ-۳ نكالم وحي  توسط مشركان در صدر اسالم چه بود؟ رفتند،ميrزد رسول خدا براي اين كار
با۱ و قلوب اديبان؛ اعجاز محتوايي۲ وجود اختصار؛ اعجاز محتوايي ) رسايي تعبيرات  ) تأثيرگذاري در افكار
و عدالت۴ سب؛ اعجاز لفظيا كلمات مناب) بيان معارف ژرف۳  خواهي؛ اعجاز لفظي ) اصالح جامعه

و سيارات از مدار اصلي خود در قرن هجد يافته-۴ درههاي اخترشناسان دربار2 علت عدم انحراف ستارگان و كدام آيۀ شـريفه م ميالدي چه بود
 باشد؟ راستاي آن مي

و(-) نيروي جاذبه۱ )همواره آن را وسعت بخشيديم.و آسمان را با قدرت خود برافراشتيم

آ(-) انبساط جهان۲ و همواره )را وسعت بخشيديم.نو آسمان را با قدرت خود برافراشتيم

)هايي كه براي شما ديدني نيستند، برپا داشته است. ها را با ستون خداوند، آسمان(-) نيروي جاذبه۳

ك ها را با ستون خداوند، آسمان(-) انبساط جهان۴ )ه براي شما ديدني نيستند، برپا داشته است.هايي

و با كدام آيه يا حديث در ارتباط است؟-۵  وجه شباهت قرآن كريم با بعد مادي انسان دربردارند2 كدام جنبۀ اعجاز محتوايي آن است
و لو كان من عند غيراهللا لوجدوا فيه(-) انسجام دروني در عين نزول تدريجي۱ )اختالفاً كثيراًافال يتدبّرون القرآن

و همه۲ و لو كان من عند غيراهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثيراً(-جانبه بودن ) جامعيت )افال يتدبّرون القرآن

انءا معاشر االنبياانّ«-) انسجام دروني در عين نزول تدريجي۳ »كلّم النّاس علي قدر عقولهمنامرنا
و همه۴ انءاالنبياا معاشرانّ«-جانبه بودن ) جامعيت »كلّم النّاس علي قدر عقولهمنامرنا

و مفهوم آن كدام است؟ سنگ محك راستي-۶  آزمايي مدعيان نبوت چيست
و عالمت نبوت-) آيت۲ كارهاي غيرعقالني-) اعجاز۱  نشانه
و گناه-) عصمت۳  ارتباط با خداوند-) وحي۴ مصونيت از خطا

از مفهوم وحدت اديان در كدام-۷ بهيك مي ابيات زير از شاعر معروف، شيخ محمود شبستري  خورد؟ چشم
و دل)۱ ـــيش ـــههـــاشـــده او پ ـــيجمل ــــن ويگرفتــــه دســــت جــــاندر پ هــــا دام

)اُدعـــوا إلـــي اهللا(بـــر او نـــازل شـــدهپايـــان ايـــن راهآمـــدهبـــر او خـــتم)۲

ـــاربان)۳ ـــون س ـــا چ ـــن ره انبي ـــددر اي ـــــاروانان ـــــاي ك و رهنم ـــــل ـــــددلي ان

بــــر او خلــــق جهــــان گشــــته مســــافرتـــا بـــه آخـــرز اولكـــي خـــط اســـتي)۴

و فرهنگي بزرگ با ورود اسالم به سرزمين-۸ و شام نتيجۀ كدام آغاز نهضت علمي و يك از عوامل ختم نبوت هايي همچون ايران، عراق، مصر بوده
 باشد؟مي در تقابل با كدام مورد

 تحريف معارف پيامبران گذشته-ۀ كامل زندگي) آمادگي جامعۀ بشري براي دريافت برنام۱
 رشد تدريجي سطح فكر مردم-) آمادگي جامعۀ بشري براي دريافت برنامۀ كامل زندگي۲
و روزآمد بودن دين اسالم۳  تحريف معارف پيامبران گذشته-) پويايي
و روزآمد بودن دين اسالم۴  رشد تدريجي سطح فكر مردم-) پويايي

و خداوند براي اثبات نهايت عجز مخالفان چه پيشنهادي به آنان داده است؟ نتايج تأثير-۹  ناپذيري قرآن از عقايد جاهليت چيست
آن۱ و اصالح جامعه از و رسوم خرافي )فأتوا بسورة مثله(-ها ) مبارزه با آداب

آن۲ و اصالح جامعه از و رسوم خرافي )يأتوا بمثل هذا القرآن(-ها ) مبارزه با آداب

و حياتي مورد نياز انسان۳ و بيان همۀ مسائل مهم )فأتوا بسورة مثله(-) مبارز2 پنهاني با عقايد جاهلي

و حياتي مورد نياز انسان۴ و بيان همۀ مسائل مهم )يأتوا بمثل هذا القرآن(-) مبارز2 پنهاني با عقايد جاهلي

كر ۱۸۵آنجا كه قرآن كريم-۱۰ و توجه ميمرتبه از گوش دادن مييك از انوع اعجاز محتوايي با كدام، ارتباطگويد دن، سخن و كـدام شـود تبيين
؟باشدميآن شاهدهاي صادق براي مورد

و علم-) انسجام دروني در عين نزول تدريجي۱  دوستي تأكيد قرآن بر تعقل
و علم-) تأثيرناپذيري از فرهنگ جاهليت۲  دوستي تأكيد قرآن بر تعقل
 سخن گفتن از خدمات متنوع-دروني در عين نزول تدريحي ) انسجام۳
 سخن گفتن از خدمات متنوع-) تأثيرناپذيري از فرهنگ جاهليت۴
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و كدام عبـارت شـريفه مصـونيت-۱۱ و كمبود امكانات نويسندگي در طول تاريخ چه بود پيامد ناگوار بدويت زندگي اجتماعي
مي  مايد؟ن آخرين وحي الهي را از اين امر اثبات

)قل فأتوا بسورة مثله(-) تحريف محتواي اصلي دعوت انبيا۲)ال يأتون بمثله(-) فراموشي تدريجي تعاليم پيامبران۱

)ال يأتون بمثله(-) تحريف محتواي اصلي دعوت انبيا۴)قل فأتوا بسورة مثله(-) فراموشي تدريجي تعاليم پيامبران۳

ب-۱۲ و مـأمون از تحريـفهبا عنايت به اينكه امروزه جز قرآن كريم هيچ كتاب آسماني ديگري نيست كه بتوان گفت محتواي آن كامالً الهي است
مي مي  باشد؟ باشد، كدام آيۀ شريفه دربردارند2 ثمر2 آن

)ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله()۱

ا()۲ و لو كان من عند غيراهللا لوجدوا فيه )ختالفاً كثيراًافال يتدبّرون القرآن

و هو في اآلخرة من الخاسرين()۳ )و من يبتغ غير االسالم ديناً فلن يقبل منه

ال يأتون بمثله()۴ و الجنّ علي ان يأتوا بمثل هذا القرآن )قل لئن اجتمعت االنس

 نياز وقوف به تباين آيات قرآن كريم با ساير اقوال چيست؟ پيش-۱۳
م ) استفاده از ترجمه۱ و قرائت قرآنهاي و تالوت قرآن۲ عتبر  ) آشنايي با زبان عربي
و قرائت صحيح آيات۴ ) استفاده از تفاسير مهم جهان اسالم۳  ) آشنايي با ترتيل

، كنـد عنـوان مـي)را بـدان سـفارش نمـود ...Aخداوند از دين همان را برايتان بيان كرد كه نوح(اي كه قرآن كريم از آيۀ شريفۀ نتيجه-۱۴
 يست؟چ
و نه مسيحيAابراهيم()۱ )قطعاً دين نزد خداوند، اسالم است.()۲)نه يهودي بود

به()۳ و در آن تفرقه نكنيد. دين را و مسلمان بود.Aابراهيم()۴)پا داريد )يكتاپرست

و كرامت تحمل سختي-۱۵ مي هاي اخالقي ميان انسان ها براي جاودان ماندن خداپرستي، عدالت فرسـتادن يك از علـل توان در حيطۀ كدام ها را
 پيامبران متعدد دانست؟

و پيوستگي در دعوت۱  ) رشد تدريجي سطح فكر مردم۲ ) استمرار
 ) آمادگي جامعۀ بشري براي دريافت برنامه۴ ) تحريف تعليمات پيامبر پيشين۳

مي» جز دريافت وحيبهrهاي پيامبر اكرميتتداوم مسئول«و» هاي اسالمي ظهور دانشمندان فراوان در سرزمين«علت-۱۶ ترتيـب توان بـه را
 در كدام عامل ختم نبوت بيان كرد؟

rپس از پيامبر اكرمDوجود امام معصوم-) آمادگي جامعۀ بشري براي دريافت برنامۀ كامل زندگي۱

و روزآمد بودن-) آمادگي جامعۀ بشري براي دريافت برنامۀ كامل زندگي۲  دين اسالم پويايي
rپس از پيامبر اكرمDوجود امام معصوم-) حفظ قرآن كريم از تحريف۳

و روزآمد بودن دين اسالم-) حفظ قرآن كريم از تحريف۴  پويايي
مي-۱۷  تواند مبين پيام كدام آيۀ شريفه باشد؟ بيت زير

و خـط ننوشـت ــئلهنگار مـن كـه بـه مكتـب نرفـت ــزه مس ــه غم ــدب ــدرس ش ــد م ــوز ص آم

)ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورةٍ مثله()۱

و هو في اآلخرة من الخاسرين()۲ )و من يبتغ غير االسالم ديناً فلن يقبل منه

ال تخطّه بيمينك اذاً الرتاب المبطلون()۳ و )و ما كنت تتلو من قبله من كتابٍ

و الجن علي ان يأتوا بمثل هذا القرآن()۴ )ال يأتون بمثلهقل لئن اجتمعت االنس

نياز منظور از آنچه مورد،»آورده است.]قرآن[خداوند آنچه را كه امّت تا روز قيامت به آن احتياج دارد، در كتابش«:Aدر حديث امام باقر-۱۸
و اين   اشاره به كدام ويژگي اعجاز محتوايي قرآن دارد؟ روايتاست، چيست

و علمي۱ و همه-ها انسان ) نيازهاي مربوط به زندگي دنيوي  جانبه بودن جامعيت
و علمي انسان۲ بي-ها ) نيازهاي مربوط به زندگي دنيوي  سابقه ذكر نكات علمي
و هدايت انسان۳ و همه-ها ) نيازهاي مربوط به برنامۀ زندگي  جانبه بودن جامعيت
و هدايت انسان۴ بي-ها ) نيازهاي مربوط به برنامۀ زندگي قهساب ذكر نكات علمي

 برقراري كدام شرط جاي آن بود كه كجروان در الهي بودن قرآن ترديد نمايند؟ عدم با توجه به معارف زالل وحي؛ در صورت-۱۹
و لو كان من عند غيراهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثيراً()۱ )افال يتدبّرون القرآن

م()۲ و هو في اآلخرة )ن الخاسرينو من يبتغ غير االسالم ديناً فلن يقبل منه

ال تخطّه بيمينك اذاً()۳ و )الرتاب المبطلونو ما كنت تتلو من قبله من كتابٍ

ال يأتون بمثله()۴ و الجنّ علي ان يأتوا بمثل هذا القرآن )قل لئن اجتمعت االنس
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چه اي را در پي داشت با توجه به عبارات شريفۀ كالم وحي؛ اگر قرآن غيرالهي بود چه نتيجه-۲۰ كساني ايـن مطلـب را دركو
 كنند؟مي

 كنندگان در قرآن تدبر-)ال يأتون بمثله()۲ آشنايان به زبان قرآن-)ال يأتون بمثله()۱
 كنندگان در قرآن تدبر-)لوجدوا فيه اختالفاً كثيراً()۴ آشنايان به زبان قرآن-)لوجدوا فيه اختالفاً كثيراً()۳

نت۸۵در آيۀ-۲۱ و اين آيه بيانگر كدام تفكر است؟)و من يبتغ غير االسالم ديناً ...(يجۀ سور2 آل عمران  چيست
 اند. پيامبران، معلمان يك مقطع در مدارس مختلف-)و لو كان بعضهم لبعضٍ ظهيرا()۱
 اند. پيامبران، معلمان مقاطع مختلف يك مدرسه-)و لو كان بعضهم لبعضٍ ظهيرا()۲
اآل()۳  اند. پيامبران، معلمان يك مقطع در مدارس مختلف-)خره من الخاسرينو هو في
اآل()۴  اند. پيامبران، معلمان مقاطع مختلف يك مدرسه-)خره من الخاسرينو هو في
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و زندگي۳۸و۳۷هاي صفحه* دانش* حيطه: مشخصات سؤال: * ساده▲۳پاسخ: گزينۀ-۱ ۲دين
ميام يقول(در آيۀ شريفۀ� را[گويند ون افتراه قل فأتوا بسورةٍ مثله؛ مي]پيامبر قرآن توانيد يك سـوره به خداوند افترا بسته است، بگو: اگر

)همانند آن را بياوريد.

 ببرنـد. تا عظمت قرآن را زير سـؤال اند تالش بسياري كردهدربار2 دعوت قرآن به مبارزه مخالفان اسالم از همان ابتداي نزول قرآن تاكنون،�
به اند سوره اما نتوانسته  ترين سور2 قرآن است، بياورند. انداز2 سور2 كوثر كه كوچك اي حتي

و زندگي۴۰و۳۹هاي صفحه* كاربرد* حيطه: مشخصات سؤال: * ساده▲۴پاسخ: گزينۀ-۲ ۲دين
م� و محتوايي دارد. هركس با زبان عربي آشنا باشد، به هـا يابد كه آيات آن با سـاير سـخن حض خواندن قران، درميقرآن كريم اعجاز لفظي

و همـين زيبـايي لفظـي سـبب نفـوذ كامالً فرق مي و حتي مخالفان قرار گرفته بـود كند. اين حقيقت از همان آغاز نزول مورد توجه همگان
 العاد2 اين كتاب آسماني شد. خارق

و مطالب آن ويژگي� م از نظر محتوا  دهد از قلم هيچ انديشمندي تراوش نكرده است.يهايي دارد كه نشان
و زندگي۴۰صفحۀ* دانش* حيطه: مشخصات سؤال: * ساده▲۳پاسخ: گزينۀ-۳ ۲دين

و دلنشين كلمه و جمله اعجاز لفظي، ساختار زيبا، آهنگ موزون با ها و رسايي تعبيرات وجود اختصار سـبب شـده بـود كـه ها، شيريني بيان
م و اگر كسي براي شنيدن قرآن نزد پيامبر سران مشركان بهrرفت يا از پشت ديوار خانۀ پيامبرميrردم را از شنيدن قرآن منع كنند ،

مي قرآن خواندن ايشان گوش فرامي  كردند. داد، او را مجازات
*▲۳پاسخ: گزينۀ-۴ و زندگي۴۲صفحۀ* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال: ۲دين

و سيّارات در مـدار خـود اسـت؛هه: در قرن هجدنيروي جاذب و نگهداري ستارگان م ميالدي دانشمندان دريافتند كه نيرويي عامل حفظ نظم
)هايي كه براي شما ديدني نيستند، برپا داشـته اسـت. ها را با ستون خداوند، آسمان(نام نهادند. آيۀ شريفۀ» نيروي جاذبه«نيرويي كه آن را

مستارگان نيروي جاذبه ميان  كنديرا بيان
و زندگي۴۱و۴۰هاي صفحه* كاربرد* حيطه: مشخصات سؤال: * ساده▲۱پاسخ: گزينۀ-۵ ۲دين

به۲۳انسجام دروني در عين نزول تدريجي: با اينكه بيش از شش هزار آيۀ قرآن كريم در طول و دربـار2 موضـوعات سال تدريج نـازل شـده
و ناسازگاري نيست، بلكه آياتش دقيقمتنوع سخن گفته است، نه تن تر از اعضاي يك بدن با يكديگر هماهنگي دارند ها ميان آيات آن، تعارض

 بيانگر اين مفهوم است.)رون القرآن ...افال يتدبّ(كنند كه آيۀ شريفۀو همديگر را تأييد مي
۲و زندگي دين۳۷صفحۀ* كاربرد* حيطه: مشخصات سؤال: * ساده▲۲پاسخ: گزينۀ-۶

و از طرف او مأمور به پيامبري شـده اسـت، هرگاه پيامبري از سوي خدا مبعوث مي شد، براي اينكه مردم دريابند كه وي با خداوند ارتباط دارد
مي العاده كارهاي خارق آن داد كه هيچ اي انجام و اذن خداوند قادر به انجام را خـارقها نبود. قرآن كريم ايـن كارهـاي كس بدون تأييد العـاده

مي» آيت« و عالمت نبوت مي يعني نشانه و انديشمندان اسالمي آن را معجزه و ناتواني ساير افراد در اين امـور آشـكار خواند نامند، زيرا عجز
 شود. مي

*▲۴پاسخ: گزينۀ-۷ و زندگي۳۱و۳۰هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال: ۲دين
 به واحد بودن دين الهي اشاره دارد.۴گزينۀ بيت مطرح شده در

*▲۲پاسخ: گزينۀ-۸ و زندگي۲۹صفحۀ* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال: ۲دين
هاي ديگر ماننـد به همين علت با ورود اسالم به سرزمين.ختم نبوت، آمادگي جامعۀ بشري براي دريافت برنامۀ كامل زندگي است علليكي از

ع و عالمان فراواني ظهور كردند.ايران، و دانشمندان و فرهنگي بزرگي آغاز شد و شام، نهضت علمي  راق، مصر
*▲۱پاسخ: گزينۀ-۹ و زندگي۴۱و۳۷هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال: ۲دين

به تنها قرآننه� و به اصالح جامعه پرداخت.شدت با آداب جاهلي كريم از فرهنگ جاهليت تأثير نپذيرفت، بلكه و رسوم خرافي مبارزه كرد
در�  نمايان است.)فأتوا بسورة مثله( آيۀ شريفۀ نهايت عجز

*▲۲پاسخ: گزينۀ-۱۰ و زندگي۴۴و۴۱هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال: ۲دين
و� و غفلـتدهعباراتي نظير عقل، علم، گوش دادن، توجه كردن، تبيين، دليل و نكوهش جهل و تعقل ها كلمۀ ديگر در تأكيد بر علم دوستي

مي باشد كه نشان مي  باشد. دهند2 تأثيرناپذيري قرآن از عقايد خرافي جاهليت
*▲۱پاسخ: گزينۀ-۱۱ و زندگي۳۸و۲۵هاي صفحه* استدالل* حيطه: متوسطمشخصات سؤال: ۲دين

بهعلت ابتدايي بودن سطح فرهنبه� و عدم توسعۀ كتابت، تعليمات انبيا و زندگي اجتماعي ميگ اي تغييـر گونـه يـا بـه؛شد تدريج فراموش
مي مي مي يافت كه با اصل آن متفاوت مي شد؛ بر اين اساس، پيامبران بعدي و صحيح را بار ديگر براي مردم بيان و تعليمات اصيل  كردند. آمدند
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در� آن باشد كه مبين آن است كه هيچمي)ال يأتون بمثله(آيۀ شريفۀ ثمر2 مصونيت قرآن از تحريف كس نتوانسته مانند
و اين كتاب را غيرالهي نشان دهد.  را بياورد

*▲۳پاسخ: گزينۀ-۱۲ و زندگي۳۱صفحۀ* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال: ۲دين
بهجز قرآن كريم هيچ كتاب آسماني ديگري وجود ندا امروزه، به و انسان رد كه بتوان گفت محتواي آن ها آن را كـم طور كامل از جانب خداست

ميو زياد نكرده و با اطمينان خاطر بتوان از آن پيروي كرد. بنابراين، تنها ديني كه و آخرت برسـاند، اسـالم اند تواند مردم را به رستگاري دنيا
ه(است.  و )و في اآلخرة من الخاسرينو من يبتغ غيراالسالم ديناً فلن يقبل منه

*▲۲پاسخ: گزينۀ-۱۳ و زندگي۳۹صفحۀ* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال: ۲دين
و بـه هـا كـامالً تفـاوت مـي يابد كه آيات آن با ساير سـخن اعجاز لفظي: هركس با زبان عربي آشنا باشد، به محض خواندن قرآن درمي كنـد

 هاي خاص بيان شده است. شيوه
*▲۳پاسخ: گزينۀ-۱۴ و زندگي۲۳صفحۀ* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال: ۲دين

را(:۱۳سور2 شوري آيۀ و به ابـراهيمA بيان كرد كه نوح برايتانخداوند از دين همان و آنچه را ما به تو وحي كرديم را بدان سفارش نمود
Aو موسيAو عيسيAكه بهدين توصيه نموديم، اين بود و در آن تفرقه نكنيد را ).پا داريد

*▲۱پاسخ: گزينۀ-۱۵ و زندگي۲۵صفحۀ* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال: ۲دين
 علل فرستادن پيامبران متعدد:

و پيوستگي (پيامبران) سختي:دعوتدر الف) استمرار مي آنان و كرامـت عدالت،كردند تا خداپرستي ها را تحمل اخالقـي ميـان هـاي طلبي
و رذايل اخالقي از بين برود. انسان و شرك، ظلم و گسترش يابد  ها جاودان بماند

*▲۱پاسخ: گزينۀ-۱۶ و زندگي۲۹صفحۀ* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال: ۲دين
مي� به از جمله عوامل ختم نبوت اره كرد كه از داليل ظهور عالمان فـراواناش» آمادگي جامعۀ بشري براي دريافت برنامۀ كامل زندگي«توان

 بود.
 جز دريافت وحي ادامه يابد.بهrهاي پيامبر اكرم سبب شد تا مسئوليتrپس از پيامبر اكرم» وجود امام معصوم«�

*▲۳پاسخ: گزينۀ-۱۷ و زندگي۴۴و۳۶هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال: ۲دين
ما(آيۀ شريفۀ و با دست خود، آن را نمي اي را نميو پيش از آن هيچ نوشته؛كنت تتلو ...و نوشتي كه در آن صورت، كجروان به شـك خواندي

(اّمي بودن) پيامبر اكرم)افتادند. مي و شعر مـذكrبر درس ناخوانده بودن همـين مطلـب مؤيـداز حـافظ نيـزورقبل از بعثت توجه دارد
.باشد مي

*▲۳ۀ پاسخ: گزين-۱۸ و زندگي۴۱صفحۀ* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال: ۲دين
«Aبا توجه به حديث امام باقر روشن است كه منظور از آنچه موردنياز است، ...» خداوند آنچه را كه امت تا روز قيامت به آن احتياج داشته:

و هدايت انسان ن نيازهاي مربوط به برنامۀ زندگي بههاست يعني همان آن يازهايي كه پيامبران و از حـديث مـذكور ها فرستاده شده خاطر انـد
و همه«توان، مي  را فهميد.» جانبه بودن قرآن جامعيت

*▲۳پاسخ: گزينۀ-۱۹ و زندگي۴۴صفحۀ* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال: ۲دين
نوپو:و ما كنت تتلو ...(فرمايد: آيۀ شريفه مي و با دست خـود، آن را نمـي اي را نمي شتهيش از آن هيچ نوشـتي كـه در آن صـورت، خواندي

).افتادند كجروان به شك مي
*▲۴پاسخ: گزينۀ-۲۰ و زندگي۴۱صفحۀ* كاربرد* حيطه: دشوارمشخصات سؤال: ۲دين

و لو كان من عند غيراهللا رونيتدبّافال( و آخر اين آيه مورد سؤال بوده است.قسمت←)لوجدوا فيه اختالفاً كثيراًالقرآن  اول
*▲۴پاسخ: گزينۀ-۲۱ و زندگي۳۱صفحۀ* كاربرد* حيطه: دشوارمشخصات سؤال: ۲دين

 جز اسالم است. خسران در آخرت نتيجۀ پيروي از ديني به
س هاي مختلف يك مدرسه اين آيه بيانگر آن است كه پيامبران معلمان پايه و هركدام مطالب مياند  كنند. ال قبل را تكميل
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1- A: Have you got ............... sun cream? 
B: No. But there is a tube over there. 

 1) a bottle 2) some 3) few 4) box of 
2- There ............... ............... heavy ............... in this restaurant. 
 1) is – a lot of – food  2) is – lots of – foods 
 3) are – a lot of – food  4) are – lot of – foods 
3- He joined the film ............... of his university as a way of making friends. 
 1) continent 2) society 3) region 4) schedule 
4- My brother slept ............... the film on his bed. 
 1) in  2) through 3) of 4) around 
5- Which one does NOT fit the blank? 

“The kids were ............... for the balls on the beach the day before yesterday.” 
 1) hunting 2) looking 3) searching 4) exercising 
6- A: I like these blue candles. How much are they? 

B: 10,000 Tomans. 
A: ...............  
B: Thank you. 

 1) I’ll take it. 2) May I help you? 3) Here you are. 4) Is that right? 
7- Which one has strong stress on its first syllable? 
 1) beside 2) thirty 3) respect 4) fourteen 
8- Which one speaks about the object of the sentence? 
 “Who did my friends take photographs of?” 

(A)         (B)     (C)      (D) 
 1) (A) 2) (B) 3) (C) 4) (D) 
9- Which sentence is grammatically in the best order? 
 1) A simple sentence also can have additional information. 
 2) Can also have a simple sentence additional information? 
 3) A simple sentence can also have additional information. 
 4) Can a simple sentence have also additional information? 
10- She often goes abroad on business ............... the fact that her doctor has told her to rest. 
 1) dispite 2) despait 3) dispait 4) despite  

���� CClloozzee TTeesstt

The best thing for learning a new language is ...(11)... a meeting with local speakers. We can get 
valuable ...(12)... information by talking with them in different fields. We shouldn’t care about how 
their ...(13)... is, but to exchange knowledge and feelings through it. ...(14)... with them can be a good 
and real exercise. It is important that action is taken at the ...(15)... time in order to improve our 
learning. 

11- 1) imagining 2) arranging 3) feeling 4) existing 
12- 1) national 2) educational 3) traditional 4) additional 
13- 1) manner 2) language 3) need 4) percent 
14- 1) Making up 2) Waking up 3) Pairing up 4) Giving up 
15- 1) countable 2) appropriate 3) impossible 4) fortunate 
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���� RReeaaddiinngg CCoommpprreehheennssiioonn

Today, millions of people want to learn or improve their English, but it is difficult to find the best 
way. Is it better to live with native speakers in their countries or to study in your own country? 

The good points of going to English countries seem clear. Firstly, you can listen to the language all 
the time while being there. People speak the language everywhere. Another good point is that you 
should speak the language with other people. In Iran, it is always possible to speak Farsi in the class if 
you want to but the learning is slower.  

On the other hand, there are also good points of staying at home to study. You don’t need to make 
big changes to your life. Besides, it is a lot cheaper than going to Britain but it is never possible to get 
the results of living in the UK. 

All in all, I think that if you have enough time and money, the best choice will be spending some 
time in English countries. However, if you can’t travel abroad, the most important thing to do in this 
situation is to maximize the use of English. 
result = نتيجه 

16- What is the passage about? 
 1) The numbers of the English learners 2) The best way to learn English 
 3) English schools in England and Iran 4) The good points of Farsi language 
17- What is the good point of going to an English country? 
 1) There is no Iranian in that country. 2) You need to speak their language. 
 3) The language schools are better. 4) We need to make big changes to our lives. 
18- Studying English in Iran is good because ............... . 
 1) the teachers aren’t very good in Britain 
 2) In Iran you can always speak English everywhere 
 3) you must work hard in English countries 
 4) you can continue your life more or less as it was before  
19- People who don’t have a lot of time and money should ............... . 
 1) learn English in Canada and the USA 
 2) find cheaper classes in English countries 
 3) try to speak the language in class more often 
 4) go to Farsi speaking countries to learn the second language 
20- The most useful way of learning English is ............... . 
 1) making big changes in your life 2) traveling abroad where people speak English 
 3) maximizing the use of English at home 4) speaking English everywhere in your country 
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۲انگليسي۲۹ۀصفح* كاربرد:طهيح* متوسط: سؤال مشخصات▲۲ۀنيگز: پاسخ-۱
آن شمارش توضيح: كرم ضدآفتاب يك اسم غيرقابل و شمارند? و هـم كه هم براي اسـامي قابـلاست someاست اسـامي بـراي شـمارش

ميبه شمارش غيرقابل  رود. كار
۲انگليسي۲۹ۀصفح*دكاربر:طهيح* دشوار: سؤال مشخصات▲۱ۀنيگز: پاسخ-۲

 اي كه از لحاظ گرامر درست است، گزينۀ اول است. گزينه تنهاتوضيح:
۲انگليسي۲۳ۀصفح* دانش:طهيح* متوسط: سؤال مشخصات▲۲ۀنيگز: پاسخ-۳

به عنوان راهي براي دوست ترجمه: او به  پيوست.شدانشگاهفيلم جامعۀيابي
 ) برنامه۴ ) منطقه۳ ) جامعه۲ ) قاره۱

۲انگليسي۲۴ۀصفح* دانش:طهيح* متوسط: سؤال مشخصات▲۲ۀنيگز: پاسخ-۴
(سرتاسر/ از آغاز تا انتهاي)ترجمه: برادرم د.يفيلم روي تختش خواب كل

در۱ از۳ / سرتاسر) از آغاز تا انتهاي۲)  ) گرداگرد۴)
۲انگليسي۲۷ۀصفح* دانش:طهيح* متوسط: سؤال مشخصات▲۴ۀنيگز: پاسخ-۵

؟نيستيك براي جاي خالي مناسب مه: كدامترج
»ها بودند. توپ جستجويدرپريروز كودكان در ساحل«
 كردن تمرين)۴ ) جستجو كردن۳ ) جستجو كردن۲ ) جستجو كردن۱

۲انگليسي۳۴ۀصفح* كاربرد:طهيح* متوسط: سؤال مشخصات▲۳ۀنيگز: پاسخ-۶
 ترجمه:

Aچند است؟هاآنقيمت هاي آبي را دوست دارم. : من اين شمع 
Bهزار تومان. : ده 
A:بفرماييد.
B.متشكرم : 
من۱  ) درست است؟۴ ) بفرماييد.۳ ) ممكن است كمكتان كنم؟۲ را بر خواهم داشت.آن)

۲انگليسي۳۶ۀصفح* دانش:طهيح* متوسط: سؤال مشخصات▲۲ۀنيگز: پاسخ-۷
 تر گفته شود؟يك از كلمات، بخش اول آن بايد بلند ترجمه: كدام

(تأكيد بيشتري داشته باشد). thirtyتوضيح: بخش اول كلمۀ  بايد بلندتر گفته شود
۲انگليسي۴۲ۀصفح* دانش:طهيح* متوسط: سؤال مشخصات▲۱ۀنيگز: پاسخ-۸

به whoتوضيح: كلمۀ  دنبال مفعول است. در اين جمله
۲انگليسي۴۵ۀصفح* كاربرد:طهيح* متوسط: سؤال مشخصات▲۳ۀنيگز: پاسخ-۹

 است.۳، گزينۀو نوشتار توضيح: بهترين ترتيب كلمات از لحاظ گرامر
۲انگليسي۲۳ۀصفح* دانش:طهيح* ساده: سؤال مشخصات▲۴ۀنيگز: پاسخ-۱۰

 است. despiteامالي درست كلمه،

CClloozzeeترجمۀ ترجمۀ���� TTeesstt

ارزشـمندي را بـا افـزوناطالعـات تـوانيم ما مـيگان محلي است. جلسه با گويند هماهنگيترين چيزبهبراي يادگيري يك زبان جديد
آن وگو گفت و بلكـه،شان اهميت بـدهيمرفتارهاي متفاوت كسب نماييم. ما نبايد به چگونگي در زمينهها با از آن طريـق بـه تبـادل دانـش

آن دوشدن دوبهاحساسات بپردازيم. مي با صـورت گيـرد تـا مناسباست كه اين عمل در زماني باشد. مهمو واقعي تواند يك تمرين خوب ها
 مان را بهبود بخشد. يادگيري

۲ۀنيگز: پاسخ-۱۱
 ) وجود داشتن۴ ) احساس كردن۳ كردن هماهنگ)۲ تصور كردن)۱
۴ۀنيگز: پاسخ-۱۲

 ) افزون۴ ) سنتي۳ ) آموزشي۲ ) ملي۱
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۱ۀنيگز: پاسخ-۱۳
 ) درصد۴ ) نياز۳ ) زبان۲ رفتار)۱
۳ۀنيگز: پاسخ-۱۴

 ) تسليم شدن۴ دوشدن ) دوبه۳ بيدار شدن)۲ تشكيل دادن)۱
۲ۀنيگز: پاسخ-۱۵

 ) خوشبخت۴ ) غيرممكن۳ ) مناسب۲ شمارش ) قابل۱

 مطلبمطلب دركدركترجمۀ ترجمۀ����

مي، ميليونهامروز آيـا بهتـر اسـت بـا خواهند انگليسي يادبگيرند يا آن را بهبود بخشند اما پيدا كردن بهترين روش دشوار است. ها نفر
زبـان روشـن بـه نظـر زندگي كنيم يا در كشور خود تحصيل كنيم؟ نكات مثبت رفتن به كشـورهاي انگليسـيدر كشورشان گويندگان بومي

مي مي مد توانيد رسد. در ابتدا، شما هميشه كننـد. نكتـۀ به زبان گوش دهيد. مردم آن زبان را در هرجايي صحبت مـي تي كه آنجا هستيددر
تاب خو فارسـي اگر بخواهيد در كـالس ديگر اين است كه شما بايد با مردم به آن زبان صحبت كنيد. در ايران، هميشه اين امكان وجود دارد

ميكنيد صحبت  كند.، اما يادگيري را كند
ب،از طرف ديگر و مطالعه كردن هم نكات مثبتي دارد. نيازي نيست تغيير ازه،الوعـن ايجاد كنيد. بـهتا زرگي در زندگيدر خانه ماندن آن

 رسد. اش به زندگي در انگلستان نمي اما هرگز نتيجه،تر است رفتن به انگلستان بسيار ارزان
ميطور كلي به و پول كافي داريد، بهترين گزينه سپري كردن مدت، من فكر زبـان اسـت، زماني در كشـورهاي انگليسـي كنم كه اگر زمان

را زبـان انگليسـيكـارگيريبهدر اين شرايط اين است كه كار ترين انيد به خارج از كشور سفر كنيد، مهمتو هرچند كه اگر شما نمي بـه تـان
 حداكثر برسانيد.

۲ۀنيگز: پاسخ-۱۶
 : اين متن دربار? چيست؟ترجمه

 ) بهترين راه يادگيري زبان انگليسي۲ زبان انگليسي آموزان ) تعداد زبان۱
و انگلستان) مدارس زبان در اير۳  ) نكات مثبت زبان فارسي۴ ان
۲ۀنيگز: پاسخ-۱۷

؟چيستزبان مثبت رفتن به يك كشور انگليسينكتۀ ترجمه:
 كنيد. صحبتشان ) شما بايد به زبان۲ ) هيچ ايراني در آن كشور نيست.۱
 مان ايجاد كنيم. ) ما بايد تغييرات بزرگي در زندگي۴ ) مدارس زبان بهتر هستند.۳
۴ۀنيگز: پاسخ-۱۸

................ در ايران خوب است به جهت اينكه يادگيري زبان انگليسيترجمه:
مي) در ايران شما۲ خوب نيستندخيلي هاي بريتانيايي ) معلم۱ در هميشه  هرجايي انگليسي صحبت كنيدتوانيد
مي۴ زبان سخت كار كنيد ) شما بايد در كشورهاي انگليسي۳ كم نيد زندگيتوا ) شما  وبيش مانند قبل ادامه دهيد تان را

۳ۀنيگز: پاسخ-۱۹
و پول زيادي ندارند، بايد ................ ترجمه: افرادي كه زمان

و۱  مريكا ياد بگيرندآ) انگليسي را در كانادا
 زبان پيدا كنند تر در كشورهاي انگليسي هاي ارزان ) كالس۲
ي را در كالس بيشتر اوقات صحبت كنند) تالش كنند زبان انگليس۳
 زبان بروند تا زبان دوم ياد بگيرند ) به كشورهاي فارسي۴
۲ۀنيگز: پاسخ-۲۰

 است................ ترجمه: مفيدترين راه يادگيري زبان انگليسي
 تان ) ايجاد تغييرهاي بزرگ در زندگي۱
 كنندمي صحبتيكه مردم انگليس ) مسافرت به كشورهاي خارجي۲
 كاربرد زبان انگليسي در خانه به حداكثر رساندن)۳
 هرجايي در كشور خودتاندر ) صحبت كردن به زبان انگليسي۴



1

متوسطهدومدورۀدهمیازپایۀ

فصل۳و۲هایدرس۱فصل:۲ریاضی درس۲و ابتدای ۳تا
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از۵به فاصلۀBوAنقاط-۱ از۴به فاصلۀAاز هم قرار دارند. چند نقطۀ در صفحه وجود دارد كه  باشد؟۳به فاصلۀBو
 شماربي)۳۴)۲۳)۱۲)۱

خط-۲ ازا ها در صفحۀ مفروض خارج آنBوAو دو نقطۀ2dو1d متقاطع دو  به فاصلۀ يكسان2dو1dند. تعداد نقاطي از صفحه كه

 باشد؟ تواند نمينيز به فاصلۀ يكسان است، كدامBوAو از
 شماربي)۴ صفر)۲۳)۱۲)۱

1است. اگر ABموازي MNدر ذوزنقۀ مقابل،-۳
3

AM
MD

نسبت،=
ON
OM

 كدام است؟

۱(۱

۲(3
2

۳(4
3

۴(5
4

را-۴ مي۲۰پدري كار كشت يك مزرعۀ شالي در دهد. اگر اين دو با هم كـار روز زودتر از پسرش انجام كـار كشـت مزرعـه تمـام روز۲۴كننـد،
مي مي  تواند كار كشت مزرعه را تمام كند؟ شود. پسر به تنهايي چند روزه
۱(۲۸۲(۲۴۳(۴۰۴(۶۰

3xاگر-۵ 2ريشۀ معادلۀ=
3 13
2 2 4

a
x x x

− =
− + −

 كدام است؟aباشد،

۱(۱۲(۲۳(۳۴(۴

طال-۶ 5يي برابر اگر اندازS عرض يك مستطيل  باشد، طول آن كدام است؟+1

۱(2 5+۲(3 5+۳(4 2 5+۴(6 2 5+

2معادلۀ-۷ 2 6x x x x+ = +  چند جواب دارد؟+
 صفر)۳۴)۲۳)۱۲)۱

3است. اگر ABCدر مثلث BCو ACهاي اضالع محل تالقي عمودمنصفOنقطۀ-۸ 2OA x= 4OBو+ x= Cاز رأسO، فاصلۀ نقطۀ+
 كدام است؟

۱(۱۲(۵۳(۳۴(۷

B̂ˆ، اگر ABCدر مثلث« براي اثبات عكس قضيۀ-۹ C≠آنگاهAC AB≠«با استفاده از برهان خلف، فرض اوليه كدام است؟ 

۱(AB AC=۲(AB AC≠۳(ˆB̂ C=۴(≠ ˆB̂ C

8ABخط روي پاره-۱۰ كه را طوري اختيار كردهNوMدو نقطۀ= =ايم = 3
AM BN
MB AN

 كدام است؟ MNخط، طول پاره

۱(3
2

۲(۲۳(5
2

۴(۴

در شكل مقابل اگر-۱۱
AE AN
EB NM

 كدام است؟x، مقدار=

۱(۵

۲(۲

۳(۳

۴(۴

4معادلۀ-۱۲ 23 7 0x x− −  چند ريشۀ حقيقي متمايز دارد؟=

 العالمت فقط دو ريشۀ مختلف)۴ فقط دو ريشۀ منفي)۳ فقط دو ريشۀ مثبت)۲ چهار ريشه)۱

22هاي حقيقي معادلۀ ريشهmازاي كدامبه-۱۳ 1 0( m )x mx m− − +  عكس يكديگرند؟=
mهيچ مقدار)۴±1)۳-۱طفق)۱۲فقط)۱

A B

D C

M N
O

12

20

A

E

B CM

FN

x

2

5

3x −



2

متوسطهدومدورۀدهمیازپایۀ

فصل۳و۲هایدرس۱فصل:۲ریاضی درس۲و ابتدای ۳تا
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2هاي معادلۀ ريشه-۱۴ 0x mx n+ + 23هاي معادلۀ يك واحد از ريشه= 7 1 0x x+ +  كدام است؟nبيشتر است.=

۱(۱-۲(۲-۳(2
3

۴(4
3

5ريشۀ معادلۀ-۱۵ 1x x− −  كدام است؟=
۱(۱۲(۲۳(۹۴(۴

1معادلۀ-۱۶ 3 4 5 9x x x+ + + =  چند جواب دارد؟+
 صفر)۳۴)۲۳)۱۲)۱

5xاگر-۱۷ 3ريشۀ معادلۀ= 2
2 6 4

x x x
b b b
− −

+ =
+ + +

 كدام است؟bباشد،

۱(۱۲(۲۳(۶۴(۴

+معادلۀ-۱۸ +
− − =

− −
21 1 2 0

3 3
x x( ) ( )
x x

 چند ريشه دارد؟ 

 صفر)۳۴)۲۳)۱۲)۱
 بر يك دايره مماس است. مركز اين دايره كدام است؟ ABCاضالع مثلث-۱۹

ها محل تالقي ميانه)۴ها محل تالقي ارتفاع)۳ محل تالقي نيمسازها)۲ها محل تالقي عمودمنصف)۱
ش-۲۰ BEذوزنقه است. اگر ABCDكل مقابل در AC�،7AD 3AEو=  كدام است؟ MD، طول=

۱(۱۲

۲(۲۵/۱۲

۳(۵/۱۲

۴(۷۵/۱۲

M

E
A

D C

B



3

متوسطهدومدورۀدهمیازپایۀ

فصل۳و۲هایدرس۱فصل:۲ریاضی درس۲و ابتدای ۳تا
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گز-۱ ح▲۲ۀنيپاسخ: * ۲رياضي۲۶ۀ: دانش * صفحطهيمشخصات سؤال: * ساده
 است.rو شعاعAاي به مركز هستند، دايرهrبه فاصلۀ ثابتAمجموعه نقاطي در صفحه كه از نقطۀ نكته:

مي۴و شعاعAبا توجه به نكتۀ باال، به مركز و شعاعBكنيم. سپس كمان ديگري به مركز يك كمان رسم
مي۳ ن رسم قطـع)NوM(قطـۀ كنيم. با توجه به شكل واضح است كه ايـن دو كمـان يكـديگر را در دو
پس مي  نقطه با خواص موردنظر وجود دارد.۲كنند.

گز-۲ ح▲۳ۀنيپاسخ: * ۲رياضي۲۹و۲۷هاي : استدالل * صفحهطهيمشخصات سؤال: * دشوار
 اين دو خط است. بين هاي يكسان هستند، نقاط روي نيمساز زاويه به فاصلۀ2dو1d: مجموعه نقاطي كه از دو خط متقاطع۱نكتۀ

 است. ABخط به فاصلۀ يكسان هستند، نقاط روي عمودمنصف پارهBوA: مجموعۀ نقاطي كه از دو نقطۀ۲نكتۀ
از۱با توجه به نكتۀ �2و�1به فاصلۀ يكسـان هسـتند، خطـوط2dو1d، مجموعه نقاطي كه
 ) هستند.2dو1dهاي بين(نيمساز زاويه

از،۲با توجه به نكتۀ بـه فاصـلۀ يكسـانBوAمجموعه نقاطي كه
 ) است.ABخط(عمودمنصف پاره�هستند، خط 

يـا۱،۲تواند برابر، نقاط موردنظر هستند كه تعدادشان مي�2و�1با خطوط�محل تالقي خط

 دقت كنيد.ها شمار باشد. به شكل بي

گز-۳ ح▲۱ۀنيپاسخ: * ۲رياضي۴۱ۀ: استدالل * صفحطهيمشخصات سؤال: * دشوار
MNنكته ( قضيۀ تالس در ذوزنقه) : در ذوزنقۀ مقابل، اگر AB�:داريم ،

 است، پس: ABموازي MNطبق فرض

= =
+ + +

3
3 1

NC MD
BN NC MD AM

 

3 تركيب در مخرج
1

NC MD
BN AM

= =
1 معكوس

3

BN طبق فرض AM
NC MD

=

3
4

NC MD
BC AD

⇒ = =

3 9
4 12

MD OM OM OM
AD AB

= ⇒ = ⇒ =

 تعميم تالس

ABD : OM AB

ABC : ON AB







�

�
�

� 3 9
4 12

NC ON ON ON
BC AB

= ⇒ = ⇒ =
تعميم تالس

1ONبنابراين
OM

=

1�

2�

�

1�

2�

�

1�

2�

�

A B

M

N

A B

N
CD

M

2d

1d

1�

2�

A B

�
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گز-۴ ح▲۴ۀنيپاسخ: * ۲رياضي۲۱ۀ: كاربرد * صفحطهيمشخصات سؤال: * دشوار
ها، معادله را از حالـت ترين مضرب مشترك مخرج نكته: براي حل يك معادلۀ گويا، ابتدا با ضرب دو طرف معادله در كوچك

مي كسري در مي در آوريم. سپس معادلۀ حاصل را حل به قبول بودن هريك از جواب پايان قابلكنيم. مي هاي  كنيم. دست آمده را بررسي
ميxفرض كنيد پسر در در روز كار مزرعه را تمام 20xكند. پس پدر و پدر در يك روز به روز− كار مزرعه را تمام خواهد كرد. بنابراين پسر

ترتيب تنهايي به
1
x

1و
20x −

در كار را تمام مي مي۲۴كنند. از طرفي چون هر دو با هم كار مزرعه را پس روز تمام دو در يك روز كنند، ايـن

1با هم 
24

مي كنند. كار را تمام مي  رسيم: بنابراين به معادلۀ زير

20 24 21 1 1 24 20 24 20 68 480 0 60 8 0
20 24

x(x )( ) (x ) x x(x ) x x (x )(x )
x x

× −+ = → − + = − ⇒ − + = ⇒ − − =
−
60 8x ,x⇒ = =

60xروز زودتر كار مزرعه را تمام كند. پس فقـط۲۰كند، چون آن وقت معنايي ندارد كه پدر روز كار را تمام نمي۸واضح است كه پسر در =
 مورد قبول است.

گز-۵ ح▲۲ۀنيپاسخ: * ۲رياضي۲۱ۀ: كاربرد * صفحطهيمشخصات سؤال: * ساده
3xچون  كند. ريشۀ معادله است، پس در معادله صدق مي=

3
2

3 13 13 2
3 2

2 2 5 5 5 54
xa a a a

x x x
=− = → − = ⇒ = ⇒ =

− + −
گز-۶ ح▲۲ۀنيپاسخ: * ۲رياضي۱۹ۀ: كاربرد * صفحطهيمشخصات سؤال: * متوسط

5نكته: نسبت طول به عرض در مستطيل طاليي برابر 1
2
 است.+

 بناميم، داريم:xبا توجه به نكتۀ باال، اگر طول مستطيل را

25 1 5 1 2 52 5 1 3 5
2 25 1

x x ( ) x+ + +
= ⇒ = + ⇒ = = +

+
گز-۷ ح▲۲ۀنيپاسخ: * ۲رياضي۲۳ۀ: استدالل * صفحطهيمشخصات سؤال: * دشوار

مي)ها( نكته: براي حل يك معادلۀ راديكالي، ابتدا با توان رساني راديكال نمـاييم. در پايـان معادلۀ حاصـل را حـل مـي كنيم. سپس را حذف
به قبول بودن هريك از جواب قابل مي هاي  كنيم. دست آمده را بررسي

 با استفاده از نكتۀ باال داريم:

 كنيم: اكنون هريك از معادالت حاصل را حل مي

1 13(1) 1 12 13
2

: x − ±
∆ = + = ⇒ =

(2)ريشه ندارد. 1 8 0: ∆ = − < ⇒

 ريشه دارد.۲قبول است، پس معادله دست آمده قابل هر دو جواب به
گز-۸ ح▲۲ۀنيپاسخ: * ۲رياضي۲۷ۀ: استدالل * صفحطهيمشخصات سؤال: * متوسط

 هاي اضالع هر مثلث، از هر سه رأس آن به يك فاصله است. عمودمنصف تالقينكته: نقطۀ
 با استفاده از نكتۀ باال داريم:

3 2 4 1 3 1 2 5OC OAOA OB x x x OC ( )== ⇒ + = + ⇒ = → = + =

گز-۹ ح▲۳ۀنيپاسخ: * ۲رياضي۳۷و۳۶هايه: كاربرد * صفحطهيمشخصات سؤال: * دشوار
 نويسيم: ابتدا صورت رياضي عكس قضيه را مي

ˆB̂ C≠حكم : AB AC≠فرض : 
 در اثبات با استفاده از برهان خلف، فرض خلف، نقيض حكم است.

ˆˆ:B C=(نقيض حكم) B:ˆˆفرض خلف C≠  حكم⇒

22 2 2 2 26 6 6 0x x a(x x) (x x) a a a a+ =+ = + + → = + ⇒ − − =
۲2به توان 2 6x x x x+ = + +

2 2

2 2
3 3 3 0 (1)

3 2 0
2 2 2 0 (2)

a x x x x
(a )(a )

a x x x x

 = ⇒ + = ⇒ + − =⇒ − + = ⇒ 
= − ⇒ + = − ⇒ + + =
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گز-۱۰ ح▲۴ۀنيپاسخ: * ۲رياضي۳۱ۀ: استدالل * صفحطهيمشخصات سؤال: * دشوار
مي  كنيم: با توجه به اطالعات مسأله شكل زير را رسم

3 3 3 3 8 6
3 1 4 4 4

AM AM AM AB AM ( )
AM MB AB

= ⇒ = ⇒ = ⇒ = =
+ +

 تركيب در مخرج
3

AM
MB

=

3 1 1 14 8 2
1 4 4

BN AN AB AN AB AN ( )
AN AN
+ +

= ⇒ = ⇒ = ⇒ = =
تركيب در صورت

3
BN
AN

=

6 برابر است با: MNخط بنابراين طول پاره 2 4MN AM AN= − = − =

گز-۱۱ ح▲۱ۀنيپاسخ: * ۲رياضي۳۸ۀ: استدالل * صفحطهيمشخصات سؤال: * متوسط
 ابتدا داريم:

EN BM EF BC⇒� AE عكس تالس� ANABM :
EB NM

=
�

 داريم:ABCاكنون با استفاده از قضيۀ تالس در مثلث

02 25 3 10 3 10 0 5 2 0 5
2 3

xAE AF x x x x x (x )(x ) x
EB FC x

>= ⇒ = ⇒ − = ⇒ − − = ⇒ − + = → =
−

گز-۱۲ ح▲۴ۀنيپاسخ: * ۲رياضي۱۶ۀ* صفح : كاربردطهيمشخصات سؤال: * متوسط
2 04 2 23 7 0 3 7 0 9 28 37x tx x t t= ≥− − = → − − = ⇒ ∆ = + = 

2
1

3 37 3 37 3 37
2 2 2

t x x+ + +
= ⇒ = ⇒ = ±

⇒

2ققغ
3 37 0

2
t −
= <

 العالمت دارد. بنابراين معادله فقط دو ريشۀ مختلف
گز-۱۳ حمشخصات سؤال: * دش▲۴ۀنيپاسخ: * ۲رياضي۱۶ۀ: كاربرد * صفحطهيوار

2هاي معادلۀ ريشهβوαنكته: فرض كنيم 0ax bx c+ +  باشند، در اين صورت داريم:=
cP
a

= αβ و=
bS
a

= α + β = −

 هاي معادله عكس يكديگرند، پس داريم: طبق فرض ريشه

α = ⇒ αβ = ⇒ = = ⇒ = ⇒ − = ⇒ =
β
1

1 1 2 1 1
cP a c m m m
a

1mاكنون با جايگذاري مي، قابل=  كنيم: قبول بودن اين مقدار را بررسي
2 1 0 1 4 3 0x x− + = ⇒ ∆ = − = − <

1mازاي به  پاسخ است.۴قبول است. بنابراين گزينۀ، معادله ريشۀ حقيقي ندارد. پس اين مقدار غيرقابل=
گز-۱۴ ح▲۱ۀنيپاسخ: * ۲رياضي۱۸ۀ: كاربرد * صفحطهيمشخصات سؤال: * دشوار

2هاي معادلۀ ريشهβوαنكته: فرض كنيم 0ax bx c+ +  باشند، در اين صورت داريم:=
cP
a

= αβ و=
bS
a

= α + β = −

Sد، دو عدد حقيقي باشنβوαنكته: اگر = α + βوP = αβآن دومي كه ريشه، آنگاه معادلۀ درجه  باشد، عبارت است از:βوαهاي

− + =2 0x Sx P 

23هاي معادلۀ ريشهβوαفرض كنيم 7 1 0x x+ + 7 در اين صورت داريم:،باشند= 1
3 3

S , P= α + β = − = αβ =

+هاي معادلۀ طبق فرض ريشه + =2 0x mx n1صورت بهα 1βو+  است. پس داريم:+

7 1 11 1 2 2
3 3 3
1 7

1 1 1 1 1 1
3 3

S ( ) ( ) m

P ( )( ) n

 ′ = α + + β + = α + β + = − + = − ⇒ = −

 ′ = α + β + = αβ + α + β + = − + = − ⇒ = −


A N M B
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گز-۱۵ ح▲۳ۀنيپاسخ: * ۲رياضي۲۳ۀ: كاربرد * صفحطهيمشخصات سؤال: * ساده
كنـيم. سـپس معادلـۀ حاصـل را حـل ها را حـذف مـي براي حل يك معادلۀ راديكالي، ابتدا با توان رساني راديكال نكته:
به قبول بودن هريك از جواب نماييم. در پايان قابل مي مي هاي  كنيم. دست آمده را بررسي

1 5 2 5 2 5 4 5 2x x x x x= + − + − ⇒ − = ⇒ − =
۲به توان

− − = ⇒ = + −5 1 1 5x x x x

5 4 9x x⇒ − = ⇒ =

مي جواب به  قبول است. كند، پس قابل دست آمده در معادلۀ اصلي صدق
گز-۱۶ ح▲۱ۀنيپاسخ: * ۲رياضي۲۳ۀ: كاربرد * صفحطهيمشخصات سؤال: * دشوار

مي)ها( نكته: براي حل يك معادلۀ راديكالي، ابتدا با توان رساني راديكال نمـاييم. در پايـان كنيم. سپس معادلۀ حاصـل را حـل مـي را حذف
به قبول بودن هريك از جواب قابل مي هاي  كنيم. دست آمده را بررسي

2 21 3 4 5 9 1 3 4 2 1 3 4 5 9 2 1 3 4 4( x x ) ( x ) (x ) ( x ) x x x (x )( x ) x+ + + = + ⇒ + + + + + + = + ⇒ + + = +

2 2 2 24 1 3 4 4 4 3 7 4 8 16 11 20 0 11 20 0(x )( x ) (x ) ( x x ) x x x x x( x )⇒ + + = + ⇒ + + = + + ⇒ + = ⇒ + =

200
11

x ,⇒ = −

0xفقط  كند، پس معادله يك ريشه دارد. در معادلۀ اصلي صدق مي=
گز-۱۷ *▲۳ۀنيپاسخ: ح دشوارمشخصات سؤال: ۲رياضي۲۱ۀ: كاربرد * صفحطهي*

مي ها، معادله را از حالت كسري ترين مضرب مشترك مخرج نكته: براي حل يك معادلۀ گويا، ابتدا با ضرب دو طرف معادله در كوچك آوريم. در
به قبول بودن هريك از جواب كنيم. در پايان قابل سپس معادلۀ حاصل را حل مي مي هاي  كنيم. دست آمده را بررسي

5xبايد  در معادله صدق كند.=
5 3 5 2 5 2 3 52 4 6 2 4 6

2 6 4 2 6 4
(b )(b )(b )( ) (b )(b )(b )

b b b b b b
− −

+ = ⇒ + + + + = + + + ×
+ + + + + +

2 2 22 4 6 3 2 4 5 2 6 2 10 24 3 6 8 5 8 12(b )(b ) (b )(b ) (b )(b ) (b b ) (b b ) (b b )⇒ + + + + + = + + ⇒ + + + + + = + + 

⇒ + + = + + ⇒ = ⇒ =2 25 38 72 5 40 60 2 12 6b b b b b b 
گز-۱۸ ح▲۲ۀنيپاسخ: * ۲رياضي۲۱ۀ: استدالل * صفحطهيمشخصات سؤال: * دشوار

1با فرض
3

xA
x
+

=
−

 داريم:

2 2 0 2 1 0 2 1A A (A )(A ) A ,− − = ⇒ − + = ⇒ = −

12 2 1 2 6 7
3
1

1 1 1 3 2 2 1
3

xA x x x
x

xA x x x x
x

+
= ⇒ = ⇒ + = − ⇒ = −


+ = − ⇒ = − ⇒ + = − + ⇒ = ⇒ =

 −
 قبول است، پس معادله دو ريشه دارد. دست آمده قابل هر دو جواب به

گز-۱۹ ح▲۲ۀنيپاسخ: * ۲رياضي۳۰و۲۷هاي : كاربرد * صفحهطهيمشخصات سؤال: * ساده
 مثلث است، زيرا از هر سه ضلع مثلث به يك فاصله است. باشند، محل تالقي نيمسازهاياي كه اضالع يك مثلث بر آن مماس نكته: مركز دايره

 پاسخ است.۲با توجه به نكتۀ باال، گزينۀ
گز-۲۰ حمشخص▲۲ۀنيپاسخ: * ۲رياضي۳۲ۀ: استدالل * صفحطهيات سؤال: * دشوار

پس ABCDچون ABذوزنقه است، CD�.با فرضME x=:داريم 
3

7
MA MB x MB
AD BC BC

+
= ⇒  تالس=

MDC: AB CD

MAC: EB AC







�

�
�

�
3

ME MB x MB
EA BC BC

= ⇒ =
 تالس

3 3 9 7 4 9 2 25
7 3

x x x x x x /+
⇒ = ⇒ + = ⇒ = ⇒ =

 برابر است با: MDبنابراين طول

2 25 3 7 12 25MD / /= + + =

M

E
A

D C

B
7

3

x
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ومي كدام استخوان از نوع پهن-۱ و مفصل ثابت است؟ دندانههاي داراي لبه باشد  دار
 ) دنده۴ ) جمجمه۳ لگن ) نيم۲ ) جناغ۱

 كدام گزينه قطعاً در ساختار همۀ مفاصل وجود دارد؟-۲
ها ) كپسول مفصلي براي كنار هم ماندن استخوان۲ ) مايع مفصلي براي كاهش اصطكاك۱
نا۳  ) تعدادي استخوان۴زك) غضروف

 در گوش انسان براي شنيدن صداي زنگ تلفن، كدام بر سايرين تقدم دارد؟-۳
 ) لرزش مايع درون بخش حلزوني۲ دار هاي يوني غشاي ياختۀ مژك ) باز شدن كانال۱
 ) ارتعاش استخوان سنداني۴ ) لرزش پردQ بيضي۳

به-۴ ع نور با رسيدن به چشم و بعد از ميترتيب قبل  كند تا به شبكيه برسد؟ دسي از چند محيط شفاف عبور
۲و۲)۱۴و۲)۲۳و۱)۱۲و۱)۱

 كنندQ پيام بينايي هستند، درست است؟ هايي از قشر مخ كه پردازش كدام گزينه دربارQ لوب-۵
 ) مجموعاً با دو لوب ديگر مجاور هستند.۱
 هاي قشر مخ هستند. ترين لوب ) كوچك۲
مي رين بهبود را بين لوب) كمت۳  دهند. هاي قشر مخ بعد از ترك اعتياد به كوكائين نشان
مي ) هركدام از لوب۴  كند. ها فقط پيام بينايي مربوط به چشم مخالف را دريافت

به مژك-۶ در هاي كدام گيرندQ حس ويژه در انسان،  تماس است؟ طور كامل درون مادQ ژالتيني قرار نگرفته، بلكه با مادQ ژالتيني
 ) تعادلي۴ ) شنوايي۳ ) چشايي۲ ) بويايي۱

و ايستادQ اسكلت انسان، فاصلۀ بين كدام دو استخوان از يكديگر كمتر است؟-۷  در حالت طبيعي
و مهرQ پنجم كمر۱ و نازك۲ ) ران و انگشتان دست۳ني ) زند زبرين و نيم ) درشت۴ ) بازو  لگن ني

ج كدام استخوان-۸  هاي بخش محوري اسكلت انسان هستند؟ مله استخوانهاي زير، از
ج) ترقوه لگنب) نيم الف) جناغ

 ) مهرQ پنجم كمرهد) كتف

ب۲ه-) الف۱ ه-د-ج-ب-) الف۴د-ج-) الف۳ه-)
مي-۹  شود. پيام بويايي ناشي از بوييدن گل رز، سرانجام به ................ ارسال

مخ۲ ) لوب بويايي۱  ) نهنج۴اي ) سامانۀ كناره۳ ) قشر
 در هر انتهاي استخوان ران انسان ................-۱۰

 ) مغز استخوان وجود ندارد.۲ ) بافت استخواني اسفنجي وجود دارد.۱
و كاسه وجود دارد.۳  ) رگ خوني وجود ندارد.۴ ) مفصل گوي

 كدام گزينه دربارQ هر استخواني در بدن انسان درست است؟-۱۱
آن۲ ) اتصال به غضروف مفصلي۱ و اسفنجي در  ) وجود دو نوع بافت متراكم
آن۳  ) شركت در حركات بدن۴ ) وجود مغز زرد در

۱۲-Qمي گيرند  توان يافت؟ حسي زير را در كدام گزينه

 مخاط بويايي انسان)۱

 ) خط جانبي ماهي۲

 ) پاي مگس۳

 ) چشم ملخ۴

گ-۱۳ Qوش انسان با سايرين تفاوت دارد؟درستي كدام گزينه دربار 
مي۱  كند. ) استخوان گيجگاهي از هر سه بخش گوش محافظت
و از سوي ديگر با مايعي مجاور هستند. ) پرده۲  هاي گوش از يك سو با هوا
مي۳ و به مغز ارسال  كند. ) عصب گوش، اثر محرك را به پيام عصبي تبديل
ميدار، شاخۀ دهل هاي مژه ) آكسون ياخته۴  دهند. يزي عصب گوش را تشكيل
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 كدام گزينه دربارQ چشم انسان درست است؟-۱۴
 دهد. ) تحريك اعصاب سمپاتيك عنبيه، نور ورودي به چشم را كاهش مي۱
 ) هنگام مطالعۀ اين سؤال، ضخامت عدسي چشم كم است.۲
 ) مساحت اليۀ مياني كرQ چشم، از مساحت اليۀ دروني آن كمتر است.۳
ي از شبكيه كه بيشترين نقش را در تيزبيني دارد، در نزديكي نقطۀ كور قرار دارد.) بخش۴

 كدام گزينه دربارQ عدسي چشم انسان درست است؟-۱۵
و مويرگ خوني است.۱ و فاقد ياخته است. ) انعطاف۲ ) فاقد ياخته  پذير
و۴ ) تحدب آن در دو طرف يكسان است.۳  كمتري است. در سمت قرنيه داراي تحدب) همگرا

 هاي حسي درست است؟ كدام گزينه دربارQ گيرنده-۱۶
 شود. هاي درد، اطالعاتي به مغز ارسال نمي ) در زمان سازش گيرنده۱
 هاي مختلف بدن وجود دارند. هاي حواس ويژه مانند دما، در بخش ) گيرنده۲
ح ) گيرنده۳  اي هستند. اليهواس پيكري، داراي بافت پوششي چندهاي
مي۴  كند. ) دارينۀ گيرندQ فشار، پيام عصبي را جهشي هدايت

مي-۱۷  هد.د شكل زير بخشي از دستگاه عصبي جانور ................ را نشان

 پروتونفريدي سامانۀ دفعي ) داراي۱

 ) فاقد مغز۲

 ) فاقد دستگاه عصبي محيطي۳

 هاي مالپيگي ) داراي لوله۴

با-۱۸  سامانۀ هاورس درست است؟كدام گزينه در رابطه
مي هاي استخواني منظم، حفره ) تيغه۱  كنند. هايي را در ميان خود ايجاد
 ) مركز اين سامانه از بخش نرمي به نام مغز زرد استخوان پر شده است.۲
به هايي از همۀ استخوان ) در بخش۳ هم صورت استوانه ها، مي هاي  شوند. مركز ديده
 ها حضور دارند. ني بافت فشرده، فقط در اين سامانههاي استخوا ) ياخته۴

 بافت پوششي سقف حفرQ بيني از كدام نوع است؟-۱۹
 دار اي مژك ) استوانه۴ اي ساده ) استوانه۳ ) سنگفرشي چنداليه۲ ) سنگفرشي ساده۱

 نقش دارد؟ زيراسكلت محوري انسان در حفاظت از چند مورد-۲۰
 استاش ) شيپورد ) گوش بيرونيجني) گوش مياب الف) گوش دروني

۱(۱۲(۲۳(۳۴(۴
 زالليه ................ زجاجيه، ................-۲۱

و فاقد ياخته است.-) همانند۱  با اليۀ مياني چشم در تماس است.-) همانند۲ مايعي شفاف
مي-) برخالف۳ آسمي-) برخالف۴ كند. شكل كروي چشم را حفظ  تيگماتيسم شود.تواند موجب

 بيني است. كدام گزينه دربارQ اين فرد قطعاً درست است؟ فردي فقط مبتال به نزديك-۲۲
 باشد. ) فرد قادر به ديدن اجسام دور نمي۱
مي ) پرتوهاي نور اجسام دور، روي نقطه۲  شوند. اي از محور نوري كرQ چشم متمركز
 ) كرQ چشم فرد از اندازQ طبيعي بزرگتر است.۳
 هاي درون چشم براي ديدن اجسام نزديك، در حالت استراحت هستند. ) همۀ ماهيچه۴

 چند مورد دربارQ حواس جانداران درست است؟-۲۳
مي مارها طعمهبرخي الف) مي هايي كه امواج فروسرخ بيشتري توليد  دهند. كنند، بهتر تشخيص

مي از پرتوهاي فرابنفش براي ديدن محيط اطراف، زنبورهاب) د.نكن استفاده
 شود.ج) از يكپارچه شدن اطالعات واحدهاي بينايي چشم حشرات، تصوير واحدي ايجاد مي

ميد) لوب پس  كند. سري نيمكرQ چپ مخ انسان، از چشم راست، پيام بينايي دريافت
۱(۱۲(۲۳(۳۴(۴
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د-۲۴ و مردان سالم  رست است؟كدام گزينه در رابطه با تراكم استخوان در زنان
و زنان در حدود سن۱  سالگي است.۴۰) كمترين اختالف تراكم استخوان بين مردان
 هاي بدن مردان نسبت به زنان بيشتر است. ) احتمال پوكي استخوان۲
 سالگي بيشتر از مردان در اين سن است.۵۰تا۲۰) شدت تغييرات تراكم استخوان در زنان بين۳
مي۸۰تا۵۰) مردان، بين۴  دهند. سالگي ميزان بيشتري از تراكم استخوان خود را نسبت به زنان از دست

 هاي انسان از نماي باال است. كدام گزينه قطعاً درست است؟ تصوير زير مربوط به يكي از چشم-۲۵

مي ) پيام۱  كنند. هاي بينايي تشكيل شده از چليپاي بينايي عبور

پ۲ و مي) تصوير مربوط به چشم چپ است و به قشر مخ  رود. يام بينايي آن در تاالموس چپ تقويت شده

مي ) بخشي از دندريت۳  كنند. هاي چشم، پيام بينايي را به تاالموس وارد

و بخشي از آكسون۴ مي ) تصوير مربوط به چشم راست است  شوند. هاي آن، به نيمكرQ راست مخ وارد
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* مشخصات سؤال▲۳پاسخ: گزينۀ-۱ ۲شناسي زيست۴۰و۳۸هاي صفحه* كاربرد* حيطه: ساده:
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

و دنده، لبۀ دندانه۴و۱هاي گزينه  دار ندارند. : استخوان جناغ
 لگن با استخوان ران، مفصل متحرك دارد.ن نيما: استخو۲گزينۀ

*▲۴پاسخ: گزينۀ-۲ ۲شناسي زيست۴۳حۀصف* استدالل* حيطه: سادهمشخصات سؤال:
و غضروف مفصـلي وجـود دار،ها گونه مفصل ها قابليت حركت دارند. در اين استخوان،ها در بيشتر مفصل د. در مفاصـل قطعـاًنـمايع، كپسول

 تعدادي استخوان وجود دارد.
*▲۴پاسخ: گزينۀ-۳ ۲شناسي زيست۳۰صفحۀ* دانش* حيطه: سادهمشخصات سؤال:

ا ز:ترتيب درست وقايع عبارت است
۱گزينۀ←۲گزينۀ←۳گزينۀ←۴گزينۀ

*▲۳پاسخ: گزينۀ-۴ ۲شناسي زيست۲۴صفحۀ* استدالل* حيطه: سادهمشخصات سؤال:
قر نور پس از رسيدن به چشم از محيط مينيهاي شفاف و به عدسي و زالليه عبور كرده و پس از عدسي، از محيط شفاف زجاجيه عبـوره رسد

و به شبكيه مي .رسد كرده
*▲۲پاسخ: گزينۀ-۵ ۲شناسي زيست۳۲و۱۰،۱۳هاي صفحه* استدالل* حيطه: سادهمشخصات سؤال:

پس هاي بينايي، لوب كنندQ پيام هاي پردازش لوب پس سري هستند. لوب هاي  هاي قشر مخ هستند. ترين لوب سري كوچك هاي
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

پس : لوب۱گزينۀ با هاي  لوب ديگر مجاور هستند.۴ سري مجموعاً
پس : لوب۳گزينۀ  سري بعد از ترك اعتياد به كوكائين، بيشترين بهبودي را دارند. هاي
مي : هركدام از لوب۴گزينۀ  كند. ها، پيام بينايي مربوط به هر دو چشم را دريافت

*▲۳پاسخ: گزينۀ-۶ ۲شناسي زيست۳۲تا۳۰هاي صفحه* كاربرد* حيطه: سادهمشخصات سؤال:
و چشايي وجود دارد. مژك گيرندQ تعادلي درون مادQ ژالتيني قـرار دارد. مـژك گيرنـدQ مژك در گيرنده هاي حسي بويايي، شنوايي، تعادلي

 شنوايي با مادQ ژالتيني در تماس است.
*▲۱پاسخ: گزينۀ-۷ ۲شناسي زيست۳۸صفحۀ* كاربرد* حيطه: سادهمشخصات سؤال:

 كل اسكلت انسان مراجعه شود.ش به
*▲۱پاسخ: گزينۀ-۸ ۲شناسي زيست۳۸صفحۀ* دانش* حيطه: سادهمشخصات سؤال:

و جناغ است. ها، همۀ دنده هاي بخش محوري اسكلت انسان شامل جمجمه، همۀ مهره استخوان  ها
*▲۲پاسخ: گزينۀ-۹ ۲شناسي زيست۳۱صفحۀ* دانش* حيطه: سادهمشخصات سؤال:

ميپيام بوياي  شود.ي سرانجام به قشر مخ ارسال
*▲۱پاسخ: گزينۀ-۱۰ ۲شناسي زيست۴۰و۳۹هاي صفحه* دانش* حيطه: سادهمشخصات سؤال:

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
ميبافت استخواني:۲گزينۀ  تواند مغز قرمز داشته باشد. اسفنجي
و كاسه در يك انتهاي استخوان ران وجود۳گزينۀ  دارد.: مفصل گوي
 هاي استخوان ران وجود دارد. : رگ خوني در همۀ قسمت۴گزينۀ

*▲۲پاسخ: گزينۀ-۱۱ ۲شناسي زيست۴۳و۳۸،۳۹،۴۰هاي صفحه* دانش* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
و اسفنجي وجود دارد.،هاي بدن در همۀ استخوان  بافت استخواني متراكم

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
 وف مفصلي در مفاصل ثابت وجود ندارد.: غضر۱گزينۀ
مي : مغز زرد در مجراي مركزي استخوان۳گزينۀ  شود. هاي دراز يافت
(جمجمه در حركت بدن نقشي ندارد.) : بخش۴گزينۀ  هايي از اسكلت محوري در حركات بدن نقش دارند.

*▲۲پاسخ: گزينۀ-۱۲ ۲شناسي زيست۳۴و۳۲،۳۳هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
مي دار خط جانبي ماهي شكل، گيرندQ مكانيكي مژك  ها يك اندازه نيستند. دهد كه در آن مژك ها را نشان
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*▲۱پاسخ: گزينۀ-۱۳ ۲شناسي زيست۳۰و۲۹هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
از و بخشاستخوان گيجگاهي (بخشي از گوش خارجي) مي انتهاي مجراي شنوايي و دروني گوش حفاظت  كند. مياني

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
و از طرف ديگر با مايع گوش دروني در تماس است، ولي پردQ صماخ از هر دو طرف بـا هـوا در تمـاس۲گزينۀ : پردQ بيضي از يك طرف با هوا
 است.
ا : تبديل اثر محرك به پيام عصبي از وظايف گيرنده۳گزينۀ  ست.هاي شنوايي
 دار بخش دهليزي گوش، فاقد آكسون هستند. هاي مژه : ياخته۴گزينۀ

*▲۴پاسخ: گزينۀ-۱۴ ۲شناسي زيست۲۵و۲۳،۲۴هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
 لكۀ زرد كه در نزديكي نقطۀ كور قرار دارد، بيشترين نقش را در تيزبيني دارد.

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
مي ماهيچه : تحريك اعصاب پاراسمپاتيك۱ِنۀ گزي و ميزان نور ورودي به چشم را كاهش  دهد. هاي صاف عنبيه، مردمك را تنگ كرده

 : هنگام ديدن اشياي نزديك، ضخامت عدسي چشم زياد است.۲گزينۀ
(شبكيه) است.۳گزينۀ  : مساحت اليۀ مياني كرQ چشم بيشتر از مساحت اليۀ دروني كرQ چشم

*▲۴پاسخ: گزينۀ-۱۵ ۲شناسي زيست۲۶و۲۴هاي صفحه* استدالل* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
 درسي مراجعه شود. كتابچشم انسان در شكل به

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
و قدرت تطابق دارد.۲و۱هاي گزينه و فاقد مويرگ خوني است  : عدسي داراي ياخته
ي:۳گزينۀ  كسان نيست.تحدب عدسي در دو طرف

*▲۴پاسخ: گزينۀ-۱۶ ۲شناسي زيست۲۲و۲۰،۲۱هاي صفحه* استدالل* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
مي دارينۀ گيرندQ فشار داراي ميلين است، بنابراين پيام عصبي را به  كند. صورت جهشي هدايت

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
 كنند. هاي درد سازش پيدا نمي : گيرنده۱گزينۀ
 هاي حواس پيكري هستند. هاي دما جزو گيرنده : گيرنده۲گزينۀ
 هاي حواس پيكري از بافت پيوندي است. : پوشش گيرنده۳گزينۀ

*▲۱پاسخ: گزينۀ-۱۷ ۲شناسي زيست۱۸صفحۀ* استدالل* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
 پروتونفريدي دارد. سامانۀ دفعي دهد. پالناريا شكل بخشي از دستگاه عصبي پالناريا را نشان مي

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
 : پالناريا مغز دارد.۲گزينۀ
 : پالناريا دستگاه عصبي محيطي دارد.۳گزينۀ
 هاي مالپيگي دارند. : حشرات لوله۴گزينۀ

*▲۳پاسخ: گزينۀ-۱۸ ۲شناسي زيست۴۰و۳۹هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
هاي هاورس وجود دارنـد كـه سامانه،نوع بافت استخواني فشرده واسفنجي تشكيل شده است. در بافت استخواني فشرده هر استخوان از دو

ميهم هاي صورت استوانه به  شوند. مركز ديده
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

سا،: در بافت استخواني اسفنجي۱گزينۀ  مانۀ هاورس مجرا وجود دارد.حفره ايجاد شده است، نه در بافت فشرده. در مركز
 داراي مغز زرد است، نه مجراي مركزي سامانۀ هاورس.،: مجراي مركزي استخوان۲گزينۀ
به : ياخته۴گزينۀ و خارج از اين سامانه جز سامانه هاي استخواني بافت فشرده  اند. ها نيز قرار گرفته هاي هاورس، در كنار يكديگر

* مشخصات▲۳پاسخ: گزينۀ-۱۹ ۱و تركيبي با زيست۳۱صفحۀ* استدالل* حيطه: متوسطسؤال:
(تكاي استوانههاي پوششي بافت پوششي سقف حفرQ بيني داراي ياخته و فاقد مژك است. ساده  اليه)

*▲۴پاسخ: گزينۀ-۲۰ ۲شناسي زيست۳۸و۲۹هاي صفحه* استدالل* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
هاي اسكلت محوري است، در حفاظت از گوش دروني، مياني، بخش انتهـايي مجـراي گـوش از جمله استخوانجمجمه كه استخوان گيجگاهي

و شيپور  استاش نقش دارد. بيروني
*▲۲پاسخ: گزينۀ-۲۱ ۲شناسي زيست۲۶و۲۳،۲۴هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:

دوبزالليه و هر و زجاجيه با بخشي از مشيميه  با جسم مژگاني در تماس هستند.ا عنبيه
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 ها: علت نادرستي ساير گزينه
و شفاف است، نه مايع. : زجاجيه مادQ ژله۱گزينۀ  اي
مي۳گزينۀ  كند. : زجاجيه شكل كروي چشم را حفظ
و كروي نباشـد مـي كدام نمي : هيچ۴گزينۀ و يا قرنيه كامالً صاف توانـد آستيگماتيسـم توانند موجب آستيگماتيسم شوند. اگر سطح عدسي

 ايجاد شود.
*▲۲پاسخ: گزينۀ-۲۲ ۲شناسي زيست۲۶و۲۵هاي صفحه* استدالل* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:

مي،بين در فرد نزديك و جلوتر از شبكيه متمركز  شوند. پرتوهاي نور اجسام دور بر روي محور نوري
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

مي جسام دور را واضح نميا،بين : فرد نزديك۱گزينۀ  باشد. بيند، اما قادر به ديدن اجسام دور نيز
 بيني تغيير همگرايي عدسي چشم است. : در برخي افراد، علت نزديك۳گزينۀ
مي : ماهيچه۴گزينۀ و استراحت هاي عنبيه و تأثيري در ديدن اجسام نزديـك خودتوانند با انقباض ندارنـد.، ميزان نور ورودي را تنظيم كنند

مي همچنين در ديوارQ رگ  شود. هاي درون چشم نيز ماهيچه يافت
*▲۴پاسخ: گزينۀ-۲۳ ۲شناسي زيست۳۵و۳۲،۳۴هاي صفحه* استدالل* حيطه: دشوارمشخصات سؤال:

 اند. درستي بيان شده همۀ موارد به
*▲۱پاسخ: گزينۀ-۲۴ ۲شناسي زيست۴۲صفحۀ* استدالل* حيطه: دشوارمشخصات سؤال:

و مرد، سن و مردان در سنين مختلف، كمترين اختالف تراكم استخوان بين زن سـالگي۴۰با توجه به جدول ميانگين تراكم استخوان در زنان
 است.۰۴۴/۰است. ميزان اين اختالف 

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
به : احتمال پوكي استخوان۲گزينۀ آن واندليل كمتر بودن تراكم استخ هاي بدن زنان ، بيشتر از مردان است.ها در
و در سنين۵۰تا۲۰: شدت تغييرات تراكم استخوان در سنين۴و۳هاي گزينه سالگي در زنان بيشـتر۸۰تا۵۰سالگي در مردان بيشتر است

 شود. مي
*▲۴پاسخ: گزينۀ-۲۵ ۲شناسي زيست۳۲و۲۵،۲۷هاي صفحه* استدالل* حيطه: دشوارمشخصات سؤال:

بهتص مي وير مربوط به چشم راست از نماي باال است، زيرا عصب بينايي پس از خروج از چشم، هـاي شود. بخشي از آكسـون سمت مخالف خم
مي بيناييچشم راست، بدون عبور از چليپاي   شوند. به نيمكرQ راست مخ وارد

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
ميهاي بينايي از چليپا : بخشي از پيام۱گزينۀ  كنند.ي بينايي عبور
 : تصوير مربوط به چشم راست است.۲گزينۀ
مي : آكسون۳گزينۀ  ها. دهند، نه دندريت هاي چشم، اعصاب بينايي را تشكيل
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3صـورت بـهAدر نقطـۀqاي اگر در شكل مقابل، ميدان الكتريكي حاصل از بار نقطه-۱ 38 10 6 10
N NE ( )i ( ) j
C C

= × + ×
� ��

 چند نيوتون بر كولن خواهد بود؟Bدر نقطۀAباشد، انداز# ميدان

۱(۱۰۰ 

۲(۲۰۰ 

۳(۳۰۰ 

۴(۴۰۰ 

1اي مطابق شكل، دو بار الكتريكي نقطه-۲ 4q C= µ2و 4q C= − µاند. بزرگي ميدان الكتريكي خالص متري از يكديگر ثابت شده۴در فاصلۀ

 است؟B، چند برابر بزرگي ميدان الكتريكي خالص در نقطۀAدر نقطۀ 

۱(3
4

۲(4
3

۳(9
4

۴(4
9

 درستي نمايش داده شده است؟، بهAدر كدام گزينه، جهت ميدان الكتريكي حاصل از ذر# باردار، در نقطۀ-۳

۱(۲(۳(۴(

3وارد ميدان الكتريكي يكنواخت−4nCيك ذره با بار الكتريكي-۴ 33 10 4 10
N NE ( )i ( ) j
C C

= − × + ×
� ��

شود. انداز# نيـروي الكتريكـي مي

 وارد بر اين ذره چند نيوتن است؟ 

۱(82 10−×۲(81 25 10/ −×۳(52 10−×۴(51 25 10/ −×

1اي پالستيكي به جرم گلوله-۵ 5/ g30و بارnC+و ساكن اسـت. بزرگـي ميـدان در يك ميدان الكتريكي يكنواخت به حالت معلق قرار دارد

و جهت آن ............... است. الكتريكي برابر با ........... 10.... نيوتون بر كولن
N(g )
kg

=

۱(52 52)۲، رو به پايين×10 55)۳، رو به باال×10 55)۴، رو به پايين×10 ، رو به باال×10
اند. جهت نيروي الكتريكـي وارد قرار گرفته−Qو+Qدرون ميدان الكتريكي حاصل از بارهاي2qو1qاي هاي زير، بارهاي نقطه در شكل-۶

 ترتيب از راست به چپ كدام است؟به،2qو1qبر بارهاي 

۱(↖،↖

۲(↘،↘

۳(↖،↘

۴(↘،↖

35در يك ميدان الكتريكي يكنواخت با بزرگي-۷ 10
NE
C

= شود. اگر اين پروتـون در راستاي خطوط ميدان پرتاب مي1v، پروتوني با تندي ×

(1vجايي متوقف شود، جابه25cmپس از  191چند متر بر ثانيه بوده است؟ 6 10e / C−= 271و × 6 10/ kg−×پروتون�m(

۱(52 10×۲(55 10×۳(57 10×۴(59 10×

8qبار-۸ C= − µرا از نقطۀMبه نقطۀNمي جابه آن كنيم به طوري كه در اين جابه جا يابد. كاهش مي2mJجايي، انرژي پتانسيل الكتريكي
 چند ولت خواهد بود؟Nباشد، پتانسيل الكتريكي نقطۀ−200V، برابر باMاگر پتانسيل الكتريكي نقطۀ 

۱(۵۰-۲(۵۰۳(۴۵۰-۴(۴۵۰ 

Q− A

E
�

×
Q+ A

E
�

×

Q−
A E

�
×

Q+
×A E

�

1 1q nC= +
2 1q nC= −

Q− Q+ Q− Q+

×

×

A

B
4m

1m

q

B2 4q C= − µ
× ×

1 4q C= µ

2m 2m 2m

A
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مي(روي خط ميدان نشان داده شده) جابهBتا نقطۀAمطابق شكل، الكتروني در يك ميدان الكتريكي از نقطۀ-۹ در جا شود.
و اين جابه مي جايي، انرژي پتانسيل الكتريكي الكترون ...............  يابد. پتانسيل الكتريكي ...............

 كاهش-) كاهش۱
 افزايش-) كاهش۲
 كاهش-) افزايش۳
 افزايش-) افزايش۴

وDوA،B،Cمطابق شكل، چهار نقطۀ-۱۰ DوAترتيب پتانسيل الكتريكي نقاط، بهDVوAVدرون ميدان الكتريكي يكنواختي قرار دارند

Aصفر باشد، نسبتBهستند. اگر پتانسيل الكتريكي نقطۀ

D

V
V

 كدام است؟

۱(۱
۲(۱-

۳(2

۴(2−

آن وصل شده لتيو۹۰مطابق شكل، دو صفحۀ رساناي موازي به يك باتري-۱۱ و بين ها ميدان الكتريكي يكنواختي برقرار شده است. با حركت اند

191كند؟ روي مسير نشان داده شده، انرژي پتانسيل الكتريكي آن چند ژول تغيير ميDتاAيك الكترون از  6 10(e / C)−= × 

۱(184 8 10/ −×

۲(189 6 10/ −×

۳(1814 4 10/ −×

 ) صفر۴

با- ۱۲ )σر مطابق شكل، جسم رساناي بارداري را در اختيار داريم. كدام گزينه دربار# تراكم  روي سطح خارجي جسم درست است؟CوA،Bدر نقاط(
۱(A B Cσ = σ = σ

۲(A B Cσ < σ < σ

۳(A B Cσ > σ > σ

۴(A C Bσ < σ < σ

مي-۱۳  شود؟ چه تعداد از موارد زير، يك خازن محسوب

روي هم قرار دارند: هاي مختلف كه روبه * دو كر# فلزي توپر با شعاع

 

آن* دو پوستۀ كروي رسانا كه يكي در و بين ها ماد# عايقي قرار دارد: ون ديگري بوده
 

روي هم هستند: صورت موازي روبه * دو صفحۀ رسانايي كه به

 

روي هم هستند: صورت غيرموازي روبه * دو صفحۀ رسانايي كه به

 
۱(۱۲(۲۳(۳۴(۴

و بين آن1mmدو صفحۀ فلزي به فاصلۀ-۱۴ و بـين2mmها با كاغذ پر شده است. اگر فاصلۀ بين دو صـفحه را بـه از هم قرار دارند رسـانده

مي صفحات را به ( جاي كاغذ، از ميكا پر كنيم، ظرفيت خازن چند برابر 3شود؟ )κميكا=7وκكاغذ=/5

۱(۱۲(۲۳(1
2

۴(۴

A

B

•

•

4mm

4mm

4mm
A B

DC 12mm××

××
+
− 90V

C

×
A

×B
×

A B

E
�

C
d

× × ×

×

d

D

d
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خاB،۴يكسان است. اگر مساحت صفحات خازنBوAظرفيت دو خازن تخت-۱۵ و فاصلۀ بينAزن برابر مساحت صفحات

ديA، نصف فاصلۀ بين صفحات خازنBصفحات خازن A،Bبـه خـازنBالكتريك خازن باشد، نسبت ثابت

A
( )
κ
κ

كـدام

 است؟ 

۱(1
8

۲(1
2

۳(۲۴(۸
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* سؤال مشخصات▲۴پاسخ: گزينۀ-۱ ۲فيزيك۱۱ۀ * صفح كاربرد* حيطه: متوسط:

3 2 3 2 3 48 10 6 10 10 10 10A
NE ( ) ( )
C

= × + × = × = 

2

2 4

2

15 400
2510

1

B B
B

A

k q
q E E NE k E

k qE Cr
= ⇒ = ⇒ = ⇒ =

* سؤال مشخصات▲۳پاسخ: گزينۀ-۲ ۲فيزيك۱۴و۱۳ هايه* صفح كاربرد* حيطه: متوسط:

6 6
6

1 2 2 2

2 6 6
6

2 1 2 2

4 10 4 10 2 10
2 92 2
8 44 10 4 10 8

10 992 6

A
A

B
B

E E E k ( ) k
k q E

E
Er

E E E k( ) k

− −
−

− −
−

× ×
= + = + = × × 

= ⇒ ⇒ = =
× × 

= − = − = × × 


* سؤال مشخصات▲۳پاسخ: گزينۀ-۳ ۲فيزيك۱۷ۀ * صفح دانش* حيطه: ساده:
به در اطراف آن−Qو+Qجهت ميدان حاصل از بارهاي  روست. صورت شكل روبه ها

* سؤال مشخصات▲۳پاسخ: گزينۀ-۴ ۲فيزيك۱۸ۀ * صفح كاربرد* حيطه: متوسط:

3 2 3 2 33 10 4 10 5 10
NE ( ) ( )
C

= − × + × = × 

9 3 6 54 10 5 10 20 10 2 10F q E N N− − −= = × × × = × = × 

* سؤال مشخصات▲۴پاسخ: گزينۀ-۵ ۲فيزيك۲۰تا۱۸هايه* صفح كاربرد* حيطه: متوسط:
qنيروي الكتريكي، نيروي وزن را خنثي كرده، پس نيروي الكتريكي رو به باال است. از طرفـي بـار

 مثبت است، پس جهت خطوط ميدان الكتريكي نيز رو به باال بوده است.
3

5
9

1 5 10 10
5 10

30 10
E

/ NF mg q E mg E
C

−

−
× ×

= ⇒ = ⇒ = = ×
×

* سؤال مشخصات▲۱پاسخ: گزينۀ-۶ ۲فيزيك۱۹و۱۸ هايه* صفح كاربرد* حيطه: متوسط:
و جهت نيروي وارد راستاي نيروي وارد بر بارها، مماس بر خطوط ميدان الكتريكي

همبر با و جهت نيروي وارد بر بـار منفـي، خـالفر مثبت، جهت با خطوط ميدان
 جهت خطوط ميدان است. 

Q−
E
�

E
�

E
�

Q+
E
�

2 1q nC= − 1 1q nC= +

Q− Q+

B2 4q C= − µ
× ×

1 4q C= µ
2E
�
1E
�

1E
�

2E
�

A

mg�
E
�

EF
�
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* سؤال مشخصات▲۲پاسخ: گزينۀ-۷ ۲فيزيك۲۱و۲۰ هايه* صفح كاربرد* حيطه: متوسط:
خ تندي پروتون در اين جابه جايي بـوده الف جهت جابهجايي كاهش يافته، پس نيروي الكتريكي وارد بر آن از طرف ميدان

Cos)1است  )θ = −.

2 1EW K K K= ∆ =  انرژي جنبشي-: قضيۀ كار−

2 2 19 3 2 27 2
2 1 1

1 1 11 6 10 5 10 25 10 1 1 6 10 0
2 2 2

q EdCos mv mv / ( ) / ( v )− − −θ = − ⇒ × × × × × × − = × × −

2 10 5
1 125 10 5 10

mv v
s

⇒ = × ⇒ = × 

* سؤال مشخصات▲۲پاسخ: گزينۀ-۸ ۲فيزيك۲۲ۀ * صفح كاربرد* حيطه: متوسط:
3

6
2 10

200 200 250 50
8 10

E E
N M N N N

U U
V V V V ( ) V V V

q q

−

−
∆ ∆ − ×

∆ = ⇒ − = ⇒ − − = ⇒ + = ⇒ =
− ×

* سؤال مشخصات▲۳پاسخ: گزينۀ-۹ ۲فيزيك۲۳تا۲۰ هايه* صفح كاربرد* حيطه: متوسط:
و بردار جابه شكل روبه با توجه به مي رو كه نيروي الكتريكي وارد بر الكترون دهد، كار نيـروي جايي را نشان

(چون الكتريكي در اين جابه 180θجايي منفي است = )، پس داريم:°

0
0 0

EUV
q

E E E q
U W U V

∆
∆ =

<
∆ = − ⇒ ∆ > → ∆ <

و انرژي پتانسيل بـارِ منفـي، افـزايش نكته: هرگاه در جهت خطوط ميدان الكتريكي حركت كنيم، انرژي پتانسيل الكتريكي بارِ مثبت، كاهش
 درست است.۳يابد، بنابراين گزينۀ كاهشمي يابد. همچنين با حركت در جهت خطوط ميدان، بدون توجه به نوع بار، پتانسيل الكتريكي مي

* سؤال مشخصات▲۲پاسخ: گزينۀ-۱۰ ۲فيزيك۲۴و۲۳هاي صفحه* كاربرد* حيطه: دشوار:

A B AV V Ed V Ed− = ⇒ =

90 0
B C C

D C
C D

V V Ed V Ed
V V Ed

V V EdCos

− = ⇒ =  ⇒ = =
− = ° = 

مي مي و درBبيشـتر از پتانسـيل نقطـۀAسيل نقطۀ يابد؛ پس پتان دانيم كه اگر در جهت خطوط ميدان حركت كنيم، پتانسيل كاهش بـوده
0A(Vنتيجه مقدار آن مثبت است  و در نتيجـه مقـدار آن منفـي اسـتBكمتـر از پتانسـيل نقطـۀD. همچنين پتانسيل نقطۀ<( بـوده

0D(V 1A. پس:>(

D

V Ed
V Ed

−
= = −

* سؤال مشخصات▲۱پاسخ: گزينۀ-۱۱ ۲فيزيك۲۴تا۲۲ هايه* صفح كاربرد* حيطه: متوسط:

390 12 10 7500
NV Ed E E
C

−∆ = ⇒ = × × ⇒ =

0A B C DV V V V⇒ − = − =AتاBوCتاDعمود بر خطوط ميدان 
37500 4 10 30

30
B C

A D B C

V V V
V V V V V

−− = × × =

⇒ − = − =
19 181 6 10 30 4 8 10E EU q V U / / J− −∆ = ∆ ⇒ ∆ = × × = × 

* سؤال مشخصات▲۳پاسخ: گزينۀ-۱۲ ح ساده: ۲فيزيك۲۷و۲۶ هايه* صفح دانشيطه:*
(چگالي سطحي بار)، در نقاط تيز سطح جسم رساناي باردار از نقاط ديگر آن بيشتر است.  تراكم بار

* سؤال مشخصات▲۴پاسخ: گزينۀ-۱۳ ۲فيزيك۲۸ۀ * صفح دانش* حيطه: متوسط:
مياجزاي اصلي يك خازن شامل دو رسانا با هر شكلي است؛ بنابرا  شوند. ين تمام موارد خازن محسوب

* سؤال مشخصات▲۱پاسخ: گزينۀ-۱۴ ۲فيزيك۳۱و۳۰هايه* صفح كاربرد* حيطه: متوسط:

2 2 1

1 1 2

7 1
1

3 5 2
C dAC

d C d /
κ

= κε ⇒ = × = × =
κ�

* سؤال مشخصات▲۱پاسخ: گزينۀ-۱۵ ۲فيزيك۳۱و۳۰هايه* صفح كاربرد* حيطه: متوسط:

1 1 1
4 2 8

A B B A B
A B

A B A B A
A B

AC A A A d
d

d d A dC C


= κε κ ⇒ κ ε = κ ε ⇒ = × = × =

κ= 

�
� � 

A

d
�

EF
�

B•

•
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 هاي زير درست است؟ الكتروني داده شده، چه تعداد از عبارت هاي با توجه به آرايش-۱
3 2 2 6 2 6

2 2 6 2 6

2 10
18

2 2 6 2 2

1 2 2 3 3

1 2 2 3 3

3

1 2 2 3 3

A : s s p s p

B : s s p s p

C : Ar d

D : s s p s p

+

−

+   
 

 با بار الكتريكي متفاوت را دارد.پايداريها توانايي تشكيل يونAالف) اتم
 در دور6 خود، بيشترين شعاع اتمي را دارد.Bب) اتم

 بيشتر است.19KازCپذيري اتمپ) واكنش

و داراي سطحي درخشان است.Dت) اتم ، رسانايي الكتريكي كمي دارد
۱(۱۲(۲۳(۳۴(۴

 هاي زير درست است؟، چه تعداد از عبارت۳۵دربار6 عنصري با عدد اتمي-۲
 اي است. الف) فلزي براق از دور6 چهارم جدول دوره

وب) چكش  پذيري خوبي دارد. شكلخواري

 است.54pترين زيراليۀ داراي الكترون آن، بيرونيپ)
 دوره است.ت) شعاع اتمي آن، بيشتر از اولين عنصر هم

۱(۱۲(۲۳(۳۴(۴
مي با افزايش عدد اتمي در يك گروه از جدول دوره-۳  زيرا ................. يابد، اي، فعاليت شيميايي نافلزها كاهش

ميشعاع اتمي نافلز)۱ ميالكتروننو تمايل آن براي گرفت يابد افزايش  شود. كمتر
ميهاي الكتروني، تمايل به جذب الكترون اليهتعداد با افزايش)۲  شود. بيشتر
مي تعداد پروتون)۳ و تمايل ياب هاي هسته افزايش  شود.ميبراي گرفتن الكترون بيشتر نافلزد
مي تعداد اليه)۴ و آمادگي هاي الكتروني كاهش مي نافلزيابد  شود. براي از دست دادن الكترون بيشتر

هم كدام دو عامل-۴  هستند؟اي دوره، علت كاهش شعاع اتمي در عنصرهاي يك دوره از جدول در كنار
 الف) افزايش تمايل عنصرها براي رسيدن به آرايش الكتروني گاز نجيب

 هاي اصلي الكترونيب) ثابت ماندن تعداد اليه
 اتمپ) افزايش بار مثبت هسته

ت) پر شدن تدريجي اليۀ ظرفيت
پ)۱ و ت)۲ الف و پ)۳ب و ت)۴ب و  الف

 كدام گزينه درست است؟-۵
 ترين شعاع مربوط به يون فلوئوريد است. هاي هاليد، كوچك در ميان يون)۱
مي استاندارد چراغدر توليد المپ)۲  شود. هاي جلوي خودرو، از برخي گازهاي نجيب استفاده
 باشد.152pmتواند است، در اين صورت شعاع اتمي پتاسيم مي372pmهاي دو اتم مجاور سديم اگر بدانيم فاصلۀ ميان هسته)۳
 با شعاع اتمي رابطۀ عكس دارد.پذيري در فلزها، شدت واكنش)۴

 هاي زير درمورد عنصرهاي واسطه درست است؟ چه تعداد از عبارت-۶
آن معروف هستند، زيرا بيرونيdعنصرهاي دستۀ به الف)  است.dها ترين زيراليۀ

مي شكل تركيبب) اغلب در طبيعت به  شوند. هاي يوني يافت
 جاي دارند.اي جدول دوره۱۲تا۳هايپ) در گروه

 دارند. حضوراي دوره از جدول دوره۵ت) در
۱(۱۲(۲۳(۳۴(۴

مي دوره عنصر اول جدول۲۵فلزهاي واسطه، چند درصد از ترتيب از راست به چپ،به-۷ و تمام زيراليه اي را شامل در شوند هاي داراي الكترون،
 چند درصد از فلزهاي واسطۀ دور6 چهارم پر است؟

۱(۱۰-۱۰۲(۱۰-۲۰۳(۲۰-۲۰۴(۲۰-۱۰
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 ها درست هستند؟ كدام عبارت زير،با توجه به واكنش-۸

4Fe(s) CuSO (aq)+ → ��
د كه در آب نامحلول است.وشمياي توليد الف) در اين واكنش، فراورده

 پذيري آهن، از مس كمتر است.ب) واكنش
ميپ) با انجام اين واكنش، رنگ محلول  كند. به آبي تغيير

درت) در آرايش الكتروني كاتيون مي واكنشي كه  شود. پر ديده نمي نيمهۀ، زيراليكند شركت
پ)۱ و ت)۲ الف و ت)۳ الف و پ)۴ب و ب

 پذير است؟ كدام واكنش انجام-۹
۱(FeO Cu Fe CuO+ → +۲(2 22 4Na O C Na CO+ → +

۳(2 3 2 32 2Fe Al O Fe O Al+ → +۴(2 3 26 3 2Fe O Na Na O Fe+ → +

(واكنش-۱۰  شده نيستند.) ها موازنه فراورد6 كدام واكنش درست است؟
۱(FeO(s) Cu(s) Fe (s) CuO(s)+ → +۲(2 3 3 2Fe O (s) HCl (aq) FeCl (aq) H O(l)+ → +

۳(4 4Cu(s) ZnSO (aq) CuSO (aq) Zn(s)+ → +۴(2 3FeO(s) CO(g) Fe O (s) C(s)+ → +

و مجموع ضرايب مواد در معادلۀ واكنش موازنه شد6 آن ................ ترميت، گواهي بر واكنشواكنش-۱۱  پذيري بيشتر فلز ............... بوده
۵-آهن نسبت به آلومينيم)۵۲-آلومينيم نسبت به آهن)۱
۶-آهن نسبت به آلومينيم)۶۴-آلومينيم نسبت به آهن)۳

بهه بخشي از ويژگي-۱۲  درستي ارائه شده است؟ اي كدام عنصرها،
به� مي آهن: اغلب مي شكل اكسيد در طبيعت يافت و بيشترين مصرف ساالنه را در صنايع به خود اختصاص  دهد. شود
ميواسكانديم: نخستين فلز واسطه است�  شود. با مبادلۀ سه الكترون، به يون پايدار تبديل
بهپ سديم: فلزي بسيار واكنش� و مي ذير است  دهد، به همين دليل شرايط نگهداري آن دشوارتر از پتاسيم است. سرعت با گاز كلر واكنش
به� مينيزها هايي در كف اقيانوس صورت كلوخه مس: به يافت و استخراج آن به شود  صرفه نيست. وسيلۀ گياهان مقرون
و سديم)۱ مس)۲ آهن و و اسكانديم)۳ اسكانديم مس)۴ آهن و  سديم

(بر اثر واكنش مقداري-۱۳ اكسيد در شرايطي كه حجم هر مول گـازدي گاز كربن14Lبا گاز كربن مونوكسيد طبق واكنش زير، ) اكسيدIIIآهن
20Lكننده در اين واكنش چند گرم است؟ مونوكسيد شركتندرصد باشد، مقدار كرب۸۰است، توليد شده است.در صورتي كه بازده واكنش 

1
228 44(CO , CO g mol )−= = ⋅

2 3 23 2 3Fe O (s) CO(g) Fe(s) CO (g)+ → +

۱(۵/۶۲(۱۶/۸۳(۶/۱۹۴(۵/۲۴
ر بـازده ايـم. اگـ درصد را وارد محلول ليتيم پراكسـيد كـرده۸۰گرم كلسيم كربنات با خلوص۷۵اكسيد حاصل از تجزيۀ كاملدي گاز كربن-۱۴

11كه چگالي اين گاز درصد باشد، حجم گاز اكسيژن توليد شده در صورتيII «۶۰«واكنش 2/ g L−⋅باشد، چند ليتر است؟ 
1

2 2 2 332 46 100(O , Li O , CaCO g mol )−= = = ⋅

3 2

2 2 2 2 3 22 2 2
I) CaCO (s) CaO(s) CO (g)
II) Li O (aq) CO (g) Li CO (s) O (g)

∆→ +

+ → +

۱(۸۲(۶۳(۸/۴۴(۸۴/۳
(گرم۶۴ش هر گاه مطابق معادلۀ زير، در اثر واكن-۱۵ گرم از جرم مواد جامـد كاسـته۱۲مونوكسيد، در حضور مقدار كافي كربن) اكسيد IIIآهن

(ناخالصي   شوند.) ها وارد واكنش نمي شود، درصد خلوص نمونۀ جامد اوليه كدام است؟
1

2 2 328 44 56 160(CO , CO , Fe , Fe O g mol )−= = = = ⋅

2 3 23 2 3Fe O (s) CO(g) Fe(s) CO (g)+ → +

۱(۷/۲۲۲(۵/۶۲۳(۲/۶۵۴(۲/۷۶
مي۸۰بازدهبا STPاكسيد در شرايطدي ليتر گاز كربن۲/۶۷از واكنش زير،-۱۶ ( درصد توليد ۶۴) اكسـيد بـا خلـوص IIIشود. چند گرم آهـن

 درصد در اين واكنش شركت كرده است؟
1

2 2 312 44 56 160(C , CO , Fe , Fe O g mol )−= = = = ⋅

2 3 22 3 4 3Fe O (s) C(s) Fe(l) CO (g)+ → +

۱(۳۲۰ ۲(۴۰۰ ۳(۶۲۵ ۴(۸۰۰ 
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(معد-۱۷ تـن از ايـن سـنگ معـدن ۳۲۰۰ اگـر) سـولفيد دارد.Iني داراي نوعي سنگ معدن است كه يك درصد جرمي مس
مس STPطبق واكنش زير، چند مترمكعب هوا در شرايط باشد،استخراج شده  موجود در ايـن سـنگ براي استخراج فلز

(اكسيژن، معدن مي هوادرصد از حجم۲۰الزم است؟  دهد.) را تشكيل
1

2 232 160(O , Cu S g mol )−= = ⋅

2 2 22Cu S(s) O (g) Cu(s) SO (g)+ → +

۱(۸/۴۴۲(۲۲۴ ۳(۴۸۸۰ ۴(۲۲۴۰۰ 
به-۱۸ بي اگر ميۀروي جاي استخراج  گردد؟ آهن، آن را بازيافت كنيم، چه تعداد از موارد زير محقق

مي گونه« مي-رود هاي زيستي بيشتري از بين سـرعت گرمـايش-رود اكسيد از بـين مـيدي كربنردپاي-كند به توسعۀ پايدار كشور كمك
مي-يابد جهاني كاهش مي »گردد مقدار زيادي انرژي توليد

۱(۴۲(۳۳(۲۴(۱
؟شود نميسبب كدام عامل،بازيافت فلزها-۱۹

مي)۱ ميدي ردپاي كربن)۲ كند. به توسعۀ پايدار كشورها كمك  دهد. اكسيد را كاهش
بي گونه)۳ ميهاي زيستي مي)۴ برد. شتري را از بين  شود. سبب كاهش سرعت گرمايش جهاني

 كدام گزينه دربار6 بازيافت فلزها درست است؟-۲۰
مي)۱ ميدي ردپاي كربن)۲ شود. سبب افزايش سرعت سرمايش جهاني  برد. اكسيد را از بين
مي)۳ به گونهاز نابودي)۴ دهد. طول عمر منابع تجديدناپذير فلزها را افزايش مي هاي زيستي  كند. طور كامل جلوگيري
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گزپاسخ-۱ *▲۱ۀني: * مشخصات سؤال: * دشوار ۲شيمي۱۶و۸،۹هاي صفحهحيطه: كاربرد
 درست است.»ت«عبارت

 هستند.(سيليسيم)14Siو(روي)30Zn،)(كلر17Cl،(اسكانديم)21ScترتيببهDوA،B،Cهاي اتم
 هاي نادرست: بررسي عبارت

3Scفقط يون پايدار،الف) اسكانديم .دهد را تشكيل مي+
 ندارد.در ميان عنصرهاي هم دور6 خود رين شعاع اتمي را بيشت،Clيابد، بنابراينب) در يك دوره از چپ به راست، شعاع اتمي كاهش مي

 كمتر است.Kاز Znپذيري فلزي مربوط به فلزهاي قليايي است، بنابراين واكنشپ) در يك دوره، بيشترين خصلت
گزپاسخ-۲ *▲۱ۀني: * مشخصات سؤال: * متوسط ۲شيمي۱۳و۱۰،۱۱هاي صفحهحيطه: دانش

 درست است.»پ«عبارت

2 صورت مقابل است: آرايش الكتروني اين عنصر، به 2 6 2 6 10 2 5
35 1 2 2 3 3 3 4 4X : s s p s p d s p

 هاي نادرست: بررسي عبارت
و دور6 چهارم است.  الف) اين عنصر، نافلزي از گروه هفدهم

و شكل، چكشهاب) نافلز  پذيري خوبي ندارند. خواري
 يابد.ت) در يك دوره از چپ به راست، شعاع اتمي كاهش مي

گزپاسخ-۳ *▲۱ۀني: * مشخصات سؤال: * متوسط ۲شيمي۱۳تا۱۰هاي صفحهحيطه: دانش
ايش نافلزها تمايل دارند با گرفتن يا به اشتراك گذاشتن الكترون، به آرايش پايدار برسند. با افزايش عدد اتمي در يك گروه، شعاع اتمـي افـز

ميونبه اشتراك گذاشتن الكتريا الكترون گرفتنو يابد مي و واكنش، شود هاي ظرفيتي دشوارتر پـذيري نافلزهـا هـم به همين علت، فعاليت
 يابد. كاهش مي

گزپاسخ-۴ *▲۳ۀني: * مشخصات سؤال: * ساده ۲شيمي۱۳ۀ صفححيطه: دانش
و ثابت ماندن تعداد اليه كه هاي اصلي الكتروني در يك دوره از جدول، نيروي جاذبه با افزايش عدد اتمي هـا وارد از طرف هسته بر الكترون اي

مي مي و شعاع اتمي كاهش  يابد. شود، افزايش يافته
گزپاسخ-۵ *▲۱ۀني: ** متوسطمشخصات سؤال: ۲شيمي۱۳و۱۲هاي صفحهحيطه: دانش

 هاي نادرست: بررسي گزينه
ج : در توليد المپ استاندارد چراغ۲ۀنيگز ازلهاي ا هالوژن برخي وي خودرو، ميها  شود. ستفاده
بر : اگر فاصلۀ بين هسته۳ۀنيگز به۲هاي دو اتم مجاور سديم را مي تقسيم كنيم، شعاع آن  آيد. دست

372 186
2

pm=  شعاع اتمي سديم =

د در گروه اول، پتاسيم پايين ي نسبت به سديم دارا است.تر ارد، بنابراين شعاع اتمي بزرگتر از سديم قرار
مي پذيري در گروه : شدت واكنش۴ۀنيگز آن،يابد هاي فلزي از باال به پايين افزايش  ها رابطۀ مستقيم دارد. بنابراين با شعاع اتمي

گزپاسخ-۶ *▲۲ۀني: * مشخصات سؤال: * متوسط ۲شيمي۱۶تا۱۴هايهصفححيطه: دانش
 درست هستند.»پ«و»ب«هاي عبارت

 هاي نادرست: بررسي عبارت
 ترين زيراليه نيست. در حال پر شدن است، ولي بيرونيdالف) در فلزهاي واسطه، زيراليۀ

 دارند. حضوردوره۴هاي چهارم تا هفتم، يعني در دورهواسطه،ت) عنصرهاي
گزپاسخ-۷ *▲۴ۀني: ۲شيمي۱۵حيطه: كاربرد * صفحۀ مشخصات سؤال: * دشوار

ف اولينعدد اتمي عنصرها در مي۲۱، از لزهاي واسطهدور6 به شروع و مي۳۰شود ۵اي، عنصر اول جدول دوره۲۵شود، بنابراين در ميان ختم
 شود. فلز واسطه ديده مي

5 100 20%
25

× = 

 است. پر(Zn)هاي داراي الكترون، فقط در روي فلز واسطۀ دور6 چهارم، تمام زيراليه۱۰در ميان
10 2

30 18 3 4

1 100 10%
10

Zn : Ar d s  

× =
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گزپاسخ-۸ *▲۲ۀني: * مشخصات سؤال: * متوسط ۲شيمي۲۰ۀ صفححيطه: كاربرد
 پذير است. پذيري آهن از مس بيشتر است، بنابراين واكنش داده شده انجام واكنش

4FeSO (aq) Cu(s)+→4Fe(s) CuSO (aq)+
رنگآبيسبزرنگ

2Cuكند، كاتيوني كه در واكنش شركت مي  شود. پر ديده نمي است كه در آرايش الكتروني آن، زيراليۀ نيمه+
2 9

29 18 3Cu : Ar d+    

گزپاسخ-۹ * مشخصات سؤال: * متوس▲۴ۀني: *ط ۲شيمي۲۴و۲۰،۲۱هاي صفحهحيطه: دانش
در پذيري ميان عنصرها، واكنش با توجه به مقايسۀ شدت واكنش »۴گزينـۀ«پذيري سديم بيشتر از آهن است، بنابراين واكـنش ارائـه شـده

 ناپذير هستند. ها انجام پذير است، ولي ساير واكنش انجام
گزپاسخ-۱۰ * مشخصات سؤال: * متو▲۲ۀني: * سط ۲شيمي۲۵و۲۱تا۱۹هاي صفحهحيطه: دانش

 هاي نادرست: بررسي گزينه
از Cuپذيري : واكنش۱ۀنيگز و واكنش انجام نمي Feكمتر  شود. است
از Cu پذيري : واكنش۳ۀنيگز و واكنش انجام نمي Znكمتر  شود. است
 است. Feو2COهاي اين واكنش، : فراورده۴ۀنيگز

گزپاسخ-۱۱ *▲۳ۀني: * مشخصات سؤال: * متوسط ۲شيمي۲۴ۀ صفححيطه: دانش
2 واكنش ترميت: 3 2 32 2Fe O (s) Al (s) Al O (s) Fe(l)+ → +

گزپاسخ-۱۲ *▲۳ۀني: * مشخصات سؤال: * متوسط ۲شيمي۲۶و۱۲،۱۶،۱۸،۲۵هاي صفحهحيطه: دانش
 است، زيرا فعاليت شيميايي كمتري دارد. تر از پتاسيم سديم: شرايط نگهداري آن راحت

به مس: استخراج اين فلز به  صرفه است. وسيلۀ گياهان، مقرون
گزپاسخ-۱۳ *▲۴ۀني: * مشخصات سؤال: * متوسط ۲شيمي۲۵تا۲۳هاي صفحهحيطه: كاربرد

217 5/ L CO=100مقدار نظري 80× = ⇒214L CO
100× ⇒

مقدار عملي
بازده درصدي=

مقدار نظريمقدار نظري

2
2

2 2

1 3 2817 5 24 5
20 3 1
mol CO mol CO g CO/ L CO / g CO

L CO mol CO mol CO
× × × = 

گزپاسخ-۱۴ *▲۳ۀني: * مشخصات سؤال: * دشوار ۲شيمي۲۵تا۲۳هاي صفحهحيطه: كاربرد

3 2 2 2 2

3 3 2 2 2

1 1 1 32 1
100 1 2 1 1 2
mol CaCO mol CO mol O g O L O

g CaCO mol CaCO mol CO mol O / g O
× × × × ×

380gخالص CaCO
375gناخالص× CaCO

3100gناخالص CaCO

28LO=

2100 60 100 4 8
8
x x / L O× ⇒ = × ⇒ =

مقدار عملي
بازده درصدي=

ن ظريمقدار
گزپاسخ-۱۵ *▲۲ۀني: ۲شيمي۲۴و۲۳هاي صفحهحيطه: كاربرد* مشخصات سؤال: * دشوار

2مواد جامدي كه در واكنش حضور دارند، 3Fe OوFe 2مول۱ازاي مصرفبه،هستند. در معادلۀ واكنش 3Fe O،۲مولFe مي شـود توليد

آنكه كا مي ها در معادلۀ واكنشآنها با در نظر گرفتن ضرايب هش جرمي معادل با اختالف جرم مولي  آورد. پديد
160 2 56 48( ) g= − × 2جرم يك مول−Feجرم دو مول= 3Fe O=بهمكاهش جر 2موليكازاي مصرف مواد جامد 3Fe O

2 3

2 3

160
40

1
g Fe O

g
mol Fe O

× =2 31mol Fe O
2جرم=12gكاهش جرم× 3Fe Oخالص

48gكاهش جرم

40100 100 62 5%
64

/× = × =
2جرم 3Fe Oخالص

2درصد خلوص= 3Fe O
2جرم 3Fe Oناخالص

گزپاسخ-۱۶ *▲۳ۀني: * مشخصات سؤال: * دشوار ۲شيمي۲۴و۲۳هاي صفحهحيطه: كاربرد

84x⇒ =
267(عملي) 2/ L CO80100

100
× ⇒ =

مقدار عملي فراورده
بازده واكنش=

2x(نظري) L COمقدار نظري فراورده

625g=
2 ناخالص 3100g Fe O

×
2خالص 3160g Fe O2 2 3

2
2 2

1 2
84

22 4 3
mol CO mol Fe O

L CO
/ L CO mol CO

= × × 2جرم× 3Fe Oناخالص
2خالص 364g Fe O2 31mol Fe O
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گزپاسخ-۱۷ *▲۴ۀني: * مشخصات سؤال: * دشوار ۲شيمي۲۴و۲۳هاي صفحهحيطه: كاربرد

2 2

2 2

1 1
160 1
mol Cu S mol O

g Cu S mol Cu S
× ×21g Cu S1000 1000

1 1
kg g

ton kg
× × 3200سنگ معدن× ton=حجم هواي موردنياز 

100gسنگ معدن

هوا
3

31 22400
1000

m m
L

× =
100L2هوا

2

22 4
1

/ L O
mol O

× ×
220L O

گزپاسخ-۱۸ *▲۳ۀني: * مشخصات سؤال: * متوسط ۲شيمي۲۸و۲۷هاي صفحهحيطه: دانش
بي اگر به و بـهگـ بنابراين مقدار زيادي انرژي ذخيـره مـي،مقدار كمتري انرژي مصرف شود رويۀ آهن، آن را بازيافت كنيم، جاي استخراج ردد

مي گونههمچنين كند، توسعۀ پايدار كشور كمك مي و سرعت گرمايش جهاني كـاهشدي ردپاي كربنو رود هاي زيستي كمتري از بين اكسيد
 يابد. مي

گزپاسخ-۱۹ *▲۳ۀني: * مشخصات سؤال: * ساده ۲شيمي۲۸و۲۷هاي صفحهحيطه: دانش
ي كمتري از بين برود.هاي زيست شود كه گونه بازيافت فلزها سبب مي

گزپاسخ-۲۰ *▲۳ۀني: * مشخصات سؤال: * ساده ۲شيمي۲۸و۲۷هاي صفحهحيطه: دانش
مي۱ۀنيگز  شود. : سبب كاهش سرعت گرمايش جهاني
ميدي : ردپاي كربن۲ۀنيگز  برد. از بين نمي، ولي دهد اكسيد را كاهش
مي : گونه۴ۀنيگز .برد هاي زيستي كمتري را از بين
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