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    ادبیاتآزمون 

 دارند؟   « آمیزیحس»ابیات کدام گزینه همگی - 4

 الف( ندارد پردة نیرنگ هستی جز من و مایی   

 زاهد! مباش مُنکِرِ تردامنان عشق   ب(

ج( زین گلستان نی خزان در جلوه آید نی بهار             

 از زبان حیرت دیدار کس آگاه نیست د(

 در محیط حادثات دهر مانند حباب هـ(

 هر نقشی که چشمت واشود رنگِ صدا بنگربه  

های ابر                              جو است در این لکّهرحمت بهانه

 رنگ وهمی از نوای عندلیبان ریختند

 کندعمرها شد چشم من فریاد حالی می

 دمِ خاموشی ما شمع هستی روشن استاز 
 

 ج - ب –الف  (4 هـ –الف  –ج  (3 د - ج –الف  (2 ب -هـ  -ج (1
 

 در کدام بیت، بیشتر است؟« جناس»تعداد  -2
( چشمة چشم من از سرو قدت یافته آب                         1

 ( تا جان بُوَد از مِهرِ رخش برنکنم دل 2

 دل به دست یار و غم در دل بماند    (3

 ( من با غم دل ساخته و سوخته در تب4

 شمع رخت یافته تاب رشتة جان من از 

 گر میر نهد بندم و گر پیر دهد پندم 

 خارم اندر پای و پا در گِل بماند

 او از دم دود من دلسوخته در تاب و
 

    وجود دارد.« اسلوب معادله»گزینة ......  جزبهها در همة گزینه-3
 بندد  بخش سحر میالله جان در دمِ جان( 1

 روی زمین؟ چشمان چه سازد نعمت( با تهی2

 عشق در کار دل سرگشتة ما عاجز است  (3

 ظرف را یاد مِی ابلهی است( تُنُک4

 آرد                               غنچه جان پیشکش بادِ صبا می 

سیری از خرمن نباشد دیدة غربال را                    

 بحر نتواند گشودن عقدة گرداب را

 ار؟گُلِ کاغذی را به شبنم چه ک
 

 

   است؟به کار رفته« نظیر و جناسآمیزی، تناقض، مراعاتحس» های در کدام بیت،آرایه-1

 ( بوی خون باید شنید آنکه قدم در ره نهاد1

 ( خار مهرش چو برآورد سر از پای کسی2

 دید خورشید رخش وز سر انصاف به ماه (3

 نم رو تُرُش ار تیز شود کز لب او( نک4

 فر در راه اگر امنیّت استنیست سودی با س 

 رویش از خون جگر چون رخ گل رنگین است

 ی او بودم و خورشید این استگفت من سایه

 ن تلخ چو جان در دل من شیرین استسخ
 

    ذکر شده است؟  «درست»آرایة چند بیت مقابل آن - 1

 مرگ هیهات است سازد از فراموشان مرا 

ا شودآنچنان کز خط سواد مردمان پید 

  قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود 

 از مصحفِ رخسار تو زاهد نبرد فیض   

 ست تا حدّیتن چون یاسیمنش نازپرورده 

     ( اسلوب معادله یابند از گفتار من )من همان ذوقم که می 

 (  آمیزیحس) سرمه گویاتر کند چشم سخنگوی تو را 

 (  جناس ) تقصیر نبودرحم تو ورنه هیچ از دلِ بی

 ) حسن تعلیل (   کآن طوطی بی آینه تصویر نداند

 (اغراق) که گردد رنجه گر پوشند پیراهن ز مهتابش
 

 یک (4 سه (3 چهار (2 دو (1

 

    ؟استنرفتهبه کار «  حسن تعلیل» یت از ابیات زیر آرایة چند بدر - 1
                                                          نگذرد یاد و گل و سنبلم اندر خاطر

 امبر آمدهچو بید اگرچه در این باغ بی 

   جمالِ دوست به نامحرمان نمود چراغ                      

 ان است زلفت همچو حالمپریش      

 رسدآزاده را جفای فلک بیش می   

 نمکند شبگرمی پشت بر گُل میبه اندک روی 

 تا به خاطر بُوَد آن زلف و بناگوش مرا   

  ام                   گستر آمدهثمری سایهبه عذر بی 

      همین گناه بس است از برای سوختنش 

     ست همگر حال پریشانم شنید

 رسد   اندیش میاوّل بال به عاقبت

                                    ؟وفا باشدچرا در آشنایی این قدر کس بی 
 

 چهار (4 یک (3 دو (2 سه  (1
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از باال به پایین مرتّب کنیم « آمیزیحسّ -تضاد -حسن تعلیل -اسلوب معادله  -جناس» های گر ابیات زیر را به لحاظ داشتن آرایها - 7

        کدام گزینه درست است؟

 ای دیگر کند با بخت سبزالف( فکرِ رنگین جلوه

 ب( ابر تُنُک نهان نکند آفتاب را

 بتمن قلب و لسانم به وفاداری و صحج( 

 کش خویشخانه چه خوش گفت به دُردید( پیر می

 هـ( بید مجنون در تمام عمر سر باال نکرد
 

 

 ای کز طرف کِشت آید برونخوش نماید الله

 بر داغِ عشق پرده کشیدن چه فایده؟

 انداند که پیش تو لسانوینان همه قلب

 که مگو حال دلِ سوخته با خامی چند

 رمندگیحاصلی نَبوَد به جز شحاصل بی
  

 الف  -د -هـ -ب -( ج4 الف -هـ–ب  -ج -( د3 ب -الف -هـ -ج -( د2 د -هـ  -ب  –الف  -( ج1

 

 دارند؟    « پارادوکس»ابیات کدام گزینه همگی -0

 الف( نیست سِیرِ عالم نیرنگ، جای دم زدن 

 بلند است آن قدرها آشیانِ عجز ما بیدل ! ب(

 و شادی ج( هرگز اندر همه عالم نشناسم غم

 ها استداریسرمایة آگاهی، گر آینه د(

 گفتی به غمم بنشین یا از سرِ جان برخیز هـ(

 

 

آب                               عشق، دریاهای آتش دارد و هامونِ

 که بی سعیِ شکست بال و پر نتوان رسید آنجا

 خور و غمخوار تو باشم مگر آن وقت که شادی

 تر از دورینزدیک نیستدر ما و تو چیزی 

 فرمان برمت جانا بنشینم و برخیزم

 
 

 ج -د  –( الف 4 د – ب – الف( 3 هـ – الف – ج( 2 ب -هـ  -( ج1
  

    وجود دارد.« جناس تام»  ……ها، به جز بیت در همة بیت-9

 ای دل نگفتمت که ز خوبان مجوی مِهر ( 1

 ( پنبه از گوش بیرون کرد برگ2

 د و گوهر به شُکرِ قدوم  زرش دا (3

 کام نرسیدیم و جان به حلق رسیدبه  (4

 

 ز آن رو که ذرّه مِهر نجوید ز آفتاب 

 که بساز از برای رفتن برگ

 بپرسیدش از گوهر و زادِ بوم 

 وگر به کام رسد همچنان رجایی هست

 

   ؟اردندوجود «حسن تعلیل و اسلوب معادله » آرایة  هر دوکدام گزینه در -42 
 رشک ارباب تجمّل به دلی نیست که نیست( 1

 رشتة پیوند یاران را بریدن سهل نیست( 2

     آلودة لیلی، هنوزاز حجاب حُسنِ شرم (3

 در حقیقت تنگدستی مایة دیوانگی است( 4
 

 نالة بلبل از آن است که گل زر دارد 

 شودچهرة برگ خزان، زرد از جدایی می

 انداختن آرد همیبید مجنون سر به پیش  

 حاصلی مجنون شوددر چمن بید از غم بی
 

 

    است؟  نادرست های ذکر شده در مقابل آن،در کدام بیت بعضی از آرایه -44

 گی نگذاشت بر زانو گذارم سر ( مرا سرگشت1

         در این ریاض من آن شبنم گرانجانم( 2

 ( سرش مدام ز شور شراب عشق، خراب3

   خم بُرد آرام و قرار از جان من   قامتِ  (4

  تلمیح (   -خوشا منصور کز دارِ فنا سرمنزلی دارد ) جناس 

 ( آمیزیحس – تضاد)  که در خزان به شکرخوابِ نوبهار روم 

 ( آراییواج –گشت ) جناسچو مست، دایم از آن گرد شور و شر می 

 آمیزی (حس –) اسلوب معادله  خواب شیرین، تلخ از این دیوار مایل شد مرا

 

       است؟ نرفتههای ذکر شده در مقابل آن، به کار در کدام بیت بعضی از آرایه -40  

 

 

 
 

 منّت گواراتر ز آبِ زندگی استمرگ بی( 1

 سخن روی باش و تلخ( گو تُرُش2

 است  عمر باقی در زوال عمر فانی بسته (3 

 دزاهد خام که انکار می و جام کن( 4

 ( تضاد ،تلمیح)  زینهار از آب حیوان عمر جاویدان مخواه 

 آمیزی (، حسّنمالبان شکر باشد ) متناقض یرینزهر ش

 (  اغراق، شود ) اسلوب معادلهگشت دریا می قطره چون واصل به دریا

 ( جناس ناقص،  جناس تام)  پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد 
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   مشهود است؟« نظیرمعادله و مراعاتنما، اسلوبآمیزی، متناقضحس»های آرایهدر کدام بیت، - 45

 ام همه شب( دو چشم باز نهاده نشسته1

 ( به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی2

 حالوت سخن تلخ را ز عاشق پرس (3

 ( به دوستی که اگر زهر باشد از دستت4
 

 

 کنم ثریّا راچو فرقدین و نگه می

 نکنی یار سروباال را؟ چرا نظر

 ز ماهیان بطلب طعم آب دریا را

 چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را
  

   وجود دارد؟« تعلیلاغراق و حسن»در کدام بیت، دو آرایة  -41

 ( هر که به نیکی عمل آغاز کرد1

 ( به یک کرشمه که در کار آسمان کردی2

 خصمیِ زشت به آیینه چه نقصان دارد؟ (3

 شو از مهر و ز کین سرد باش ( گرم4
 

 

 نیکیِ او روی بِدو باز کرد

 هاپَرد از شوق چشم کوکبهنوز می

 چه غم از دشمنیِ مردمِ نادان ما را؟

 چون مَه و خورشید جوان مرد باش
  

 ؟ ندارد کدام گزینه با نظر گوته )=شاعر و حکیم آلمانی( در عبارت زیر، مطابقت-14

 «باشد.  می را دوبار در قافیه نیاورم مگر آن که با ظاهری یکسان، معنایی جداگانه داشتهخواهم هیچ کالحافظا، می» 

 

 

 

 

     عربیآزمون 

 

 ( همین پنج روز است عیش مدام1

 ( غم خویش در زندگی خور که خویش2

 ( ساعتی کز درم آن سروِ روان باز آمد3

 ای به شیرینیو از نبات گرو بردهت (4

 

 های مدامبه ترک اندرش عیش

 ردازد از حرص خویشبه مرده نپ

 راست گویی به تن مرده روان باز آمد

 به اتّفاق، ولیکن نباتِ خودرویی
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     ینیدآزمون 

ی کماالت و زیبایی هاست و این ترجمه ه در ذات خود در جستجوی سرچشمهبیند کاینکه هرکسی اندکی در خود تامل کند ، می - 51
به ترتیب به کدام سرمایه های وجودی انسان اشاره   «کنید؟آنچه نزد خداست ، بهتر و پایدار تر است . آیا اندیشه نمی»عبارت قرآنی که 

 دارند؟
 اختیار و اراده  -(  گرایش به خیر و نیکی 1
 تعقل و تفکر  - ( سرشت خدا آشنا 2
 اختیار و اراده   -( سرشت خدا آشنا 3
 تعقل و تفکر  -( گرایش به خیر و نیکی 4

 با توجه به آیات قرآن در سوره مبارکه ملک شرط در میان دوزخیان نبودن چیست؟ - 57
 گناه و زشتی پرهیز داشتن( به خیر و نیکی روی آوردن و از 1
 ( در خود نگریستن یا به تماشای جهان نشستن2
 ( سپاسگزار بودن و ناسپاس نبودن3
 ( گوش شنوا داشتن و تعقل کردن4

 ؟گرددکدام مفهوم مستفاد می «ای باغ تویی خوشتر با گلشن و گل در تو؟/ یا آنکه برآرد گل ، صد نرگس تر سازد ؟»از بیت  -50
 کندتر باشند ، هدف های بیشتری را از خود دور میرتر و جامعکه هدف های انسان ب( به میزانی 1
 کنند و هم تمام کارهای دنیوی را اصل قرار میدهند .های مادی زندگی استفاده می( افراد زیرک هم از بهره2
 و تضمین کننده خوشبختی انسان ، همت بزرگ و اراده محکم است ( الزمه رسیدن به اهداف بزرگ 3
 ( انتخاب خدا به عنوان سرچشمه خوبی ها و زیبایی ها ، جامع و دربردارنده اهداف دنیوی و اخروی است.4

6 



 

 چرا خداوند پس از مسئول سرنوشت قرار دادن انسان راه رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد؟ -59
 در کنار خود بیابیم و غفلت و فراموشی یاد خدا را نداشته باشیم. ( تا خدا را1

 ( تا بتوانیم در مقابل گناه زشتی واکنش نشان دهیم و در اندیشه جبران آن برآییم.2

 درست زندگی را از راههای غلط تشخیص دهیم و از جهل و نادانی دور شویم.مسیر( برای اینکه 3

 راه رستگاری را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم.( تا با استفاده از سرمایه عقل 4

مرتبط با کدامین تفاوت انسان با حیوان و گیاه در  «عطش روز افزون انسان در دستیابی به خواسته هایش و شناخت هدف خود » - 12

 ؟نحوه رسیدن به هدف است 
 تفاوت در استعداد ها  –( تفاوت در نوع هدف 1

 تفاوت در مسیر رسیدن به هدف  –( تفاوت در نوع هدف 2

 تفاوت در نوع هدف –( تفاوت در استعداد ها 3

 تفاوت در مسیر رسیدن به هدف –( تفاوت در استعداد ها 4

 در کدام آیه شریفه است؟واکنش در مقابل گناه و زشتی معلول سرمایه اشاره  - 14
 «رض و ما بینهما ال عبینما خلقنا السماوات و االَ» ( 1

 «انّا هدیناه السبیل اَما شاکراً و امّا کفوراً( » 2

 «وال اقسم بالنفس اللوامه( » 3

 «ها و تقواها( فالهمها فجور4

 به جای آورده است ،اما گویی هیچ نکرده باشند؟ کار هاجمله کدام آیه شریفه مصداق کسانی است که به تعبیر مولوی  - 10

 .پاداش دنیا و آخرت نزد خداست ( هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد ، نعمت و1

 .( آنچه به شما داده شده ، کاالی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است 2

 ما در دنیا نیکی عطا کن . ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.به  اگویند : خداوند( بعضی از مردم می3

 .یا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما گویند : پروردگارا به ما در دن( بعضی می4

 دارد؟هایش ما را از چه چیزی باز میکند و وجدان با محکمهعقل با دور اندیشی ما را از چیزی منع می - 15
 وسوسه کردن -های زودگذر( خوشی1

 وسوسه کردن -( فریب آدمیان2

 راحت طلبی -( فریب آدمیان3

 راحت طلبی -زودگذر یها( خوشی4

امیرالمومنین علی )ع( با مقصود قرار دادن تقرب حقیقی به خداوند ، به چه موهبتی دست یافت و علت اینکه مردم را از سرگرمی  -11

 نمود ، چه بود؟به امور لهوی نهی می
 بیهوده نبودن خلقت انسان  –از بازگشت به جاهلیت  ( نجات دادن دیدگاه انسانها1

 بازیچه نبودن خلقت جهان  –( نجات دادن دیدگاه انسانها از بازگشت به جاهلیت 2

 بیهوده نبودن خلقت انسان -بی نظیر که جامع همه فضائل اخالقی است  ی( شخصیت3

 بازیچه نبودن خلقت جهان -بی نظیر که جامع همه فضائل اخالقی است  ی( شخصیت

 خواهد عدوات و کینه ایجاد کند و ما را از یاد خدا و نماز باز دارد؟ه شیطان به کدام وسیله میبا توجه به آیات قرآن در سوره مائد -11
 ( شراب و قمار4  ( نفس امّاره3   ( زنا وشراب 2  زنا( قمار و 1

دترین خدا باشد و بانسان باید برنامه زندگی خود را به گونه ای تنظیم کند که تمامی مناسک و اعمال زندگی اش برای به کدام سبب  -11

 نوع دوری کدام است؟
 بعید دانستن قیامت - «رَبِّ العالَمینَ »( 1

 ابتعاد از خداوند - «رَبِّ العالَمینَ »( 2

 ابتعاد از خداوند - «فَعِندَ اهلل »( 3

  قیامت بعید دانستن  - «فَعِندَ اهلل »( 4

 ؟کدام استاولین گام برای حرکت انسان در مسیر رستگاری چیست و تعبیر معصوم)ع( درباره خودشناسی  -17
 یک تیر و چند نشان -( انتخاب اهداف اصلی و فرعی1

 هاترین دانشدسودمن -( شناخت انسان2

 ها سودمندترین دانش -( انتخاب اهداف اصلی و فرعی3

 یک تیر وچند نشان -( شناخت انسان4
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در کدام آیه مبارکه تبیین شده و اینکه هر موجودی با استمداد از برنامه ای مدون به سوی هدفی حکیمانه در حال حرکت است  -10

 استو جدا سازی انسان از کاروان هستی در این مورد ،محکوم به چیست ؟ 

 درستی - «فَعِندَ اهللِ ثوابُ الدُّنیا وَ اآلخِرَهِ »( 1

 نادرستی «فَعِندَ اهللِ ثوابُ الدُّنیا وَ اآلخِرَهِ »( 2

 درستی - «ما خَلَقناهُما اِلّا بِالحَقِّ »( 3

 نادرستی - «ما خَلَقناهُما اِلّا بِالحَقِّ »( 4

 به ترتیب مرتبط با کدامیک از عوامل رشد و رستگاری انسان است؟« و بیزاری از آن شناخت بدی» و « دریافت حقایق»  -19
 اآشنا و خداگر سرشت خدا -اآشنا و خداگر سرشت خدا( 1

 هاها و زیباییگرایش انسان به نیکی -اآشنا و خداگر ( سرشت خدا2

 اسرشت خدا آشنا و خداگر -( عقل3

 هاها و زیباییگرایش انسان به نیکی -( عقل4

 به این مقصود است؟ وافیست و کدام آیه عملکرد کدام دسته از افراد منطبق بر تعبیر )یک تیر و چند نشان زدن( ا -12
 «ال خَوف عَلَیهِمیومِ اآلخِرِ وِ عِمِل صاِلحاً فمَن آمَن بِاهللِ وِال » - ( افراد زیرک1

 « خَوف عَلَیهِمومِ اآلخِرِ وِ عِمِل صاِلحاً فالمَن آمَن بِاهللِ وِالی » -( باهوش ترین مومنان 2

 «یُریدُ ثَوابَ الدُّنیا فَعِندَاهلل ثَوابُ الدُّنیا وَاآلخِرِهمَن کانَ » -باهوش ترین مومنان ( 3

 «مَن کانَ یُریدُ ثَوابَ الدُّنیا فَعِندَاهلل ثَوابُ الدُّنیا وَاآلخِرِه» -( افراد زیرک 4

پر آوازه ایرانی گردیم، بیت کدام شاعر ه به خود باز میکولی باز  شودما از خدا و فراموشی یادش میها سبب دوری گاهی غفلت -14

 زبان حال ماست؟
 خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟   ( ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟1

 یا آن که برآرد گل صد نرگس تر سازد؟   تر یا گلشن و گل در تو؟( ای باغ تویی خوش2

 سازد؟ یا آن که برهر لحظه صد عقل و نظر   ( ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟3

 در کنار من و من مهجورم    ( چه کنم با که توان گفت که او4

هدف دار دانستن زندگی انسان ، همچون سایر موجودات جهان هستی ، کدام نگرش را نسبت به حیات دنیوی ایجاد میکند و  -10

 ند؟گیرانسانهای زیرک از کدام روش برای نزدیک تر ساختن هرچه بیشتر خود به خداوند بهره می
 کسب کماالت معنوی –( زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذرا ، رساننده به هدف است 1

 جستجوی سرچشمه خوبی ها –( زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذرا ، رساننده به هدف است 2

 کسب کماالت معنوی –برای رسیدن به هدف به انسان داده شده است  که ( حیات دنیا ، فرصتی است3

 جستجوی سرچشمه خوبی ها –برای رسیدن به هدف به انسان داده شده است که ( حیات دنیا ، فرصتی است 4
 های رشد و رستگاری انسان است؟از عوامل و سرمایهیک کمک به پیمودن راه حق مرتبط با کدام ونشان دادن راه سعادت  -15

 هاها و زیبایی( گرایش انسان به نیکی1

 و خداگرا ( سرشت خدا آشنا2

     ( نفس لوامّه3

 ( پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوز4

به افراد دارای اراده محکم در طلب نعمت و پاداش  «ن کانَ یُریدُ ثَوابَ الدُّنیا فَعِندَ اهللِ ثَوابُ الدُّنیا وِ اآلخِرَهِمَ »خداوند در آیه مبارکه  -11

 کند؟،چه توصیه ای می

 .تقرب و نزدیکی حقیقی و ظاهری به خدا ، مقصود نهایی انسان باشد( شایسته است که تنها 1

 .، بهتر بتواند پاسخگوی استعدادهای متنوع و بی نهایت طلبی انسان باشد آن هدف کامل تر است کنیمانتخاب می که ( اگر هدفی2

 .کی نیست ( اگر انسان سایر امور فرعی را رها کند و به هدف اصلی زندگی خود بها دهد اورا با3

 . دازد( انسان زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی زندگی و انجام امور دنیوی خود برای رضای خدا به بهره های مادی و آبادانی آخرت می پر4

 چیست؟به خاطر « گیرندمسخره و بازی میرا به  د و آنیخوانها هنگامی که مردم را به نماز فرا میآن» عبارت شریفه قرآنی  - 11
 کنند.( وقتی به گناهان آلوده شدند خود را سرزنش و مالمت نمی1

 نیستند.( از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزار 2

   ت و فراموشی از یاد خدا دارند.( غفل3

    کنند.ها گروهی هستند که تعقل نمی( آن4 
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     انگلیسیبان زآزمون 

 

 

 

 

65-   Spring is ---------- summer. 

1) more and more beautiful than   2) more beautiful than   
3) most beautiful     4) much more beautiful 

65-   Ali has ---------- handwriting in our class. Sometimes he can’t read what he writes. 

1) the worse   2) the worst   3) as bad   4) worse than 
65-   I knew that Earth is ---------- than Jupiter, but I didn’t really know that Jupiter is ---------- of all. 

1) as small / larger     2) very small / largest  
3) the smallest / much larger    4) smaller / the largest 

65-   King Kong climbed the building holding a ----------- girl in his hand. 

1) beautiful young tall Russian   2) tall young beautiful Russian  
3) beautiful Russian tall young   4) beautiful tall young Russian  

56-   This plant doesn’t grow in the hard and ---------- part of this area. 

1) clear   2) strong  3) rocky  4) different 
56-   It’s a/an ---------- that she had a serious accident and wasn’t hurt. 

1) influence   2) example  3) danger  4) wonder 
56-   Our country is going to put a satellite into a(n) ---------- round the Earth in the near future. 

1) orbit   2) arrow  3) planet  4) liquid 

56-   His ability and his fine action have ---------- him to the highest position in the company. 

1) relaxed   2) carried  3) increased  4) amazed 
56-   A: What did the police ask you to do? B: They asked me to ---------- the missing man. 

1) compare   2) protect  3) describe  4) commemorate 

56-   The flight was on schedule and ---------- there was little time for forced conversation. 

1) recently   2) generally  3) respectfully  4) thankfully 
 

 

 

 
 

Your heart is one hardworking part of your body, pumping blood every day of your life. The heart is a muscle, 

and it is the (11) ----- muscle in your body, but it can always become stronger! Because it cannot lift weights 

to get stronger, it relies on you to do aerobic exercise. When you do aerobic exercise and (12) ----- in that 

oxygen, your heart becomes stronger and (13) ----- a bit bigger! The number of blood (14) ----- in your blood 

increases, so the blood can carry even more oxygen. The blood in your body even moves (11) ----- through 

the blood vessels. All these things mean that your body works more efficiently to keep you healthy, and you 

can do a lot of exercise without getting tired. 

 

55-   6) more stronger  6) stronger             6) strong               6) strongest 

55-   6) order   6) create          6) bring          6) grow 

55-   6) still             6) even            6) yet           6) too 

55-   6) parts             6) cells            6) hints           6) forms 

56-   6) most easily  6) the most easily       6) more easily       6) as easily as 

Part A: Grammar and Vocabulary 

Directions: Questions 6-66 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see 

four words or phrases, marked (6), (6), (6), and (6). Choose the one word or phrase that 

best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

Part B: Cloze Test 

Directions: Questions 66-66 are related to the following passage. Read the passage and 

decide which choice (6), (6), (6), or (6) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

9 



 

Passage 6: 

Indira Gandhi was the prime minister of India from 1611 to 1611 and from 1691 to 1694. She was succeeded 

by her elder son Rajiv, who was prime minister from 1694 to 1696. 

Indira Grandhi (1611-94) was born at Allahabad, the daughter of Jawaharlal Nehru, independent India’s 

first prime minister. She studied at Visva-Bharati University in West Bengal and at Oxford University. She 

became president of the ruling Congress Party in 1616 and in 1614 was appointed minister of information 

and broadcasting. After the second election she was believed to have broken the electoral laws. She acted 

against it by declaring a state of emergency in which she put her enemies into prison and passed laws to 

restrict people’s freedom. Finally parliament drove her out of office. 

After three years out of office, Mrs. Gandhi began a fourth term as prime minister in 1691. All legal cases 

against her were withdrawn. She was helped by her younger son Sanjay until he was killed in an air crash in 

the same year. While Mrs. Gandhi was Prime Minister, India gained in prestige and became a leader of the 

developing countries of the Third World. However, she did not succeed in reducing the disagreement between 

India’s different cultural groups. In 1694, in order to put down a fighting by Sikh extremists in the Punjab, 

she ordered the attacking of the Golden Temple of Amritsar, which caused nearly 111 deaths. 

 

56-   According to the passage, Indira ---------- . 

1) had difficulty getting out of prison 

2) became minister of information in 1614 

3) could not get victory over Pakistan at all 

4) had a son who became a prime minister before her mother 

56-   It is NOT true that Indira Gandhi ---------- . 

1) only studied at Visva-Bharati University 

2) became prime minister from 1611 to 1611 

3) was assumed to have acted against the electoral laws 

4) was Nehru’s daughter, the independent India’s first prime minister 

56-   Which sentence is TRUE according to the passage? 

1) It is not clear when Sanjay was killed. 

2) All illegal cases against Indira were removed. 

3) Indira didn’t get any help from her young son Sanjay. 

4) After three years away from office, Mrs. Gandhi began her fourth term as prime minister. 

56-   The 666 people killed in 6556 are referred to in the last paragraph to show ---------- . 

1) that Indira Gandhi was a very weak leader  

2) the value of the Golden Temple of Amritsar 

3) why India cannot experience fast economic growth 

4) that Indira Gandhi did not succeed in solving Indian cultural problems 

56-   Which sentence about Indira Gandhi is NOT true? 

1) She was very kind to her enemies. 

2) She was said to have broken the electoral laws. 

3) India gained in prestige during Gandhi’s term of office. 

4) She became prime minister two times non-stop 

 

Part C: Reading Comprehension 

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed 

by five questions. Answer the questions by choosing the best choice (6), (6), (6), or (6). 

Then mark your answer sheet. 
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 ، تعداد، شماره سواالت و مدت پاسخگوییاختصاصی علوم تجربیعنوان مواد امتحانی آزمون 

 ردیف مواد امتحانی تعداد سوال از شماره تا شماره مدت پاسخگویی

دقیقه 03  0 ریاضی 03 10 033 

دقیقه 03  0 زیست شناسی 01 030 001 

دقیقه 03  0 فیزیک 01 001 003 

دقیقه 03  4 شیمی 03 000 013 

 نام:

 نام خانوادگی:

 محل امضاء:        شماره داوطلبی:

 

جامعآزمون   

 جمعه

30/30/99  

«شود.اگر دانشگاه اصالح شود مملکت اصالح می»  

 امام خمینی )ره(

9900-0433 تحصیلی سال –دبیرستان عالمه حلی تهران آزمون جامع   
 

رشته تجربی –دفترچه سواالت اختصاصی   
 

 دقیقه 93مدت پاسخگویی:        03تعداد سوال: 

 شود.متخلفین برابر مقررات رفتار میباشد و با ن  سازمان مجاز میحق چاپ، تکثیر و انتشار سواالت به هر روش )الکترونیکی و ...( پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیق و حقوقی تنها با مجوز ای



 

 گروه طراحان و ویراستاران آزمون جامع:
 

 طراحان

 صابر آقای: ریاضی

 بدیعی آقایفیزیک: 

 صفوی آقایشیمی: 

 نشتایی آقایزیست شناسی: 

 

 ویراستاران

 کنکور، دانشجوی رشتة کامپیوتر شریف( 9)رتبة  حمید دهباشی آقای

 کنکور( 6)دانشجو مکانیک شریف، رتبة  امید رضایوف آقای

 (شهید بهشتیپزشکی  ی)دانشجومحمدحسین رمضانی راد  آقای

 )دانشجو دندان پزشکی آزاد تهران(عماد موحد  آقای

 )دانشجو دندان پزشکی تهران( هادی نوربخش آقای



    آزمون حسابان

)اگر   -10 )
3

3

2
1
x

f x
x





)و   ) 3 1g x x   حاصل( ( )) ( )f g x g x  کدام است ؟ 

 1 )
3
x

   2 )
2

3
x

   3 )
3
3x

   4 )
2

3x

x


 

)مشتق سوم تابع  -10 )y x x  3 33 1 6 در  1
1
3

x   کدام است؟ 

 1 )162   2 )0   3 )22   4 )11 

)نمودار مقابل تابع  -10 )y g x  است . اگر( )
( )

3x
f x

g x
   باشد آنگاه( )f   کدام است ؟ 2

 

 1 )
1
4

   2 )
1
4

 

 3 )
1
8

   4 )1 

 

)اگر  -14 ) | |1f x x x x    مقدار( ) ( )1 3 1f f 
  کدام است؟ 

 1 )2   2 )3   3 )4   4 )5 

)تابع مشتق پذیر و  fاگر  -11 ) 31
1

x
f x

x





)آنگاه   )3f  کدام است ؟ 

 1 )6-   2 )6   3 )2-   4 )2 

)اگر  -11  )
1

x
f x

x



)و    )

1x
g x

x


  2حاصل 2f g gg f    1درx     کدام است؟ 

 1 )
1
2

   2 )
1
2

   3 )0   4 )1 

اگر  -10
( ) ( )

( )
( ) ( )

1
2 1 2 1

x h x
f x

x h x




 
  ،( )1f    چقدر است؟( ( ) )1 0h   

 1 )2   2 )1   3 )1   4 )2 

 

 محل انجام محاسبات

4 

2 1- 

 

1 



مشتق تابع  -11
( )

2

5 5

5

x x x x
y

x x

  



xدر     چقدر است؟ 4

 1 )5       2 )
5
6

   3 )
13
72

   4 )
15
12

 

مشتق چپ  -19
| |

( )
[ ]

2
2
x x

f x
x x




 
1xدر     کدام است؟ 

 1 )1   2 )1   3 )2   4مشتق ناپذیر است ) 

)اگر  -93 )
1
1

f x
x

 


)و   ) 2g x x   و( ) ( )
1
4

fog a    مقدارa چقدر است؟ 

 1 )3   2 )2   3 )4   4 )1 

limاگر  -90
2

22
0

4x

x ax b

x

 



aحاصل    b کدام است؟ 

 1 )8   2 )4   3 )4   4 )8 

limمقدار  -90
3

21

3 2
2 1x

x x

x x

 

 
 کدام است؟ 

 1 )1   2 )2   3 )3   4 ) 

مقدار  -90
cos cos

lim
sinx

x x

x


20

2
 کدام است؟ 

 1 )
7
4

   2 )
7
4

   3 )
5
4

   4 )
5
4

 

limمقدار  -94
3

2

2 4 2

2 2x

x

x

 

 
 کدام است؟  

 1 )
1
6

   2 )
2
3

   3 )
1
3

   4 )
3
2

 

تابع  -91

[ ]

( ) | |

2 1

       

13

xx a x

f x x

xx a

  


 
  

1xدر نقطه      حد دارد . مقدارa  کدام است؟ 

 1 )1   2 )2   3 )
3
2

   4 )
4
3

 

 محل انجام محاسبات

2 



]مجموع حد چپ و حد راست تابع  -91 ]
10

2 3
y

x



در  

1
2

x  چه عددی است؟ 

 1 )10   2 )11   3 )9   4 )12 

حاصل  -90
( )

lim
sin

2

2

2

2
1x

x

x








 کدام است؟ 

 1 )
9
4

   2 )
4
9

   3 )9   4 )4 

)اگر بازه  -91 , )1 4 7a a   باشد آنگاه  0یک همسایگیa در همسایگی راست کدام عدد زیر قرار دارد؟ 

 1 )1   2 )2   3 )4   4 )3 

)limبا توجه به شکل مقابل  -99 )( )
2x

fof x


 کدام است؟ 

  

 1 )2   2 )1 

 3 )0   4 )/1 5 

 

 

limاگر  -033
sin0

4 2
2

x

x

ax

 
  مقدارa  چه عددی است؟ 

 1 )
1
12

   2 )
1
2

   3 )
1
4

   4 )
1
8

 

    زیست شناسیآزمون 

 هایی با ظاهر مقابل در بدن انسان..........مولکول - 030
 شوند. ی گوارش مشاهده میهای لوله( به تعداد فراوانی در غشای یاخته1

 شوند. مجدداً تولید میی باریک ای شکل پرزهای رودههای استوانه( در یاخته2

 شود .( گوارش آنها به کمک آنزیم ترشح شده از بخش برون ریز پانکراس آغاز می 3

 شوند. های پوششی روده می( به منظور جذب شدن، بدون صرف انرژی زیستی، وارد سلول4

 ؟ نیستچند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب  - 030

 « ی غدد بزاقی...........همه» 
 دارای یک مجرا هستند که با بافت پوششی پوشانده شده است.   -الف

 پردازند. ای اندک به ترشح مییاختههایی با فضای بینبه کمک سلول -ب

 سازند.   ی مخاطی میی گوارش قرارگرفته و مادهترین بخش لولهدر ابتدایی -ج

 کنند.  میی قابل بلع تبدیل ذرات غذایی را به یکدیگر چسبانده و به یک توده -د

1 )1             2 )2             3 )3           4 )4        

 هر بافتی که در بدن یک انسان سالم و بالغ...............قطعاً............. - 030
 های پروتئینی مختلفی در ساختار خود است. دارای رشته -های دوکی شکل است( دارای سلول1

 های خود فضای بسیار اندکی دارد.بین یاخته -هایی دارد که با غشای پایه در تماس هستندسلول( 2
 پردازد.زنده است و به پوشاندن بخشی از حفرات یا مجاری بدن می -ای شکل داردهای استوانه( سلول3

 سازد.ای را میی زمینههای خود مادهبه کمک سلول -کندی خود را در مجاورت غشا سازماندهی می( هسته4

2 
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1 
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ویژگی یکسانی محسوب  های مختلف،مورد با رویش آسان گیاهان خودرو در محیط کدام های مختلف حیات،به ویژگیبا توجه  - 034

 شود؟می
 .شوندگیاهان به سمت منبع نور خم می( 2            .های قطبی موهای سفید دارندخرس( 1

 شود. ( یوزپلنگ همواره از یوزپلنگ زاده می4           .در گیاهی، اولین گل ایجاد شده است( 3

 .یابدمی افزایش..................  میزان و شده کاسته..................  میزان از..................  مرحلة در سالم، فرد یک گوارش دستگاه در - 031
 گوارش یلوله خون جریان -روده حرکات -نسبی خاموشی (2پیلور                   بندارة انقباض -بزاق ترشح -شدید ( فعالیت1

 باریک رودة انتهای بندارة انقباض -صفرا ترشح -نسبی خاموشی (4گاسترین      ترشح -روده به معده از مواد ورود -شدید فعالیت (3

 

 .کندمی..................  بخش این که دارند قرار گوارش لولة از بخشی در..................  کنندة ترشح هاییاخته - 031
 تولید آمینواسید، گوارشی هایآنزیم کمک به -گاسترین (2آغاز                را، های لیپیدیمولکول شیمیایی گوارش -( سکرتین1

 شرکت مکانیکی، گوارش دو نوع حرکت در کمک به -گاسترین (4تولید    گلوکز، خود هاییاخته سطح هایآنزیم کمک به -سکرتین (3

 .................. محل این در که شودمی آغاز محلی در..................  شیمیایی گوارش در بدن انسان، - 030
 .گیردنمی صورت مواد جذب فرآیند -ها( کربوهیدرات1

 .شود عفونت ایجاد باعث تواندمی هلیکوباکترپیلوری -هاپروتئین (2

 ی مستقیم دارد. های آن رابطهخوردگیشدت حرکات و چین -( لیپیدها3

 شودمی انجام قطعه کنندهقطعه حرکات کمک به مکانیکی گوارش -هاپروتئین (4

 است؟ نادرست مقابل، شکل به توجه با گزینه، کدام - 031
 .کندمی وارد دوازدهه به را خود غیرفعال پروتئازهای 2 ( بخش1

 .کندمی ایفا نقش لیپیدها گوارش در هاییآنزیم ترشح با 4 بخش (2

 .دهدمی افزایش را روده PH سکرتین هورمون تاثیر تحت 1 بخش (3

 .شودمی D ویتامین جذب کاهش سبب 3 بخش در کلسترول رسوب (4

 

 

 ( محلولB) دیگر سمت در ( وA) خالص آب دارد، نسبی تراوایی آب هایمولکول به نسبت فقط که نازکی غشای طرف یک در - 039

 است؟ درست دهد،می روی ظرف این در که فرآیندی دربارة مورد، چند. دارد وجود سدیم کلرید
 .کنندنمی حرکت A به B از آب هایمولکول -الف

 .یابدمی افزایش B محلول ارتفاع زمان، گذشت با -ب

 .کندنمی تغییر آزمایش زمان در غشا، عرض از آب حرکت سرعت -ج

 .است B محلول در آب غلظت از بیشتر A در آب غلظت فرآیند، ابتدای در -د

1 )1  2 )2   3 )3   4 )4 

 ؟نیستکدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب  - 003

 «در یک سلول جانوری................» 
 تواند در مجاورت غشای پالسمایی قرار داشته باشد. ( راکیزه مانند جسم گلژی می1

 ی فسفولیپیدی در اطراف خود می باشد.( جسم گلژی برخالف هسته دارای دوالیه2

 توان ریبوزوم مشاهده نمود.( در غشای خارجی هسته برخالف شبکه آندوپالسمی می3

 یل شده است.ی غشادار تشکی آندوپالسمی مانند جسم گلژی از چندین کیسه( شبکه4

 ی انسان،................هر سلولی که در............معده - 000
 کند.اکسیدکربن تولید میای ضخیم نقش دارد، دیی ژلهدر تولید الیه -ی( حفره1

 شود.کیموس معده می PHریزد، موجب افزایش ترشحات خود را به خون می -ی( غده2

 ها دخالتی ندارد.ی پروتئینها دارد، در تجزیهبه سایر سلولی بزرگتری نسبت اندازه -ی( غده3

 ی زیادی دارد.شود، از سلول مجاور خود فاصلهی مخاطی میموجب قلیایی شدن ماده -ی( حفره4

 ای روده...........های استوانهدر غشای سلول - 000
 فولیپیدها هستند.های سراسری در تماس با دم فسها، تنها پروتئین( از بین پروتئین1

 است.  ی کربوهیدراتی در ارتباط مستقیم با یک نوع پروتئین قرار گرفته( هر زنجیره2

 شود.های فسفولیپید دیده میی هر مولکول کلسترول تنها در یکی از الیه( بخش عمده3

 باشد.برخالف پروتئین سطحی دارای یک منفذ در ساختار خود می ی( هر پروتئین سراسر4
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 های بافت پیوندی، به طورحتم...........های کوچک در یاختهبه هنگام...........مولکول -000
 دهد. نوعی پروتئین دارای منفذ مواد را از خود عبور می -( انتشار1

 یابد. میزان تولید فسفات در سیتوپالسم افزایش می -( انتقال فعال2

 کنند. ها در جهت شیب غلظت حرکت میی مولکولهمه -تشار( ان3

 کند.شکل نوعی پروتئین غشایی برای عبور مواد تغییر می -( انتقال فعال4

 دهد؟رخ میاست، گوارشی بیرونی  یهابا اندام میگوارش انسان که در ارتباط مستق یهلول ی ازدر هر بخش کدام مورد -004
 های غذاییمولکولانواعی از درشت ییایمیگوارش ش (2کربنات         و بی با آنزیممخلوط شدن مواد غذایی  (1

 ترشح نوعی هورمون موثر در گوارش و ورود آن به خون( 4تبدیل نشاسته به گلوکز به کمک آنزیم آمیالز          (3

 اندام............باالتر است. یابی یکیابی حیات که در آن.............از سطح سازمانمانسطحی از ساز -001
 دو سطح -( افراد یک گونه با هم در تعامل هستند1

 یک سطح -ای از چندین سلول با هم همکاری دارند( مجموعه2

 چهار سطح -شودها دیده میی اطراف آنای از چند گونه و عوامل غیرزنده( مجموعه3

 پنج سطح -ی زمین قابل مشاهده هستندهای کرهبومها و زیستی جانداران، زیستگاه( همه4

    آزمون فیزیک
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    آزمون شیمی

 است؟ نادرستکدام عبارت  – 000
 رعایت بهداشت فردی و همگانی است.ساده ترین و موثرترین راه پیشگیری بیماری وبا،  (1

 ظروف چرب در حضور خاکستر و آب گرم، آسان تر پاک می شوند. (2

 شاخص امید به زندگی در کشورهای برخوردار نسبت به کشورهای کم برخوردار افزایش بیشتری دارد. (3

 پاک کننده ها و شوینده ها در افزایش امید به زندگی انسان ها نقش اساسی دارند. (4

 

......... عسل ......................... و ......................... هستند و با ایجاد جاذبة ......................... و ................لکه های موجود در قند – 000

 شوینده ها در آب حل می شوند.

 خالتبدون د –هیدروژنی  –بسیار قطبی  –ساده  (2 با دخالت –هیدروژنی  –قطبی  –پیچیده  (1

 با دخالت –دو قطبی –یون –قطبی  -ساده  (4 بدون دخالت –دو قطبی –یون –بسیار قطبی  –چیده پی (3
 

 کول و اوره درست هستند؟یلچه تعداد از عبارت های زیر در مورد اتیلن گ – 000
 با ایجاد جاذبة هیدروژنی به خوبی در آب حل می شوند.الف. 

 پیوند اشتراکی و چهار جفت الکترون ناپیوندی دارد. 9یل، سدو گروه عاملی هیدروکاتیلن گلیکول ب. 

 وره ماده قطبی است که هر مولکول آن با تشکیل یک پیوند هیدروژنی در آب حل می شود.اپ. 

)ت. اوره با فرمول )CO NH 2  از خانواده آمیدهاست و در ساختار خود شش پیوند یگانه دارد.  2

1) 2 2) 1 3) 4 4) 3 
 

 تعداد از موارد زیر با تشکیل جاذبه واندروالسی در هگزان حل می شوند؟چه  – 004

، گریس ،  CuSO4بنزن ،
3KNO ،18 37C H COOH ،

57 110 6C H O  
1) 2 2) 3 3) 4 4) 5 

 

 است؟نادرست چه تعداد از عبارت های زیر  - 001

  مات هستند. و ردها، ک محلولبر خالف و کلوئیدها همانند سوسپانسیون ها 

  پخش می کنند و مسیر نور در آنها مشخص می شود. راذرات کلوئیدی نور 

  هستند، تشکیل شده اند. یونیمحلول ها مانند کلوئیدها پایدارند و از ذراتی که از توده های مولکولی و 

  ذرات ازمخلوط ناهمگن شیر منیزی
2( )Mg OH   نمی شوند. ته نشینهستند که به دلیل بار سطحی همنام در آب معلق هستند و 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 
 

 محل انجام محاسبات

 

 
7 



 

 هستند؟ نادرستبا توجه به ساختارهای زیر چه تعداد از عبارت ها  – 001

3CH CH CH CH CH OH2 2 2 2 
3 ( )CH CH COOH2 16   

C B A 
 ساختار یک صابون جامد را نشان می دهد. Aالف. 

 ید چرب بوده به عنوان ماده اولیه صابون استفاده می شود.سیک ا Cب. 

 می شود.سی در هگزان حل لاندرواذبه هیدروژنی در آب و با جاذبه وبا ایجاد جا Bپ. 

 بیشتر است. Cاز انحالل پذیری  Aت. انحالل پذیری 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

 

6Cفرمول صابون مایع که از روغن گیاهی با فرمول – 000 H O51  حاصل می شود، کدام است؟  92

 )رشته ها موجود در مولکول این روغن تعداد برابری کربن دارند.(

1) 651 91C H O K 2) 16 23C H COOK 3) C H O NH16 29 2 4 4) 
31C H COONH15 4 

 

 درست هستند به جز:زیر همه عبارت های  – 001
 تمام کربن های موجود در یک شوینده غیر صابونی در بخش ناقطبی آن قرار دارند. (1

 اخل آب کلوئید هم تشکیل می دهد.باشد د ود ولی اگر مقدار آن زیادصابون هم در آب و هم در چربی حل می ش (2

COOیالت )سدر مولکول صابون قسمت کربوک (3 .عامل پخش شدن چربی ها در آب می شود ) 

 رد.اسی در آنها غلبه دالسی و هیدروژنی هستند ولی نیروهای واندروالبلند زنجیر قادر به تشکیل جاذبه های واندرو استرهاییدهای چرب و سا (4

 

 درصد نیاز است؟  13کربن دارد به چند گرم اسید چرب با خلوص  01گرم صابون جامد که بخش آلکیل آن  4/11برای تهیه  – 009

(00  =Na  ،00  =C  ،01  =O  ،0  =H) 

1) 92 2) 101 3) 136 4) 54 

 

 است؟ نادرستکدام مقایسه  – 043
 Ca 2+حاوی  < K+ارتفاع کف صابون در آب: حاوی  (1

3تعداد جفت الکترون ناپیوندی:  (2 5RSO RCOO C H OH   2 

6قدرت پاک کنندگی:  (3 4 3RC H SO Na RCOONa 

 2Ca+یون  2gM < ppm 20+یون  ppm 20میزان سختی محلول آبی:  (4

 

 هستند؟ نادرستکدام عبارت ها  – 040
 دارد برای موهای چرب مناسب است.الف. صابون مراغه، افزودنی شیمیایی ندارد و به دلیل خاصیت بازی که 

 ب. از گاز کلر داخل شوینده های صابونی جهت ضد عفونی و میکروب کشی استفاده می شود.

Mgپ. از نمک های فسفات جهت حذف سختی )  ( آب و جلوگیری از ایجاد رسوب شوینده ها استفاده می شود. +Ca2و+2

 از ترکیب های گوگرد دار برای از بین بردن جوش صورت و قارچ های پوستی استفاده می شود.ت. 

 ت (4 ت –ب  (3 پ –ب  (2 پ –الف  (1
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لیتر محلول حاوی کلسیم  4داخل  – 040
g

mL
مول صابون اضافه می کنیم؛ پس از کامل شدن  30/3مقدار  ppm 033به غلظت  1

 (Ca=  43در انتهای واکنش بر حسب مول بر لیتر کدام است؟ ) +Ca2واکنش، غلظت یون
/32- (2 صفر (1 5 ×10 3) -25×10 4) -35×10 
 

 چه تعداد از عبارت های زیر درست هستند؟ – 040

 نمکی است که خاصیت بازی دارد و غلظت یون هیدروکسید را درون آب افزایش می دهد.صابون ، 

  ورود فاضالب های صنعتی باعث تغییرpH .آب رودخانه ها می شود 

 اسید معده با اغلب فلزها واکنش می دهد و هرچه ظرفیت فلز بیشتر باشد، گازH  بیشتری تولید می کند.  2

 .اغلب میوه ها دارای اسید یا باز هستند که بنزوئیک اسید نمونه ای از اسید موجود در توت فرنگی است 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

 

 است؟نادرست فرمول یا نام چه تعداد از موارد زیر  – 044

))هیدروژن سولفید(  )gH S2 اسید( و )برمیک( )aqHBr   )آهک( وCaO )و )باریم هیدروکسید( )( ) aqBa OH و )اسید سرکه(  2

CH COOH3  )متانوئیک اسید( وHCOOH  )و )هیدروسیانیک اسید( )aqHCN )و )نیتریک اسید( )aqHNO2 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

 

 با توجه به نظریه آرنیوس؛ – 041

 دارند، باز محسوب می شوند. OHخود  دی که در فرمول شیمیاییموا (1

 تمام اکسیدهای نافلزی اسید و اکسیدهای فلزی باز محسوب می شوند. (2

 باز ماده ای است که در حالل های قطبی یون هیدروکسید آزاد می کند. (3

 بودن یک محلول اظهار نظر کرد.نمی توان دربارة میزان اسیدی بودن و بازی  (4

 

 کدام شکل تصویر یک مولکول دی نیتروژن پنتااکسید را پس از انحالل در آب درست نشان می دهد؟ – 041

1)  2)  3)  4)  
 

 درون کدام محلول تنوع گونه ها موجود در آب بیشتر است؟ – 040
 محلول سدیم اکسید (4 محلول هیدروفلوریک اسید (3 محلول پتاس سوزآور (2 محلول هیدروکلرو اسید (1

 

 (Ca  ،01  =O  ،0  =H  ،04  =N=  43کدام محلول رسانایی الکتریکی بیشتری دارد؟ ) – 041

 KOHموالر  4/0لیتر محلول  HCl 2) 4موالر  5/0لیتر محلول  2 (1

Nگرم در لیتر  54لیتر محلول  4 (3 O2  گرم در  لیتر آهک 6/5لیتر محلول 3 (4 5
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 هستند؟ نادرستچه تعداد از موارد زیر  – 049

 الف. شیمی دان ها ابتدا ساختار و فرمول اسیدها را کشف کردند و سپس پی به ویژگی های آنها بردند.

 مول یون در آب ایجاد می شود. 2ب. طی فرآیند یونش هر مول سدیم هیدروکسید؛ 

 های تجربی آرنیوس نشان داد که میزان رسانایی الکتریکی اسیدها متفاوت است.پ. یافته 

 ت. داخل ظرف حاوی محلول آمونیاک و محلول لیتیم اکسید، آنیون های مشابهی وجود دارد.

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

 

 

مولی شوینده زیر کدام اتم هیدروژن دارد، با جرم  00( آن Rتفاوت جرم مولی صابون سدیم که بخش هیدروکربنی سیر شده ) – 013

 است؟

(0-g.mol 00C =    ،00  =S  ،01  =O  ،0  =H  ،00  =Na) 

1) 21 

2) 32 

3) 36 

4) 44 
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عنوان مواد امتحانی آزمون عمومی، تعداد، شماره سواالت و مدت پاسخگویی

مدت پاسخگویی  ردیف مواد امتحانی تعداد سوال از شماره تا شماره

دقیقه 41  4 فارسی و نگارش 41 4 41

دقیقه 41  0 عربی 02 41 51

دقیقه 41  5 دین و زندگی 02 51 11

دقیقه 41  1 زبان انگلیسی 01 11 02

نام:

نام خانوادگی:

محل امضاء: شماره داوطلبی:

 

 آزمون جامع

 جمعه

30/30/99  

«شود.اگر دانشگاه اصالح شود مملکت اصالح می»

امام خمینی )ره(

9945-4122 تحصیلی سال –دبیرستان عالمه حلی تهران  جامعآزمون   

رشته ریاضی و تجربی –عمومی  پاسخنامه تشریحی  

02تعداد سوال: 

شود.برابر مقررات رفتار میباشد و با متخلفین ن  سازمان مجاز میحق چاپ، تکثیر و انتشار سواالت به هر روش )الکترونیکی و ...( پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیق و حقوقی تنها با مجوز ای

75



گروه طراحان و ویراستاران آزمون جامع:

 طراحان

امیرسلیمانی آقای: فارسی و نگارش

 ترکمان آقایعربی: 

 ان رضایی بقا و هندیآقایدینی: 

 شهالیی آقایزبان انگلیسی: 

 ویراستاران

کنکور، دانشجوی رشتة کامپیوتر شریف( 9)رتبة  حمید دهباشی آقای

 کنکور( 6)دانشجو مکانیک شریف، رتبة  امید رضایوف آقای

 (دانشجوی پزشکی شهید بهشتی)محمدحسین رمضانی راد  آقای

 )دانشجو دندان پزشکی آزاد تهران(عماد موحد  آقای

 )دانشجو دندان پزشکی تهران( هادی نوربخش آقای



ادبیاتپاسخ 

شود. آمیزی دیده نمیحس« ب و هـ » های در بیت«: 0»ـ گزینة 4

 رنگِ صدا                                       « : الف»آمیزی بیت حس رنگِ وهم« : ج»آمیزی بیت حس

 فریاد کردن چشم« : د»آمیزی بیت حس 

ساخته و سوخته  /   تب وتاب  /  دم و غم  /  دم و در جناس وجود دارد چهار، «1»در گزینة «:1»( گزینة 0 

 4»های گزینة جناس»        چشم و چشمه  /  آب و تاب 

  0»های گزینة جناس»  میر و پیر  /  بند و پند  /  نهد و دهد

 5»های گزینة جناس»    یار و خار  /  دل و گِل

 «:  4»( گزینة 5

 «1»( گزینة 1

 آمیزی حس                       سخن تلخ نمامتناقض  شیرین بودن سخن تلخ

 جناس  اوو  رو                                مراعات نظیر  ...... رو و لب و 

 در بیت اول اسلوب معادله و در بیت چهارم حسن تعلیل وجود ندارد. «: 5»( گزینة 1

 بیت دوم  آمیزیحس  چشم سخنگو

 بیت سوم جناس  تقدیر و تقصیر

 بیت پنجم اغراق  است.شاعر در لطافت اندام و بدن معشوق اغراق کرده 

 های اول و پنجم حسن تعلیل ندارند.بیت«: 0»( گزینة 1 

گستری بید ، در بیت سوم برای سوختن چراغ ، در بیت چهارم برای آشفتگی زلف معشوق و در بیت ششم برای تبخیر شبنم در بیت اول برای سایه

است. نشسته بر برگ گل بر اثر تابش نور خورشید، دلیل شاعرانه ذکر شده

«:  1»( گزینة 7

    الف»بیت  میزیآحس» فکر رنگین  /  بخت سبز  

 ب»بیت  اسلوب معادله»  هر مصراع یک جملة مستقل است و مصراع دوّم مصداق محسوس مصراع اول است و رابطة دو مصراع بر اساس

  شباهت.

ج»بیت  جناس»  است  سکة تقلّبیاست و در مصراع دوم به معنای شیء تقلّبی یا  دلقلب در مصراع اوّل به معنای  جناس تام

    د»تضاد  بیت»  سوخته و خام

    هـ»حسن تعلیل  بیت» است. های درخت بید به سوی زمین دلیلی شاعرانه ذکر کردهشاعر برای آویخته بودن شاخه

 «:5»( گزینة 0

 است و جناس تامی بین آنها وجود ندارد. عشق و محبّتدر هر دو کاربرد به معنی  مهرواژة  4در گزینة «: 4»( گزینة 9

  0در گزینة  توشه ، مایحتاج و آذوقه است و در مصراع دوّم به معنای برگ درختدر مصراع اوّل به معنای  برگ  جناس تام

  5در گزینة  اصل و نسب و نژاداست و در مصراع دوّم به معنای  سنگ قیمتیبه معنای در مصراع اوّل  گوهر  جناس تام

  1در گزینة  دهاناست و در مصراع دوّم به معنای  خواسته و آرزودر مصراع اوّل به معنای  کام  جناس تام

 ای در این گزینه دیده نمی شود. حسن تعلیل وجود دارد امّا اسلوب معادله 5درگزینة «: 5»( گزینة 42

 آمیزی است امّا این بیت اسلوب معادله ندارد.حس خواب شیرین« 1»در گزینة «: 1»( گزینة 44

جناس دارند. بیت به ماجرای به بر دار کردن حسین بن منصور حالّج عارف قرن سوّم اشاره دارد. « بر و سر»در این گزینه « : 4»گزینة 

 تضاد وجود دارد. خزان و نوبهارآمیزی است و بین حس« شکرخواب یعنی خواب شیرین»ن گزینه در ای« : 0»گزینة 

 «ش»بار  7تکرار  جناس  //   واج آرایی  شراب و خراب « : 5»گزینة 

شود.شود امّا اغراقی در این بیت مشاهده نمیاسلوب معادله دیده می« 5»در گزینة «: 5»( گزینة 40

نما  //  اسلوب معادله و مراعات نظیر بیت کامالً مشخص متناقض آمیزی  //  حالوت سخن تلخحس سخن تلخو  الوت سخنح«: 5»( گزینة 45

است.

 «:0»( گزینة 41

باشند.داشته جناس تامهای قافیه یعنی واژه های قافیه؛آوردن جناس تام در محلّ واژه مقصود عبارت گوته«: 1»( گزینة 41

های قافیه نیست.  در محلّ واژه 1های قافیه جناس تام وجود دارد؛ امّا جناس تام گزینة بین واژه 5و 0و 4های گزینهدر       
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دین و زندگی پاسخ

. کننده خدا ،همان سرشت خدا آشناستسرچشمه کماالت و زیبایی ها ، همان خداست که خالق همه خوبی هاست و ذات جستجو  :0گزینه  - 51

 به سرمایه عقل )تعقل و تفکر( اشاره نموده است  «. . . آیا اندیشه نمی کنید ؟  »انتهای ترجمه عبارت قرآنی 

کردیم در میان گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل میسوره ملک : و می 40ترجمه آیه  09دین و زندگی دهم درس دوم صفحه  :1گزینه - 57

 دوزخیان نبودیم.

بیت مذکور بیانگر انتخاب سازنده و خالق خوبی ها و زیبایی ها به عنوان هدف جامع و در بر دارنده دنیا و آخرت است  :1گزینه - 50

 لیل نادرستی سایر گزینه ها:د

 ( اهداف جامع تر ، هدفهای بیشتری را درون خود جای میدهند.4

 دهند تا آخرت خود را زیباتر سازند ( افراد زیرک تمام کارهای دنیوی خود را در جهت رضای خدا قرار می0

 ( در این بیت به داشتن همت بزرگ و اراده محکم اشاره ای نشده 5

 09دین و زندگی دهم درس دوم صفحه  :1گزینه - 59

خداوند راه رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد تا با استفاده از سرمایه عقل راه رستگاری را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم.

ه این عطش انسان در دستیابی به خواستنوع هدف انسان ، پایاین نا پذیر و تمام نشدنی است ، زیرا روحیه بی نهایت طلبی دارد بنابر  :0گزینه - 12

 هایش روز به روز افزون می گردد . 

مسیر حرکت انسان به  سوی هدف ، اختیاری است ، یعنی انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن گام 

 بردارد.

 54و  52دین و زندگی دهم درس دوم صفحه های  :1گزینه - 14

شود که در مقابل گناه و زشتی باشد سبب میمی «فالهمها فجورها و تقواها  »گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی  ها که سرمایه اشاره شده در آیه 

 واکنش نشان دهیم و آنگاه که به گناه آلوده شد خود را سرزنش و مالمت کنیم و در اندیشه جبران آن براییم

 وید : اگر جمله )اهداف فرعی( را به جا آری و آن )هدف اصلی( را فراموش کنی ، هیچ نکرده باشی . گمولوی می :5گزینه - 10

بعضی از مردم می گویند : خداوندا به در دنیا  »یعنی اگر انسان صرفا به امور دنیوی بپردازد ، در آخرت هیچ بهره ای نخواهد داشت که با ترجمه آیه 

 هم آوایی دارد «چ بهره ای ندارند. نیکی عطا کن . ولی در آخرت هی

  54دین و زندگی دهم درس دوم صفحه  :1گزینه - 15

 کند و وجدان با محکمه هایش ما را از راخت طلبی باز می دارد عقل با دور اندیشی مارا از خوشی های زودگذر منع می

را زیر نظر و با تربیت پیامبر اکرم )ص( آغاز کرد و جلوه گاه همه کماالت  امیرامومنین علی )ع( را ببینید ! ایشان رشد و تکامل خود :5گزینه   - 11

 نگرید می بینید که ایشان پس از رسول خدا در همه عرصه بی نظیر است .و زیبایی ها شد . وقتی به شخصیت ایشان می

ای مردم ... هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا  »میکرد :  کرد ، معموال سخن خود را با این عبارات آغازحضرت علی )ع( هرگاه که مردم را موعظه می

 خود را سرگرم کارهای سهو کند

 51دین و زندگی دهم درس دوم صفحه  :4گزینه - 11

 سوره مائده :  94ترجمه آیه سوره 

باز دارند .خواهد به وسیله شراب قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شمارا از یاد خدا و نماز شیطان می 

به دلیل پروردگار جهانیان بودن خدا ، الزم است تمامی اعمال و زندگی ما برای خدا  «قُل اِنَّ صالتی .... ربَّ العالمینَ»بر اساس آیه  :0گزینه - 11

 باشد بدترین نوع دوری ، دوری )ابتعاد از خداست(.

  00دین و زندگی دهم درس دوم صفحه  :0گزینه  - 17

م برای حرکت انسان در مسیر رستگاری و شناخت انسان است به همین دلیل خود شناسی سودمندترین دانش ها شمرده شده است .اولین گا



هر موجودی بر اساس برنامه حساب شده ای )مدون( به این جهان گام نهاده است و به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است . بنابر  :1گزینه  - 10

بیین ت «وَ ما خَلَقنَا السَماواتِ وَ االَرضَ وَ ...... اَال بِالحق »این به خلقت آسمانها و زمین ، حق به معنی هدف دار خلقت آن هاست این مفهوم در آیه 

 شده است . انسان نیز مانند موجودات دیگر ، از این قاعده کلی )هدفمندی ( جدا نیست .

 

  52و  09دین و زندگی دهم درس دوم صفحه  :1گزینه  - 19

 عقل  < --------دریافت حقایق 

 گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها   <-----شناخت بدی و بیزاری از آن 

با یک تیر چند نشان بزنند و هم از لذت های دنیوی بهره ببرند و  »افراد زیرک معموال به گونه ای عمل می کنند که به قول معروف  :1گزینه - 12

نْدَ اللَّهِ ثَوَابُ مَنْ کَانَ یُرِیدُ ثَوَابَ الدُّنْیَا فَعِ »هم با انجام کارها برای رضای خدا آخرت خویش را آباد کنند قرآن کریم در مورد این افراد می فرماید 

  « ابَصِیرً سَمِیعًا اللَّهُ وَکَانَ ۚ  الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ 

 خواهد ، پس نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست و هرکس نعمت و پاداش دنیا را می

 

  52صفحه   02دین و زندگی دهم درس  :1گزینه - 14

 گوییم : گردیم اورا کنار خود میابیم و میشود ولی باز که به خود باز مییادش میگاهی غفلت ها سبب دوری ما از خداوند و فراموشی 

 وین عجیب تر که من از وی دورم  اوست نزدیکتر از من به من است 

 در کنار من و من مهجورم   چه کنم باکه توان گفت که او 

 

انسان نیز مانند سایر موجودات از قاعده کلی هدفداری جدا نیست و قطعا هدفی از آفرینش او وجود دارد و گام نهادن او در این دنیا  :5گزینه - 10

 فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است.

 

  54دین و زندگی دهم درس دوم صفحه  :1گزینه - 15

دلسوزی را همراه با کتاب و راهنما برای ما فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما خداوند پیامبران و پیشوایان پاک و 

 کمک کنند.

 شوند خدا سرچشمه زیبایی ها و خوبی هاست و انسانها به میزانی که زیبایی ها و خوبی ها را کسب کنند ، به خدا نزدیکتر می

: دقت شود هرکس اندکی تامل کند ، می بیند که در ذات خود در جست جوی سرچشمه خوبی ها و زیبایی هاست  1و  0دلیل نادرستی گزینه های 

 شود ، اما این روحیه جست و جو گری ، لزوما موجب نزدیکتر شدن به خدا نمی

 

ن بزنند و هم از لذت های دنیوی بهره ببرند و با یک تیر چند نشا »افراد زیرک معموال به گونه ای عمل می کنند که به قول معروف  :1گزینه - 11

مَنْ کَانَ یُرِیدُ ثَوَابَ الدُّنْیَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ  »هم با انجام کارها برای رضای خدا آخرت خویش را آباد کنند قرآن کریم در مورد این افراد می فرماید 

  « ابَصِیرً سَمِیعًا اللَّهُ وَکَانَ ۚ  الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ 

 خواهد ، پس نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست و هرکس نعمت و پاداش دنیا را می

 

  09دین و زندگی دهم درس دوم صفحه  :1گزینه - 11

ها گروهی که آن خوانید آن را به مسخره بازی می گیرند این به خاطر آن استآنها هنگامی که مردم را به نماز فرا می»سوره مائده :  10ترجمه آیه 

 .هستند که تعقل نمی کنند

 

    پاسخ زبان انگلیسی

 «تابستان است. زیباتر ازبهار » ترجمه: 0گزینة - 11

 داریم. در اینجا بهار با تابستان به لحاظ زیبایی مقایسه شده است. ”than“در صورت وجود عنصر دوم مقایسه، نیاز به حرف اضافة توضیح: 

 «خط را در کالس ما دارد. گاهی اوقات، او نمی تواند چیزی که نوشته را بخواند.دست بدترینعلی » ترجمه: 0گزینة - 17

 هایش مقایسه شده است.کالسیخط علی با سایر همنیاز به صفت عالی داریم. در واقع دست ”in our class“با توجه به توضیح: 

 «است.ترین بزرگدانستم که مشتری در میان همه از مشتری است، اما واقعاً نمی ترکوچکدانستم که زمین من می»ترجمه:  1 گزینة- 10

توانیم استفاده کنیم. ضمناً بعد از صفات عالی از اسم در حالت جمع یا ضمیر جمع استفاده فقط از صفت برتر می ”than“با توجه به  توضیح:

 کنیم.می
She is the smartest of all/of them all/of us all/of all the students. 



«را در دستش گرفته بود. جوان زیبا و قدبلند روسکونگ در حالی از ساختمان باال رفت که یک دختر کینگ»ترجمه:  1 گزینة- 19

است. ملیتصفت  ”Russian“و  سنصفت  ”young“، اندازهصفت   ”tall“،کیفیتصفت  ”beautiful“توضیح: 

«این سیاره رشد نمی کند. ایصخرهاین گیاه در بخش سخت و »ترجمه:  5 گزینة- 12

ها:ترجمة گزینه

( متفاوت1  ایصخره( 5 ( قوی0 شفاف 

«بود. شگفتیاین که او تصادف شدیدی کرد و آسیبی ندید، یک »ترجمه:  1 گزینة- 14

 ها:ترجمة گزینه

( شگفتی1  ( خطر5 ( مثال0 تاثیر  (4

«ی در اطراف کره زمین قرار دهد.مدارای نزدیک یک ماهواره را در کشور ما قصد دارد در آینده»ترجمه:  4 گزینة-10

 هادر حالت مصدری:ترجمة گزینه

( مایع1   ( سیاره5           ( پیکان0    مدار (4

«است. رساندهتوانایی و عملکرد خوب او را به باالترین جایگاه در شرکت »ترجمه:  0 گزینة-15

 در حالت مصدری: هاترجمة گزینه

( متحیر کردن1  ( افزایش دادن5  حمل کردن( 0  آرامش دادن  (4

«کنم. توصیفها از تو خواستند چه کاری انجام دهی؟ ب: آنها از من خواستند تا مرد مفقود را الف: پلیس»ترجمه:  5 گزینة-11

 در حالت مصدری: هاترجمة گزینه

( بزرگداشت برپا کردن1  ( توصیف کردن5  ( حمایت کردن0  کردن مقایسه (4

«زمان اندکی برای مکالمه اجباری وجود داشت. خوشبختانهپرواز طبق برنامه بود و »ترجمه:  1 گزینة-11

 ها:ترجمة گزینه

( خوشبختانه1  ( به صورت محترمانه5  ( عموما0ً   اخیراً (4

 ترجمه کلوز تست:

تواند عضله بدن، اما می (44)ترینقویکند. قلب یک عضله است، تان خون را پمپاژ میکوش بدن شماست که در هر روز از زندگیقلب یک عضو سخت

کند تا تمرینات هوازی انجام دهید. زمانی که تمرین هوازی تر شدن وزنه بلند کند، به شما تکیه میتواند برای قویتر هم بشود. چون قلب نمیقوی

یابد، خونی در قلب شما افزایش می (41)هایسلولکمی بزرگ تر! تعداد  (45)حتیشود و تر میتان قوی، قلب(40)شودمی بدن واردکنید و اکسیژن می

این موارد یابد. تمام های خونی جریان میگدر میان ر (41)ترآسانتواند حتی اکسیژن بیشتری را حمل کند. خون در بدن شما حتی بنابراین خون می

نجام تمرین زیادی اتوانید بدون خسته شدن کند تا سالمتی شما را حفظ کند، و شما میبه این معناست که بدن شما به صورت کارآمدتری کار می

 .دهید

کنیم.ها مطرح است، بنابراین از صفت عالی استفاده میمقایسه یک عضو بدن با سایر عضو توضیح: 1 گزینة-11

 در حالت مصدری: هاجمة گزینهتر 5 گزینة-17

( رشد کردن1  آوردن (5  خلق کردن (0  دستور دادن (4 

 ها:ترجمة گزینه 0 گزینة-10

( همچنین1  با این وجود (5   حتی (0  هنوز (4 

 ها:ترجمة گزینه 0 گزینة-19

( انواع1   نکات (5  هاسلول (0  هابخش (4 

ای ادامه دارد و نیازی به استفاده از قبل از جای خالی، سیر مقایسه ”even“و  ”even more oxygen“با توجه به بخش  توضیح: 5 گزینة-72

صفت عالی نیست.

 ترجمه متن اول:

نخست  4909تا  4901نخست وزیر هند بود. جانشین او پسر بزرگش راجیو بود که از سال  4901تا  4902و از  4977تا  4911ایندیرا گاندی از سال 

 وزیر هند شد.

ر د باراتی-(، دختر جواهر لعل نهرو اولین نخست وزیر مستقل هند، در اهلل آباد متولد شد. او در دانشگاه های ویسوا4901تا  4947ایندیرا گاندی )   

ر اطالعات و انتشار خبر منصوب به عنوان وزی 4911رئیس حزب حاکم کنگره شد و در سال  4919و آکسفورد تحصیل کرد. وی در سال  بنگال غربی

نشان  واکنشگردید. پس از دومین انتخابات، گمان می شد که وی قوانین انتخاباتی را نقض کرده است. او در مقابل این ادعا با اعالم وضع فوق العاده 

ویب نمود. نهایتا پارلمان او را از قدرت داد و طی آن دشمنان )مخالفین( خود را به زندان انداخت و قوانینی جهت محدود ساختن آزادی مردم تص

برکنار نمود.



آغاز کرد. تمام پرونده های قانونی علیه او بسته  4902پس از سه سال دوری از قدرت، خانم گاندی دوره چهارم نخست وزیری خود را در سال    

دثه هوایی در همان سال درگذشت، از طرف او حمایت می شد. در زمان نخست وزیری خانم شدند. وی تا زمانی که پسر کوچکش سانجای در یک حا

ی گاندی، هند جایگاه اجتماعی خود را به دست آورد و رهبر کشورهای در حال توسعه جهان سوم شد. هرچند، او در کاهش اختالفات میان گروه ها

قف ساختن نزاع میان سیک های افراطی در پنجاب، او دستور حمله به معبد طالیی در راستای متو 4901مختلف فرهنگی هند موفق نشد. در سال 

نفر شد. 122آمریسار را صادر کرد که منجر به مرگ حدود 

.......... باتوجه به متن، ایندیرا  0 گزینة-74

وزیر اطالعات شد 4911( در سال 0 ( در رهایی از زندان مشکل داشته است4

( پسری داشت که قبل از مادرش نخست وزیر شد1 بر پاکستان پیروز شود  ( هیچ وقت نتوانست5

......... .این درست نیست که ایندیرا گاندی  4 گزینة-70

نست وزیر شد 4977تا  4911از سال ( 0 ( تنها در دانشگاه ویسوا باراتی تحصیل کرده است4

اولین نخست وزیر مستقل هند، بود( دختر نهرو، 1 علیه قوانین انتخاباتی اقدام کرده است (5

؟صحیح استکدام جمله بر اساس متن  1 گزینة-75

 ( مشخص نیست سانجای چه زمانی کشته شد.4

تمام پرونده های غیرقانونی علیه ایندیرا بسته شدند. (0

 ( ایندیرا هیچ کمکی از پسر جوانش سانجای نگرفت.5

خود، چهارمین دوره نخست وزیری خود را آغاز کرد.خانم گاندی پس از سه سال دوری از منصب  (1

تا نشان دهد ........ . انددر آخرین پاراگراف مورد اشاره قرار گرفته 4901پانصد نفر کشته شده در سال  1 گزینة-71

 ( ایندیرا گاندی رهبر ضعیفی بود4

طالیی آمریتسار بد( ارزش مع0

 تجربه کند( چرا هند نمی تواند رشد اقتصادی سریع را 5

( که ایندیرا گاندی در حل مشکالت فرهنگی هند موفق نبود1

 ؟صحیح نیستکدام جمله در مورد ایندیرا گاندی  4 گزینة-71

( او با دشمنانش )مخالفانش( خیلی مهربان بود.4

 ( گفته شده که قوانین انتخاباتی را نقض کرده است.0

 گاندی کسب نمود.( موقعیت اجتماعی را در دوره صاحب منصبی 5

 دو مرتبه به صورت بی وقفه نخست وزیر شد.( 1





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، تعداد، شماره سواالت و مدت پاسخگوییاختصاصی علوم تجربیعنوان مواد امتحانی آزمون 

 ردیف مواد امتحانی تعداد سوال از شماره تا شماره مدت پاسخگویی

دقیقه 03  0 ریاضی 03 10 033 

دقیقه 03  0 زیست شناسی 01 030 001 

دقیقه 03  0 فیزیک 01 001 003 

دقیقه 03  4 شیمی 03 000 013 

 نام:

 نام خانوادگی:

 محل امضاء:        شماره داوطلبی:

 

جامعآزمون   

 جمعه

30/30/99  

«شود.اگر دانشگاه اصالح شود مملکت اصالح می»  

 امام خمینی )ره(

9900-0433 تحصیلی سال –دبیرستان عالمه حلی تهران آزمون جامع   
 

رشته تجربی –اختصاصی  پاسخنامه تشریحیدفترچه   
 

 03تعداد سوال: 

 شود.باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار میمین  سازمان مجاز حق چاپ، تکثیر و انتشار سواالت به هر روش )الکترونیکی و ...( پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیق و حقوقی تنها با مجوز ای



 

 گروه طراحان و ویراستاران آزمون جامع:
 

 طراحان

 امیرسلیمانی آقایادبیات: 

 ترکمان آقایعربی: 

 ان رضایی بقا و هندیآقایدینی: 

 شهالیی آقایزبان انگلیسی: 

 صابر آقای: ریاضی

 بدیعی آقایفیزیک: 

 صفوی آقایشیمی: 

 نشتایی آقایزیست شناسی: 

 

 ویراستاران

 کنکور، دانشجوی رشتة کامپیوتر شریف( 9)رتبة  حمید دهباشی آقای

 کنکور( 6)دانشجو مکانیک شریف، رتبة  امید رضایوف آقای

 )دانشجو دندان پزشکی آزاد تهران(محمدحسین رمضانی راد  آقای

 تهران()دانشجو دندان پزشکی آزاد عماد موحد  آقای

 )دانشجو دندان پزشکی تهران( هادی نوربخش آقای
 



 ۲( گزینه ۱۸

𝑓′(𝑔) × 𝑔′ = (𝑓𝑜𝑔)′ = (
𝑥 − 3

𝑥
)
′

=
3

𝑥2
 

 ۴( گزینه ۱۲

y′ = 3(3x − 1)2 × 3√6𝑥 − 1
3

→ 𝑦" = 9(2(3𝑥 − 1) × 3)√6𝑥 − 1
3

→ 𝑦′′′ = 27(3)√6𝑥 − 1
3

𝑥=
1

3
→   81 

 ۸( گزینه ۱۸

g(2) = 4 , g′(2) =
4

3
 

𝑓′(𝑥) =
3𝑔(𝑥) − 𝑔′(𝑥) × 3𝑥

(𝑔(𝑥))
2 → 𝑓′(2) =

1

4
 

 ۸( گزینه ۱۴

𝑓+
′(1) = (𝑥

3
2 + 𝑥 − 1)

′

=
3

2
𝑥
1
2 + 1 =

5

2
 

𝑓−
′(1) = (𝑥

3
2 + 𝑥 − 1)

′

=
3

2
𝑥
1
2 + 1 =

1

2
 

𝑓+
′ + 3𝑓−

′ =
5

2
+
3

2
= 4 

 

 ۸( گزینه ۱۸

𝑓′ (
𝑥 + 1

𝑥 − 1
) ×

−2

(𝑥 − 1)2
= 3𝑥2 

𝑥 = 2 → 𝑓′(3) × (−2) = 12 → 𝑓′(2) = −6 

 ۲( گزینه ۱۸

f ′g2 + 2𝑔𝑔′𝑓 = (𝑓𝑔2)′ = (
√𝑥

𝑥 + 1
×
𝑥 + 1

𝑥
)

′

= (
1

√𝑥
)
′

= (𝑥
−1
2 )

′

= −
1

2
𝑥−
3
2
𝑥=1
→  −

1

2
 

 ۲( گزینه ۱۸

𝑓′(−1) = 1 ×
ℎ(−1)

−1 × ℎ(−1)
= −1 

 ۴( گزینه ۱۱

𝑦 =
√𝑥√𝑥 + 5(√𝑥 + √𝑥 + 5)

√𝑥(𝑥 + 5)
= (√𝑥 + √𝑥 + 5) 

𝑦′ =
1

2√𝑥
+

1

2√𝑥 + 5

𝑥=4
→  

1

4
+
1

6
=
5

12
 

 ۸( گزینه ۱۸



𝑓−
′(1) = (

𝑥(2 − 𝑥)

2𝑥 − 1
)

′

= (
2𝑥 − 𝑥2

2𝑥 − 1
)

′

=
(2 − 2𝑥)(2𝑥 − 1)(2𝑥 − 𝑥2)

(2𝑥 − 1)2
𝑥=1
→  𝑓−

′(1) = −2 

 ۸( گزینه ۸۹

(fog)′(a) =
1

g(a) + 1
+

1

2√𝑎 − 2
 =
1

4
→

1

√𝑎 − 2 + 1
×

1

2√𝑎 − 2
=
1

4

گزینه
→   𝑎 = 3 

 ۴( گزینه ۸۸

𝑙𝑖𝑚 =
4 + 2𝑎 + 𝑏

0
= 0 

𝐻
→
2𝑥 + 𝑎

2𝑥
=
4 + 𝑎

4
= 0 

{
𝑥 = 2
𝑎 = −4
𝑏 = 4

→ 𝑎 − 𝑏 = −8  

 ۸( گزینه ۸۲

lim
𝑥→1

3𝑥2 − 3

2𝑥 − 2
=
0

0

𝐻
→
6𝑥

2
= 3  

 ۲( گزینه ۸۸

lim
𝑥→0

(1 −
4𝑥2

2
) − (1 −

1
2
×
𝑥2

2
)

𝑥2
= −2 +

1

4
= −

7

4
 

 

 ۲( گزینه ۸۴

lim = 0 
𝐻
→

2

3√(2𝑥 + 4)2
3

−
1

2√𝑥 + 2

=

1
6

−
1
4

= −
2

3
 

 ۴( گزینه ۸۸

f(−1+) − 3 + 𝑎 

𝑓(−1−) =
𝑥2 − 2𝑎

−𝑥
=
1 − 2𝑎

1
= −2𝑎 + 1 

→ −2𝑎 + 1 = −3 + 𝑎 → 𝑎 =
4

3
 

 ۲( گزینه ۸۸

lim
𝑥→
1
2

− [
10

2x − 3
]

𝑦′<0

= [(−5)+] = −5 

lim
𝑥→
1
2

+
[
10

2x − 3
]

𝑦′<0

= [(−5)−] = −6  

−5 + (−6) = −11 

 



 ۴( گزینه ۸۸

lim
x→
π
2

(
2𝑥 − 𝜋

cos 𝑥
)
𝐻→

2
−𝑠𝑖𝑛𝑥

=−2
= (−2)2 = 4 

 ۸( گزینه ۸۱

3 ∈ (a + 1,4a + 7) → 𝑎 + 1 < 3 < 4𝑎 + 7 → 𝑎 ∈ (−1,2) 

 ۸( گزینه ۸۸

lim
x→2+

𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑓(1+) = 2 

 ۴( گزینه ۸۹۹

𝐻
→𝑥→0

1

2√𝑥 + 4
𝑎 cos 𝑎𝑥

=

1
4
𝑎
= 2 → 𝑎 =

1

8
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 3گزینة  – 131

 با توجه به نمودار و کتاب درسی شاخص امید به زندگی در کشورهای کم برخوردار شیب بیشتری نسبت به کشورهای برخوردار دارد.

 

 2گزینة  – 132
 آب حل می شود. عسل حاوی قندهایی ساده مانند گلوکز و فروکتوز و ... می باشد که با ایجاد جاذبه های هیدروژنی بدون دخالت شوینده ها در

 

 4گزینة  – 133
 نادرست است؛ هر مولکول اوره قادر است بیش از یک پیوند هیدروژنی با مولکول های آب ایجاد کند.« پ»فقط عبارت 

 

 

 

 

 3گزینة  – 134

Cهگزان حالل ناقطبی آنها بر قطبی غلبه دارد ) H COOH18 Cو 37 H O57 110  (را در خود حل می کند. 6

 

 2گزینة  – 135
 ه نشین می شود.دو عبارت آخر نادرست هستند. محلول ها از یون ها و مولکول های مجزا تشکیل شده اند. شیر نیز مخلوط سوسپانسیونی است و به مرور زمان ت

 

 4گزینة  – 136
 ها:همة گزینه ها نادرست هستند. بررسی گزینه 

 طول زنجیر کربنی کوتاهی دارد و صابون محسوب نمی شود. Aالف. 

 ساختار یک کربوتسیلیک اسید معمولی است و چون تعداد کربن کمی دارد، اسید چرب سبب ؟؟؟ Cب. 

 غلبه دارد و در آب حل نمی شود. Bپ. بخش ناقطبی 

 بهتر حل می شود. Cبیشتر حل می شود و در حالل هگزان ماده  Aت. اشاره نشده انحالل در چه حاللی. در حالل آب 

 

 3گزینة  – 137

2C H O C H O16 30 3 5 33 
آبکافت
→   6C H O H O51 92 23 

2C H O NH16 29 4 
صابون مایع
→     2C H O16 30 

 

 4گزینة  – 138

 هستند ولی استرهای بلند زنجیر قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی نیستند.اسیدهای چرب قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی 

 

 2گزینة  – 139

Cکربن داشته باشد فرمول صابون 61صابون  Rاگر  H COONa16  می شود:  33

xk

C H COOH16 33

0/ 5

1

1×270

C H COONa

x g

  

16 33

58 / 4

1

292

27

58 / 4
270 2 108

292

 

 4گزینة  – 140

Mgکمتر است اگر جم برابری از این یون را داشته باشیم، محلول حاوی یون  Mgو جرم مولی  در یک گروه قرار دارند Caو  gMبا توجه به اینکه  موالر بیشتری  +2

 خواهد داشت و غلیظ تر محسوب می شود.

 

.. ..

||

| |

O

H C HN N

H H

     



 3گزینة  – 141

 عبارت های ب و ت نادرست هستند. دلیل نادرستی عبارتند از:

 ترکیب های کلردار مانند تری  کلوزان داخل برخی صابون ها استفاده می شود نه خود گاز کار!ب. از 

 ت. از خود گوگرد جهت از بین بردن جوش صورت و قارچ های پوستی استفاده می شود.

 

 2گزینة  – 142

Mg mg gCa molCa     2 2200 4 800 0/ 8 40 0/02 

واکنش ندارد 
x

mol mol
Ca RCOONa x molCa   

0/02
2 2

1 2
2 0/01 

 

 3گزینة  – 143

 عبارت آخر نادرست است. اغلب میوه ها اسید هستند.

 

 2گزینة  – 144

( )aqHBr هیدروبرمیک اسید :   HNO2 نیترو اسید : 

 

  4گزینة  – 145
 بررسی گزینه ها:

NHوجود ندارند مانند  OHالزاماً در فرمول بازها  (6 3 

 خصلت اسیدی ندارند. COیا  NOبرخی اکسیدهای نافلزی مانند  (2

 نظریه آرینوس فقط در محلول های آبی بررسی  می شود. (3

 

 2گزینة  – 146

 

 3گزینة  – 147

HF،Fماده در کتاب درسی هیدروکلوئوریک اسید؛ سه گونه ) 4با توجه به شکل این  وH D 

گونه در آب ایجاد  2( در آب وارد می کند و بقیه مواد 3

 کنند.می

 

 3گزینة  – 148
 هر چه غلظت یونی محلول بیشتر باشد رسانیی محلول بیشتر است.

 0/ 5 2  HD (6= ]یون[ :1

 0/ 4 2 0/  KOH (2= ]یون[ :8

 0/ 5 4 := ]یون[ 2
g

N O mol L M
g
  2 5

54
0/ 5 1 0/ 5

108
  (3 

 0/1 3 0/ CaO:= ]یون[ 3 mol L M  
5 / 6

0/1 1 0/1
56

  (4 

 

 2گزینة  – 149
 عبارت های الف و ب نادرست هستند.

 را می دانستند.الف. شیمیدانان پیش از کشف فرمول و ساختار اسیدها برخی ویژگی ها و واکنش های آنها 

 برای آن استفاده نمی شود.« یونش»یک ترکیب یونی است و واژة  NaOHب. 

 

 1گزینة  – 150

nC H COONa

19 2 1 

اختالف جرم 
( ) ( )

n n C H O Na

S O C H g C H SO Na

   

   

19 27 2

18 29 3

2 1 37 18

8 28
 :اختالف جرم 
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 دارند؟   « آمیزیحس»ابیات کدام گزینه همگی - 4

 الف( ندارد پردة نیرنگ هستی جز من و مایی   

 زاهد! مباش مُنکِرِ تردامنان عشق   ب(

ج( زین گلستان نی خزان در جلوه آید نی بهار             

 از زبان حیرت دیدار کس آگاه نیست د(

 در محیط حادثات دهر مانند حباب هـ(

 هر نقشی که چشمت واشود رنگِ صدا بنگربه  

های ابر                              جو است در این لکّهرحمت بهانه

 رنگ وهمی از نوای عندلیبان ریختند

 کندعمرها شد چشم من فریاد حالی می

 دمِ خاموشی ما شمع هستی روشن استاز 
 

 ج - ب –الف  (4 هـ –الف  –ج  (3 د - ج –الف  (2 ب -هـ  -ج (1
 

 در کدام بیت، بیشتر است؟« جناس»تعداد  -2
( چشمة چشم من از سرو قدت یافته آب                         1

 ( تا جان بُوَد از مِهرِ رخش برنکنم دل 2

 دل به دست یار و غم در دل بماند    (3

 ( من با غم دل ساخته و سوخته در تب4

 شمع رخت یافته تاب رشتة جان من از 

 گر میر نهد بندم و گر پیر دهد پندم 

 خارم اندر پای و پا در گِل بماند

 او از دم دود من دلسوخته در تاب و
 

    وجود دارد.« اسلوب معادله»گزینة ......  جزبهها در همة گزینه-3
 بندد  بخش سحر میالله جان در دمِ جان( 1

 روی زمین؟ چشمان چه سازد نعمت( با تهی2

 عشق در کار دل سرگشتة ما عاجز است  (3

 ظرف را یاد مِی ابلهی است( تُنُک4

 آرد                               غنچه جان پیشکش بادِ صبا می 

سیری از خرمن نباشد دیدة غربال را                    

 بحر نتواند گشودن عقدة گرداب را

 ار؟گُلِ کاغذی را به شبنم چه ک
 

 

   است؟به کار رفته« نظیر و جناسآمیزی، تناقض، مراعاتحس» های در کدام بیت،آرایه-1

 ( بوی خون باید شنید آنکه قدم در ره نهاد1

 ( خار مهرش چو برآورد سر از پای کسی2

 دید خورشید رخش وز سر انصاف به ماه (3

 نم رو تُرُش ار تیز شود کز لب او( نک4

 فر در راه اگر امنیّت استنیست سودی با س 

 رویش از خون جگر چون رخ گل رنگین است

 ی او بودم و خورشید این استگفت من سایه

 ن تلخ چو جان در دل من شیرین استسخ
 

    ذکر شده است؟  «درست»آرایة چند بیت مقابل آن - 1

 مرگ هیهات است سازد از فراموشان مرا 

ا شودآنچنان کز خط سواد مردمان پید 

  قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود 

 از مصحفِ رخسار تو زاهد نبرد فیض   

 ست تا حدّیتن چون یاسیمنش نازپرورده 

     ( اسلوب معادله یابند از گفتار من )من همان ذوقم که می 

 (  آمیزیحس) سرمه گویاتر کند چشم سخنگوی تو را 

 (  جناس ) تقصیر نبودرحم تو ورنه هیچ از دلِ بی

 ) حسن تعلیل (   کآن طوطی بی آینه تصویر نداند

 (اغراق) که گردد رنجه گر پوشند پیراهن ز مهتابش
 

 یک (4 سه (3 چهار (2 دو (1

 

    ؟استنرفتهبه کار «  حسن تعلیل» یت از ابیات زیر آرایة چند بدر - 1
                                                          نگذرد یاد و گل و سنبلم اندر خاطر

 امبر آمدهچو بید اگرچه در این باغ بی 

   جمالِ دوست به نامحرمان نمود چراغ                      

 ان است زلفت همچو حالمپریش      

 رسدآزاده را جفای فلک بیش می   

 نمکند شبگرمی پشت بر گُل میبه اندک روی 

 تا به خاطر بُوَد آن زلف و بناگوش مرا   

  ام                   گستر آمدهثمری سایهبه عذر بی 

      همین گناه بس است از برای سوختنش 

     ست همگر حال پریشانم شنید

 رسد   اندیش میاوّل بال به عاقبت

                                    ؟وفا باشدچرا در آشنایی این قدر کس بی 
 

 چهار (4 یک (3 دو (2 سه  (1

1 



 

از باال به پایین مرتّب کنیم « آمیزیحسّ -تضاد -حسن تعلیل -اسلوب معادله  -جناس» های گر ابیات زیر را به لحاظ داشتن آرایها - 7

        کدام گزینه درست است؟

 ای دیگر کند با بخت سبزالف( فکرِ رنگین جلوه

 ب( ابر تُنُک نهان نکند آفتاب را

 بتمن قلب و لسانم به وفاداری و صحج( 

 کش خویشخانه چه خوش گفت به دُردید( پیر می

 هـ( بید مجنون در تمام عمر سر باال نکرد
 

 

 ای کز طرف کِشت آید برونخوش نماید الله

 بر داغِ عشق پرده کشیدن چه فایده؟

 انداند که پیش تو لسانوینان همه قلب

 که مگو حال دلِ سوخته با خامی چند

 رمندگیحاصلی نَبوَد به جز شحاصل بی
  

 الف  -د -هـ -ب -( ج4 الف -هـ–ب  -ج -( د3 ب -الف -هـ -ج -( د2 د -هـ  -ب  –الف  -( ج1

 

 دارند؟    « پارادوکس»ابیات کدام گزینه همگی -0

 الف( نیست سِیرِ عالم نیرنگ، جای دم زدن 

 بلند است آن قدرها آشیانِ عجز ما بیدل ! ب(

 و شادی ج( هرگز اندر همه عالم نشناسم غم

 ها استداریسرمایة آگاهی، گر آینه د(

 گفتی به غمم بنشین یا از سرِ جان برخیز هـ(

 

 

آب                               عشق، دریاهای آتش دارد و هامونِ

 که بی سعیِ شکست بال و پر نتوان رسید آنجا

 خور و غمخوار تو باشم مگر آن وقت که شادی

 تر از دورینزدیک نیستدر ما و تو چیزی 

 فرمان برمت جانا بنشینم و برخیزم

 
 

 ج -د  –( الف 4 د – ب – الف( 3 هـ – الف – ج( 2 ب -هـ  -( ج1
  

    وجود دارد.« جناس تام»  ……ها، به جز بیت در همة بیت-9

 ای دل نگفتمت که ز خوبان مجوی مِهر ( 1

 ( پنبه از گوش بیرون کرد برگ2

 د و گوهر به شُکرِ قدوم  زرش دا (3

 کام نرسیدیم و جان به حلق رسیدبه  (4

 

 ز آن رو که ذرّه مِهر نجوید ز آفتاب 

 که بساز از برای رفتن برگ

 بپرسیدش از گوهر و زادِ بوم 

 وگر به کام رسد همچنان رجایی هست

 

   ؟اردندوجود «حسن تعلیل و اسلوب معادله » آرایة  هر دوکدام گزینه در -42 
 رشک ارباب تجمّل به دلی نیست که نیست( 1

 رشتة پیوند یاران را بریدن سهل نیست( 2
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 در حقیقت تنگدستی مایة دیوانگی است( 4
 

 نالة بلبل از آن است که گل زر دارد 

 شودچهرة برگ خزان، زرد از جدایی می

 انداختن آرد همیبید مجنون سر به پیش  

 حاصلی مجنون شوددر چمن بید از غم بی
 

 

    است؟  نادرست های ذکر شده در مقابل آن،در کدام بیت بعضی از آرایه -44

 گی نگذاشت بر زانو گذارم سر ( مرا سرگشت1

         در این ریاض من آن شبنم گرانجانم( 2
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       است؟ نرفتههای ذکر شده در مقابل آن، به کار در کدام بیت بعضی از آرایه -40  

 

 

 
 

 منّت گواراتر ز آبِ زندگی استمرگ بی( 1

 سخن روی باش و تلخ( گو تُرُش2

 است  عمر باقی در زوال عمر فانی بسته (3 

 دزاهد خام که انکار می و جام کن( 4

 ( تضاد ،تلمیح)  زینهار از آب حیوان عمر جاویدان مخواه 

 آمیزی (، حسّنمالبان شکر باشد ) متناقض یرینزهر ش

 (  اغراق، شود ) اسلوب معادلهگشت دریا می قطره چون واصل به دریا

 ( جناس ناقص،  جناس تام)  پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد 

2 



 

   مشهود است؟« نظیرمعادله و مراعاتنما، اسلوبآمیزی، متناقضحس»های آرایهدر کدام بیت، - 45

 ام همه شب( دو چشم باز نهاده نشسته1

 ( به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی2

 حالوت سخن تلخ را ز عاشق پرس (3

 ( به دوستی که اگر زهر باشد از دستت4
 

 

 کنم ثریّا راچو فرقدین و نگه می

 نکنی یار سروباال را؟ چرا نظر

 ز ماهیان بطلب طعم آب دریا را

 چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را
  

   وجود دارد؟« تعلیلاغراق و حسن»در کدام بیت، دو آرایة  -41

 ( هر که به نیکی عمل آغاز کرد1

 ( به یک کرشمه که در کار آسمان کردی2

 خصمیِ زشت به آیینه چه نقصان دارد؟ (3

 شو از مهر و ز کین سرد باش ( گرم4
 

 

 نیکیِ او روی بِدو باز کرد

 هاپَرد از شوق چشم کوکبهنوز می

 چه غم از دشمنیِ مردمِ نادان ما را؟

 چون مَه و خورشید جوان مرد باش
  

 ؟ ندارد کدام گزینه با نظر گوته )=شاعر و حکیم آلمانی( در عبارت زیر، مطابقت-14

 «باشد.  می را دوبار در قافیه نیاورم مگر آن که با ظاهری یکسان، معنایی جداگانه داشتهخواهم هیچ کالحافظا، می» 

 

 

 

 

     عربیآزمون 

 

 ( همین پنج روز است عیش مدام1

 ( غم خویش در زندگی خور که خویش2

 ( ساعتی کز درم آن سروِ روان باز آمد3

 ای به شیرینیو از نبات گرو بردهت (4

 

 های مدامبه ترک اندرش عیش

 ردازد از حرص خویشبه مرده نپ

 راست گویی به تن مرده روان باز آمد

 به اتّفاق، ولیکن نباتِ خودرویی
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     ینیدآزمون 

ی کماالت و زیبایی هاست و این ترجمه ه در ذات خود در جستجوی سرچشمهبیند کاینکه هرکسی اندکی در خود تامل کند ، می - 51
به ترتیب به کدام سرمایه های وجودی انسان اشاره   «کنید؟آنچه نزد خداست ، بهتر و پایدار تر است . آیا اندیشه نمی»عبارت قرآنی که 

 دارند؟
 اختیار و اراده  -(  گرایش به خیر و نیکی 1
 تعقل و تفکر  - ( سرشت خدا آشنا 2
 اختیار و اراده   -( سرشت خدا آشنا 3
 تعقل و تفکر  -( گرایش به خیر و نیکی 4

 با توجه به آیات قرآن در سوره مبارکه ملک شرط در میان دوزخیان نبودن چیست؟ - 57
 گناه و زشتی پرهیز داشتن( به خیر و نیکی روی آوردن و از 1
 ( در خود نگریستن یا به تماشای جهان نشستن2
 ( سپاسگزار بودن و ناسپاس نبودن3
 ( گوش شنوا داشتن و تعقل کردن4

 ؟گرددکدام مفهوم مستفاد می «ای باغ تویی خوشتر با گلشن و گل در تو؟/ یا آنکه برآرد گل ، صد نرگس تر سازد ؟»از بیت  -50
 کندتر باشند ، هدف های بیشتری را از خود دور میرتر و جامعکه هدف های انسان ب( به میزانی 1
 کنند و هم تمام کارهای دنیوی را اصل قرار میدهند .های مادی زندگی استفاده می( افراد زیرک هم از بهره2
 و تضمین کننده خوشبختی انسان ، همت بزرگ و اراده محکم است ( الزمه رسیدن به اهداف بزرگ 3
 ( انتخاب خدا به عنوان سرچشمه خوبی ها و زیبایی ها ، جامع و دربردارنده اهداف دنیوی و اخروی است.4
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 چرا خداوند پس از مسئول سرنوشت قرار دادن انسان راه رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد؟ -59
 در کنار خود بیابیم و غفلت و فراموشی یاد خدا را نداشته باشیم. ( تا خدا را1

 ( تا بتوانیم در مقابل گناه زشتی واکنش نشان دهیم و در اندیشه جبران آن برآییم.2

 درست زندگی را از راههای غلط تشخیص دهیم و از جهل و نادانی دور شویم.مسیر( برای اینکه 3

 راه رستگاری را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم.( تا با استفاده از سرمایه عقل 4

مرتبط با کدامین تفاوت انسان با حیوان و گیاه در  «عطش روز افزون انسان در دستیابی به خواسته هایش و شناخت هدف خود » - 12

 ؟نحوه رسیدن به هدف است 
 تفاوت در استعداد ها  –( تفاوت در نوع هدف 1

 تفاوت در مسیر رسیدن به هدف  –( تفاوت در نوع هدف 2

 تفاوت در نوع هدف –( تفاوت در استعداد ها 3

 تفاوت در مسیر رسیدن به هدف –( تفاوت در استعداد ها 4

 در کدام آیه شریفه است؟واکنش در مقابل گناه و زشتی معلول سرمایه اشاره  - 14
 «رض و ما بینهما ال عبینما خلقنا السماوات و االَ» ( 1

 «انّا هدیناه السبیل اَما شاکراً و امّا کفوراً( » 2

 «وال اقسم بالنفس اللوامه( » 3

 «ها و تقواها( فالهمها فجور4

 به جای آورده است ،اما گویی هیچ نکرده باشند؟ کار هاجمله کدام آیه شریفه مصداق کسانی است که به تعبیر مولوی  - 10

 .پاداش دنیا و آخرت نزد خداست ( هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد ، نعمت و1

 .( آنچه به شما داده شده ، کاالی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است 2

 ما در دنیا نیکی عطا کن . ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.به  اگویند : خداوند( بعضی از مردم می3

 .یا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما گویند : پروردگارا به ما در دن( بعضی می4

 دارد؟هایش ما را از چه چیزی باز میکند و وجدان با محکمهعقل با دور اندیشی ما را از چیزی منع می - 15
 وسوسه کردن -های زودگذر( خوشی1

 وسوسه کردن -( فریب آدمیان2

 راحت طلبی -( فریب آدمیان3

 راحت طلبی -زودگذر یها( خوشی4

امیرالمومنین علی )ع( با مقصود قرار دادن تقرب حقیقی به خداوند ، به چه موهبتی دست یافت و علت اینکه مردم را از سرگرمی  -11

 نمود ، چه بود؟به امور لهوی نهی می
 بیهوده نبودن خلقت انسان  –از بازگشت به جاهلیت  ( نجات دادن دیدگاه انسانها1

 بازیچه نبودن خلقت جهان  –( نجات دادن دیدگاه انسانها از بازگشت به جاهلیت 2

 بیهوده نبودن خلقت انسان -بی نظیر که جامع همه فضائل اخالقی است  ی( شخصیت3

 بازیچه نبودن خلقت جهان -بی نظیر که جامع همه فضائل اخالقی است  ی( شخصیت

 خواهد عدوات و کینه ایجاد کند و ما را از یاد خدا و نماز باز دارد؟ه شیطان به کدام وسیله میبا توجه به آیات قرآن در سوره مائد -11
 ( شراب و قمار4  ( نفس امّاره3   ( زنا وشراب 2  زنا( قمار و 1

دترین خدا باشد و بانسان باید برنامه زندگی خود را به گونه ای تنظیم کند که تمامی مناسک و اعمال زندگی اش برای به کدام سبب  -11

 نوع دوری کدام است؟
 بعید دانستن قیامت - «رَبِّ العالَمینَ »( 1

 ابتعاد از خداوند - «رَبِّ العالَمینَ »( 2

 ابتعاد از خداوند - «فَعِندَ اهلل »( 3

  قیامت بعید دانستن  - «فَعِندَ اهلل »( 4

 ؟کدام استاولین گام برای حرکت انسان در مسیر رستگاری چیست و تعبیر معصوم)ع( درباره خودشناسی  -17
 یک تیر و چند نشان -( انتخاب اهداف اصلی و فرعی1

 هاترین دانشدسودمن -( شناخت انسان2

 ها سودمندترین دانش -( انتخاب اهداف اصلی و فرعی3

 یک تیر وچند نشان -( شناخت انسان4
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در کدام آیه مبارکه تبیین شده و اینکه هر موجودی با استمداد از برنامه ای مدون به سوی هدفی حکیمانه در حال حرکت است  -10

 استو جدا سازی انسان از کاروان هستی در این مورد ،محکوم به چیست ؟ 

 درستی - «فَعِندَ اهللِ ثوابُ الدُّنیا وَ اآلخِرَهِ »( 1

 نادرستی «فَعِندَ اهللِ ثوابُ الدُّنیا وَ اآلخِرَهِ »( 2

 درستی - «ما خَلَقناهُما اِلّا بِالحَقِّ »( 3

 نادرستی - «ما خَلَقناهُما اِلّا بِالحَقِّ »( 4

 به ترتیب مرتبط با کدامیک از عوامل رشد و رستگاری انسان است؟« و بیزاری از آن شناخت بدی» و « دریافت حقایق»  -19
 اآشنا و خداگر سرشت خدا -اآشنا و خداگر سرشت خدا( 1

 هاها و زیباییگرایش انسان به نیکی -اآشنا و خداگر ( سرشت خدا2

 اسرشت خدا آشنا و خداگر -( عقل3

 هاها و زیباییگرایش انسان به نیکی -( عقل4

 به این مقصود است؟ وافیست و کدام آیه عملکرد کدام دسته از افراد منطبق بر تعبیر )یک تیر و چند نشان زدن( ا -12
 «ال خَوف عَلَیهِمیومِ اآلخِرِ وِ عِمِل صاِلحاً فمَن آمَن بِاهللِ وِال » - ( افراد زیرک1

 « خَوف عَلَیهِمومِ اآلخِرِ وِ عِمِل صاِلحاً فالمَن آمَن بِاهللِ وِالی » -( باهوش ترین مومنان 2

 «یُریدُ ثَوابَ الدُّنیا فَعِندَاهلل ثَوابُ الدُّنیا وَاآلخِرِهمَن کانَ » -باهوش ترین مومنان ( 3

 «مَن کانَ یُریدُ ثَوابَ الدُّنیا فَعِندَاهلل ثَوابُ الدُّنیا وَاآلخِرِه» -( افراد زیرک 4

پر آوازه ایرانی گردیم، بیت کدام شاعر ه به خود باز میکولی باز  شودما از خدا و فراموشی یادش میها سبب دوری گاهی غفلت -14

 زبان حال ماست؟
 خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟   ( ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟1

 یا آن که برآرد گل صد نرگس تر سازد؟   تر یا گلشن و گل در تو؟( ای باغ تویی خوش2

 سازد؟ یا آن که برهر لحظه صد عقل و نظر   ( ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟3

 در کنار من و من مهجورم    ( چه کنم با که توان گفت که او4

هدف دار دانستن زندگی انسان ، همچون سایر موجودات جهان هستی ، کدام نگرش را نسبت به حیات دنیوی ایجاد میکند و  -10

 ند؟گیرانسانهای زیرک از کدام روش برای نزدیک تر ساختن هرچه بیشتر خود به خداوند بهره می
 کسب کماالت معنوی –( زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذرا ، رساننده به هدف است 1

 جستجوی سرچشمه خوبی ها –( زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذرا ، رساننده به هدف است 2

 کسب کماالت معنوی –برای رسیدن به هدف به انسان داده شده است  که ( حیات دنیا ، فرصتی است3

 جستجوی سرچشمه خوبی ها –برای رسیدن به هدف به انسان داده شده است که ( حیات دنیا ، فرصتی است 4
 های رشد و رستگاری انسان است؟از عوامل و سرمایهیک کمک به پیمودن راه حق مرتبط با کدام ونشان دادن راه سعادت  -15

 هاها و زیبایی( گرایش انسان به نیکی1

 و خداگرا ( سرشت خدا آشنا2

     ( نفس لوامّه3

 ( پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوز4

به افراد دارای اراده محکم در طلب نعمت و پاداش  «ن کانَ یُریدُ ثَوابَ الدُّنیا فَعِندَ اهللِ ثَوابُ الدُّنیا وِ اآلخِرَهِمَ »خداوند در آیه مبارکه  -11

 کند؟،چه توصیه ای می

 .تقرب و نزدیکی حقیقی و ظاهری به خدا ، مقصود نهایی انسان باشد( شایسته است که تنها 1

 .، بهتر بتواند پاسخگوی استعدادهای متنوع و بی نهایت طلبی انسان باشد آن هدف کامل تر است کنیمانتخاب می که ( اگر هدفی2

 .کی نیست ( اگر انسان سایر امور فرعی را رها کند و به هدف اصلی زندگی خود بها دهد اورا با3

 . دازد( انسان زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی زندگی و انجام امور دنیوی خود برای رضای خدا به بهره های مادی و آبادانی آخرت می پر4

 چیست؟به خاطر « گیرندمسخره و بازی میرا به  د و آنیخوانها هنگامی که مردم را به نماز فرا میآن» عبارت شریفه قرآنی  - 11
 کنند.( وقتی به گناهان آلوده شدند خود را سرزنش و مالمت نمی1

 نیستند.( از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزار 2

   ت و فراموشی از یاد خدا دارند.( غفل3

    کنند.ها گروهی هستند که تعقل نمی( آن4 
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     انگلیسیبان زآزمون 

 

 

 

 

65-   Spring is ---------- summer. 

1) more and more beautiful than   2) more beautiful than   
3) most beautiful     4) much more beautiful 

65-   Ali has ---------- handwriting in our class. Sometimes he can’t read what he writes. 

1) the worse   2) the worst   3) as bad   4) worse than 
65-   I knew that Earth is ---------- than Jupiter, but I didn’t really know that Jupiter is ---------- of all. 

1) as small / larger     2) very small / largest  
3) the smallest / much larger    4) smaller / the largest 

65-   King Kong climbed the building holding a ----------- girl in his hand. 

1) beautiful young tall Russian   2) tall young beautiful Russian  
3) beautiful Russian tall young   4) beautiful tall young Russian  

56-   This plant doesn’t grow in the hard and ---------- part of this area. 

1) clear   2) strong  3) rocky  4) different 
56-   It’s a/an ---------- that she had a serious accident and wasn’t hurt. 

1) influence   2) example  3) danger  4) wonder 
56-   Our country is going to put a satellite into a(n) ---------- round the Earth in the near future. 

1) orbit   2) arrow  3) planet  4) liquid 

56-   His ability and his fine action have ---------- him to the highest position in the company. 

1) relaxed   2) carried  3) increased  4) amazed 
56-   A: What did the police ask you to do? B: They asked me to ---------- the missing man. 

1) compare   2) protect  3) describe  4) commemorate 

56-   The flight was on schedule and ---------- there was little time for forced conversation. 

1) recently   2) generally  3) respectfully  4) thankfully 
 

 

 

 
 

Your heart is one hardworking part of your body, pumping blood every day of your life. The heart is a muscle, 

and it is the (11) ----- muscle in your body, but it can always become stronger! Because it cannot lift weights 

to get stronger, it relies on you to do aerobic exercise. When you do aerobic exercise and (12) ----- in that 

oxygen, your heart becomes stronger and (13) ----- a bit bigger! The number of blood (14) ----- in your blood 

increases, so the blood can carry even more oxygen. The blood in your body even moves (11) ----- through 

the blood vessels. All these things mean that your body works more efficiently to keep you healthy, and you 

can do a lot of exercise without getting tired. 

 

55-   6) more stronger  6) stronger             6) strong               6) strongest 

55-   6) order   6) create          6) bring          6) grow 

55-   6) still             6) even            6) yet           6) too 

55-   6) parts             6) cells            6) hints           6) forms 

56-   6) most easily  6) the most easily       6) more easily       6) as easily as 

Part A: Grammar and Vocabulary 

Directions: Questions 6-66 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see 

four words or phrases, marked (6), (6), (6), and (6). Choose the one word or phrase that 

best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

Part B: Cloze Test 

Directions: Questions 66-66 are related to the following passage. Read the passage and 

decide which choice (6), (6), (6), or (6) best fits each space. Then mark your answer sheet. 
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Passage 6: 

Indira Gandhi was the prime minister of India from 1611 to 1611 and from 1691 to 1694. She was succeeded 

by her elder son Rajiv, who was prime minister from 1694 to 1696. 

Indira Grandhi (1611-94) was born at Allahabad, the daughter of Jawaharlal Nehru, independent India’s 

first prime minister. She studied at Visva-Bharati University in West Bengal and at Oxford University. She 

became president of the ruling Congress Party in 1616 and in 1614 was appointed minister of information 

and broadcasting. After the second election she was believed to have broken the electoral laws. She acted 

against it by declaring a state of emergency in which she put her enemies into prison and passed laws to 

restrict people’s freedom. Finally parliament drove her out of office. 

After three years out of office, Mrs. Gandhi began a fourth term as prime minister in 1691. All legal cases 

against her were withdrawn. She was helped by her younger son Sanjay until he was killed in an air crash in 

the same year. While Mrs. Gandhi was Prime Minister, India gained in prestige and became a leader of the 

developing countries of the Third World. However, she did not succeed in reducing the disagreement between 

India’s different cultural groups. In 1694, in order to put down a fighting by Sikh extremists in the Punjab, 

she ordered the attacking of the Golden Temple of Amritsar, which caused nearly 111 deaths. 

 

56-   According to the passage, Indira ---------- . 

1) had difficulty getting out of prison 

2) became minister of information in 1614 

3) could not get victory over Pakistan at all 

4) had a son who became a prime minister before her mother 

56-   It is NOT true that Indira Gandhi ---------- . 

1) only studied at Visva-Bharati University 

2) became prime minister from 1611 to 1611 

3) was assumed to have acted against the electoral laws 

4) was Nehru’s daughter, the independent India’s first prime minister 

56-   Which sentence is TRUE according to the passage? 

1) It is not clear when Sanjay was killed. 

2) All illegal cases against Indira were removed. 

3) Indira didn’t get any help from her young son Sanjay. 

4) After three years away from office, Mrs. Gandhi began her fourth term as prime minister. 

56-   The 666 people killed in 6556 are referred to in the last paragraph to show ---------- . 

1) that Indira Gandhi was a very weak leader  

2) the value of the Golden Temple of Amritsar 

3) why India cannot experience fast economic growth 

4) that Indira Gandhi did not succeed in solving Indian cultural problems 

56-   Which sentence about Indira Gandhi is NOT true? 

1) She was very kind to her enemies. 

2) She was said to have broken the electoral laws. 

3) India gained in prestige during Gandhi’s term of office. 

4) She became prime minister two times non-stop 

 

Part C: Reading Comprehension 

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed 

by five questions. Answer the questions by choosing the best choice (6), (6), (6), or (6). 

Then mark your answer sheet. 
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 ، تعداد، شماره سواالت و مدت پاسخگوییاختصاصی ریاضی فیزیکعنوان مواد امتحانی آزمون 

 ردیف مواد امتحانی تعداد سوال از شماره تا شماره مدت پاسخگویی

دقیقه 30  1 حسابان 20 81 100 

دقیقه 20  2 هندسه 10 101 110 

دقیقه 25  3 گسسته 15 111 125 

دقیقه 20  4 فیزیک 15 126 140 

دقیقه 20  5 شیمی 20 141 160 

 نام:

 نام خانوادگی:

 محل امضاء:        شماره داوطلبی:

 

 آزمون جامع

 جمعه

03/05/99  

«شود.اگر دانشگاه اصالح شود مملکت اصالح می»  

 امام خمینی )ره(

1399-1400 تحصیلی سال –دبیرستان عالمه حلی تهران جامع آزمون   
 

رشته ریاضی –دفترچه سواالت اختصاصی   
 

 دقیقه 115مدت پاسخگویی:         80تعداد سوال: 

 شود.باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار میسازمان مجاز می ن حق چاپ، تکثیر و انتشار سواالت به هر روش )الکترونیکی و ...( پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیق و حقوقی تنها با مجوز ای



 گروه طراحان و ویراستاران آزمون جامع:
 

 طراحان

 شفیع زاده آقایحسابان: 

 شریف خطیبی آقایگسسته: 

 مهدوی آقایهندسه: 

 حیدری آقایفیزیک: 

 صفوی آقایشیمی: 

 

 ویراستاران

 کنکور، دانشجوی رشتة کامپیوتر شریف( 9)رتبة  حمید دهباشی آقای

 کنکور( 6)دانشجو مکانیک شریف، رتبة  امید رضایوف آقای

 (شهید بهشتی)دانشجو پزشکی محمدحسین رمضانی راد  آقای

 )دانشجو دندان پزشکی آزاد تهران(عماد موحد  آقای

 )دانشجو دندان پزشکی تهران( هادی نوربخش آقای



    آزمون حسابان

)دامنة تابع - 81 )y f x بازة -1, )است. دامنة تابع 3 )y f x 2 3  کدام است؟ 2

1)  -3, 5 2)  0,2 3)  -3, 2 4)  0, 5 

 

)نمودار تابع - 82 )y f x  به صورت روبرو است. اگر نمودار توابعf(x)  وx)-f(–  ،بر هم منطبق باشند

 کدام است؟ a – bحاصل 

1) 1               2) 1- 3) 5 4) 5- 
 

)کدام تابع زیر از انبساط افقی تابع - 83 ) sinf x x بدست می آید 

1) sin
x

2
 2) sin x2 3) sin x

1
2

 4) sin x2 

 

)به صورت روبرو است. کدام نقطه زیر بر روی نمودار تابع y = f(x)نمودار تابع  - 84 )
x

y f 2 3
2

 واقع است؟ 

1) 
 
 
 

1
-1,

2
 2)  1, -1 3) 

 
 
 

1 1
- ,
2 2

 4) 
 
 
 

1
-2,

2
 

 

)نقطة - 85 , )A 2 )روی نمودار 3 )
x

y f



2

3
)و نقطة   , )A a b  متناظر با نقطةA  روی نمودار تابع( )y f x  3 2 است. 2

 کدام است؟ abحاصل 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 
 

)فرض کنید  - 86 )f x x ax 2
باشد. اگر دامنة تابع 

( )
y

f x


 

1
2 2

 کدام است؟ aباشد حدود  Rبرابر  

1) a  2 2) a  2 3) a  2 2 4) a  2 2 

 

yقرینه نمودار  - 87 x را نسبت به محورy واحد به طرف  2ها تعیین کرده، سپسx  واحد به طرف  3های مثبت وy  های منفی

 را در نقطه ای با کدام طول قطع می کند؟ y = x – 3انتقال می دهیم. نمودار حاصل خط 

1) 5/0 2) 1 3) 5/1 4) 2 
 

)به صورت روبرو است. اگر نمودار تابع fنمودار  - 88 )y f x a  2 از ناحیه دوم عبور نکند حدود  2

a کدام است؟ 

1) a  -1 2) a  -2 3) a  -3 4) a  -4 
 

)و مجموع صفرهای تابع 12برابر  f(x)مجموع صفرهای تابع  - 89 )f x
1

- 3
2

 کدام است؟ f(x)است. تعداد صفرهای  54برابر  

1) 5 2) 6 3) 7 4) 8 
 

1 



yنمودار تابع - 90 ax b  به صورت روبرو است. نمودار تابعy bx a  به کدام صورت است؟ 

1)  2)  

3)  4)  
 

 

)باقی مانده تقسیم چند جمله ای  - 91 )f x x ax ax  5 3 23  کدام است؟ aاست.  -1برابر   x+  2بر 1-

1) 6 2) 8 3) 4 4) 2 
 

)چند جمه ای - 92 )x a x  22 2 1  بخش پذیر است. عامل دیگر این چند جمله ای کدام است؟  a –xبر  6

1) x 2 1 2) x 2 1 3) x 2 3 4) x 2 3 
 

)با فرض - 93 )f x x x x   3 2 4 )باقی مانده تقسیم  7 )f x 1 2 xبر 1 1  کدام است؟ 

1) 23- 2) 22- 3) 21- 4) 20- 

 
 

)به صورت روبرو است. چند جمله ای fنمودار تابع چند جمله ای  - 94 )f x3 بر کدام عبارت زیر   4

 بخش پذیر است؟

1) x 3 2) x 1 3) x 1 4) x 3 
 
 

)جمله ایباقی مانده تقسیم چند  - 95 )f x x x ax b   5 xبر  23 2  کدام است؟  b –aبخش پذیر است.  1

1) 4- 2) 3- 3) 3 4) 4 

 
 

)اکیداً نزولی و fتابع  - 96 ) ( )f a f a  2 1  کدام است؟ aاست. حدود   3

1) a  2 2) a  2 3) a  4 4) a  4 
 

)به صورت روبرو است. اگر تابع fنمودار تابع  - 97 )y f x  ( اکیداً صعودی a,bدر بازة ) 1-2

 کدام است؟ b – aباشد حداکثر 

1) 
1
2

 2) 1 3) 
3
2

 4) 2 

 

)اکیداً نزولی و Rبا دامنة  fتابع  - 98 )f 2 )است. مجموعه پاسخ نامعادلة  0 ) ( )x f x  3 2 4  کدام است؟ 0

 (2 (-1و  3) (1 , 1  (4 (3و  8) (3 3 , 3 8 

 

 صعودی اکید است. کدام تابع زیر در دامنه خود اکیداً صعودی است؟ Rدر  fتابع  - 99

1) fof 2) f
x

 
 
 

1
 3) 

( )f x

1
 4) ( )f x 

 

)نمودار تابع - 100 ) ( )f x x a b  3  به صورت روبرو است. باقیمانده تقسیمf(x)  3بر  +x کدام است؟ 

1) 1 2) 2 3) 1- 4) 2- 

2 



    آزمون هندسه

 
3 



 

4 



    آزمون گسسته

5 



 

6 

120- 

123- 



    فیزیکآزمون 

 کدامیک از اعداد زیر دقت بیشتری دارند؟ – 126

1) ms342×10 2) ds51/ 627×10 3) s198 /0 4) das-332400×10 
 

127 -  
وبر×کولن

ثانیه
 معادل با کدام یکای زیر است؟ 

 آمپر (4 تسال (3 ژول (2 ولت (1

 

ثانیه بدست آمده است. تعداد  045/11متر توسط یک دونده با یک کورنومتتر دیجیتال عدد  100زمان طی کردن مسافت کورنومتر  – 128

 ارقام با معنی این عدد و خطای اندازه گیری آن بر حسب ثانیه کدام است؟

1) 4 – 001/0 2) 5 – 0005/0 3) 4 – 0005/0 4) 5 – 001/0 

 

 کدام گزینه یک  یکای فرعی به حساب می آید؟ – 129

 چگالی (4 لیتر (3 آمپر (2 سرعت (1

 

گزارش شده است. اگر این ابزار دیجیتال باشد، دقت اندازه گیری این  mm50/0230×10عدد حاصل از یک اندازه گیری بصورت – 130

 عدد بر حسب متر کدام است؟

1) 
-210 2) 

-110 3) 
210 4) 10 

 

جسمی روی یک مسیر دایره ای در حال حرکت است. اگر این جسم  – 131
11
6

    دور روی دایره بچرخد نسبت مسافت طی شده به 

جایی آن کدام است؟ ) جابه 3) 
1) 5 1) 11 2) 5/5 3) 5/2 

 

ثانیه اول حرکت 47نشان می دهد. اگر تندی حرکت این متحرک در  SIزمان متحرکی را در  –شکل زیر نمودار مکان    - 132
m

s
4 

 ثانیه اول چند متر بر ثانیه است؟ 7، اندازه سرعت متوسط آن در باشد 

1) 5/2 2) 6 3) 5/4 4) 8 

 

 

در شکل زیر توپی با سرعت – 133
m

s
به دیواری برخورد کرده و با سرعت °37و با زاویة 10

m

s
باشد، اندازه شتاب  01/0با همان زاویه بر می گردد. اگر مدت زمان تماس توپ با دیوار  5

 متوسط این توپ در این تماس چند متر بر مجذور ثانیه است؟

1) 25 111 2) 100 97 3) 25 83 4) 100 34 
 

با سرعت های اولیه Bو  Aدو جسم  – 134
m

s
و 4

m

s
روی یک مسیر مستقیم حرکت می کنند. پس از  a – 5/0و  aو شتاب های  10

به  Aثانیه سرعت متحرک  tگذشت 
m

s
به Bو سرعت متحرک  29

m

s
 چند متر بر مجذور ثانیه است؟ aمی رسد. شتاب  30

1) 5/2 2) 2 3) 5/1 4) 3 

7 



xبه صورت SIمعادلة حرکت جسمی در  – 135 t t 3  است. این متحرک چند بار جهت حرکت خود را تغییر می دهد؟ 3

 تغییر جهت تمی دهد (4 3 (3 2 (2 1 (1

  

xبصورت SIزمان متحرکی روی خط مستقیم حرکت می کند در  –معادله مکان  – 136 t t 3 22 حرکت این  s2  =tاست. در لحظة  4

 متحرک:
 کند شونده است (2 تند شونده است (1

 در این لحظه متحرک متوقف است. (4 می تواند تند یا کند شودبسته به شرایط  (3

 

 ثانیه اول حرکت چند متر بر ثانیه است؟ 10در شکل زیر سرعت متوسط متحرک در  – 137
1) 5/1 2) 2 3) 2/2 4) 3 

 

 

 

 

xبصورت SIمعادله حرکت جسمی روی مسیر مستقیم در  – 138 t t 2 است. جابجایی متحرک از آغاز حرکت تا زمان توقف  33

 چند متر است؟
1) 2 2) 3 3) 35 4) 4 

  

متحرکی دارای حرکت یک بعدی بوده و در یک بازه زمانی سرعت متوسط آن مثبت شده است. در این صورت می توان گفت در  – 139

 این بازه زمانی:

 اره سرعت لحظه ای متحرک مثبت بوده است.وهم (1

 صفر نشده است. هیچگاه سرعت متحرک (2

 اگر شتاب حرکت ثابت بوده باشد الزاماً عالمت شتاب ثابت بوده است. (3

 حداقل در یک لحظه سرعت لحظه ای متحرک با سرعت متوسط آن برابر شده است. (4

 

این را در زمان های مساوی طی کرده است. اگر اندازه سرعت های متوسط در  BCو  ABدر شکل زیر متحرک مسیرهای خمیده  – 140

دو مسیر
m

s
و 4

m

s
 :ABCباشد، اندازه سرعت متوسط در کل مسیر  6

برابر (1
m

s
کمتر از (2 است 5

m

s
 از است 5

بیشتر از (3
m

s
 هر سه حالت ممکن است. (4 است 5
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    شیمیآزمون 

 است؟ نادرستکدام عبارت  – 141
 ساده ترین و موثرترین راه پیشگیری بیماری وبا، رعایت بهداشت فردی و همگانی است. (1

 ظروف چرب در حضور خاکستر و آب گرم، آسان تر پاک می شوند. (2

 بیشتری دارد.شاخص امید به زندگی در کشورهای برخوردار نسبت به کشورهای کم برخوردار افزایش  (3

 پاک کننده ها و شوینده ها در افزایش امید به زندگی انسان ها نقش اساسی دارند. (4

 

 ......... شویندهعسل ......................... و ......................... هستند و با ایجاد جاذبة ......................... و ................لکه های موجود در قند – 142

 ها در آب حل می شوند.

 بدون دخالت –هیدروژنی  –بسیار قطبی  –ساده  (2 با دخالت –هیدروژنی  –قطبی  –پیچیده  (1

 با دخالت –دو قطبی –یون –قطبی  -ساده  (4 بدون دخالت –دو قطبی –یون –بسیار قطبی  –چیده پی (3

 هستند؟کول و اوره درست یلچه تعداد از عبارت های زیر در مورد اتیلن گ – 143
 با ایجاد جاذبة هیدروژنی به خوبی در آب حل می شوند.الف. 

 پیوند اشتراکی و چهار جفت الکترون ناپیوندی دارد. 9یل، سدو گروه عاملی هیدروکاتیلن گلیکول ب. 

 وره ماده قطبی است که هر مولکول آن با تشکیل یک پیوند هیدروژنی در آب حل می شود.اپ. 

)ت. اوره با فرمول )CO NH 2  از خانواده آمیدهاست و در ساختار خود شش پیوند یگانه دارد.  2

1) 2 2) 1 3) 4 4) 3 

 

 چه تعداد از موارد زیر با تشکیل جاذبه واندروالسی در هگزان حل می شوند؟ – 144

، گریس ،  CuSO4بنزن ،
3KNO ،18 37C H COOH ،

57 110 6C H O  
1) 2 2) 3 3) 4 4) 5 

 

 است؟نادرست چه تعداد از عبارت های زیر  - 145

  مات هستند. و ردها، ک محلولبر خالف و کلوئیدها همانند سوسپانسیون ها 

  پخش می کنند و مسیر نور در آنها مشخص می شود. راذرات کلوئیدی نور 

  هستند، تشکیل شده اند. یونیمحلول ها مانند کلوئیدها پایدارند و از ذراتی که از توده های مولکولی و 

  ذرات ازمخلوط ناهمگن شیر منیزی
2( )Mg OH   نمی شوند. ته نشینهستند که به دلیل بار سطحی همنام در آب معلق هستند و 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

 

 هستند؟ نادرستبا توجه به ساختارهای زیر چه تعداد از عبارت ها  – 146

3CH CH CH CH CH OH2 2 2 2 
3 ( )CH CH COOH2 16   

C B A 
 ساختار یک صابون جامد را نشان می دهد. Aالف. 

 می شود. ید چرب بوده به عنوان ماده اولیه صابون استفادهسیک ا Cب. 

 سی در هگزان حل می شود.لاندرواذبه هیدروژنی در آب و با جاذبه وبا ایجاد جا Bپ. 

 بیشتر است. Cاز انحالل پذیری  Aت. انحالل پذیری 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

 

6Cفرمول صابون مایع که از روغن گیاهی با فرمول – 147 H O51  حاصل می شود، کدام است؟  92

 در مولکول این روغن تعداد برابری کربن دارند.( )رشته ها موجود

1) 651 91C H O K 2) 16 23C H COOK 3) C H O NH16 29 2 4 4) 
31C H COONH15 4 

 

O Na  
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 درست هستند به جز:زیر همه عبارت های  – 148
 ناقطبی آن قرار دارند.تمام کربن های موجود در یک شوینده غیر صابونی در بخش  (1

 اخل آب کلوئید هم تشکیل می دهد.ود ولی اگر مقدار آن زیاد باشد دصابون هم در آب و هم در چربی حل می ش (2

COOیالت )سدر مولکول صابون قسمت کربوک (3 .عامل پخش شدن چربی ها در آب می شود ) 

 سی در آنها غلبه دارد.السی و هیدروژنی هستند ولی نیروهای واندروالبلند زنجیر قادر به تشکیل جاذبه های واندرو استرهاییدهای چرب و سا (4

 

 

 درصد نیاز است؟  50کربن دارد به چند گرم اسید چرب با خلوص  16گرم صابون جامد که بخش آلکیل آن  4/58برای تهیه  – 149

(23  =Na  ،12  =C  ،16  =O  ،1  =H) 

1) 92 2) 108 3) 136 4) 54 

 

 است؟ نادرستکدام مقایسه  –150
 Ca 2+حاوی  < K+ارتفاع کف صابون در آب: حاوی  (1

3تعداد جفت الکترون ناپیوندی:  (2 5RSO RCOO C H OH   2 

6قدرت پاک کنندگی:  (3 4 3RC H SO Na RCOONa 

 2Ca+یون  2gM < ppm 20+یون  ppm 20میزان سختی محلول آبی:  (4

 

 هستند؟ نادرستکدام عبارت ها  – 151
 الف. صابون مراغه، افزودنی شیمیایی ندارد و به دلیل خاصیت بازی که دارد برای موهای چرب مناسب است.

 ب. از گاز کلر داخل شوینده های صابونی جهت ضد عفونی و میکروب کشی استفاده می شود.

Mgپ. از نمک های فسفات جهت حذف سختی )  ( آب و جلوگیری از ایجاد رسوب شوینده ها استفاده می شود. +Ca2و+2

 ت. از ترکیب های گوگرد دار برای از بین بردن جوش صورت و قارچ های پوستی استفاده می شود.

 ت (4 ت –ب  (3 پ –ب  (2 پ –الف  (1

 

لیتر محلول حاوی کلسیم  4داخل  – 152
g

mL
مول صابون اضافه می کنیم؛ پس از کامل شدن واکنش،  02/0مقدار  ppm 200به غلظت  1

 (Ca=  40در انتهای واکنش بر حسب مول بر لیتر کدام است؟ ) +Ca2غلظت یون
 (2 صفر (1

-32 / 5 ×10 3) 
-25×10 4) 

-35×10 
 

 چه تعداد از عبارت های زیر درست هستند؟ – 153

 نمکی است که خاصیت بازی دارد و غلظت یون هیدروکسید را درون آب افزایش می دهد.صابون ، 

  ورود فاضالب های صنعتی باعث تغییرpH .آب رودخانه ها می شود 

 اسید معده با اغلب فلزها واکنش می دهد و هرچه ظرفیت فلز بیشتر باشد، گازH  بیشتری تولید می کند.  2

 .اغلب میوه ها دارای اسید یا باز هستند که بنزوئیک اسید نمونه ای از اسید موجود در توت فرنگی است 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

 

 است؟نادرست فرمول یا نام چه تعداد از موارد زیر  – 154

))هیدروژن سولفید(  )gH S2 اسید( و )برمیک( )aqHBr   )آهک( وCaO )و )باریم هیدروکسید( )( ) aqBa OH و )اسید سرکه(  2

CH COOH3  )متانوئیک اسید( وHCOOH  )و )هیدروسیانیک اسید( )aqHCN )و )نیتریک اسید( )aqHNO2 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

 

 با توجه به نظریه آرنیوس؛ – 155
 دارند، باز محسوب می شوند. OHخود  دی که در فرمول شیمیاییموا (1

 تمام اکسیدهای نافلزی اسید و اکسیدهای فلزی باز محسوب می شوند. (2

10 



 باز ماده ای است که در حالل های قطبی یون هیدروکسید آزاد می کند. (3

 بودن یک محلول اظهار نظر کرد.توان درباره میزان اسیدی و بازی نمی (4

 

 کدام شکل تصویر یک مولکول دی نیتروژن پنتااکسید را پس از انحالل در آب درست نشان می دهد؟ – 156

1)  2)  3)  4)  
 

 درون کدام محلول تنوع گونه ها موجود در آب بیشتر است؟ – 157
 محلول سدیم اکسید (4 محلول هیدروفلوریک اسید (3 محلول پتاس سوزآور (2 محلول هیدروکلرو اسید (1

 

 

 (Ca  ،16  =O  ،1  =H  ،14  =N=  40کدام محلول رسانایی الکتریکی بیشتری دارد؟ ) – 158
 KOHموالر  4/0لیتر محلول  HCl 2) 4موالر  5/0لیتر محلول  2 (1

Nگرم در لیتر  54لیتر محلول  4 (3 O2  گرم در  لیتر آهک 6/5لیتر محلول 3 (4 5

 

 

 هستند؟ نادرستچه تعداد از موارد زیر  – 159

 الف. شیمی دان ها ابتدا ساختار و فرمول اسیدها را کشف کردند و سپس پی به ویژگی های آنها بردند.

 مول یون در آب ایجاد می شود. 2ب. طی فرآیند یونش هر مول سدیم هیدروکسید؛ 

 ریکی اسیدها متفاوت است.پ. یافته های تجربی آرنیوس نشان داد که میزان رسانایی الکت

 ت. داخل ظرف حاوی محلول آمونیاک و محلول لیتیم اکسید، آنیون های مشابهی وجود دارد.

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

 

 

اتم هیدروژن دارد، با جرم مولی شوینده زیر کدام  37( آن Rتفاوت جرم مولی صابون سدیم که بخش هیدروکربنی سیر شده ) – 160

 است؟

(1-g.mol 12=  C   ،32  =S  ،16  =O  ،1  =H  ،23  =Na) 
1) 28 

2) 32 

3) 36 

4) 44 

 

 

 

3 
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عنوان مواد امتحانی آزمون عمومی، تعداد، شماره سواالت و مدت پاسخگویی

مدت پاسخگویی  ردیف مواد امتحانی تعداد سوال از شماره تا شماره

دقیقه 41  4 فارسی و نگارش 41 4 41

دقیقه 41  0 عربی 02 41 51

دقیقه 41  5 دین و زندگی 02 51 11

دقیقه 41  1 زبان انگلیسی 01 11 02

نام:

نام خانوادگی:

محل امضاء: شماره داوطلبی:

 

 آزمون جامع

 جمعه

30/30/99  

«شود.اگر دانشگاه اصالح شود مملکت اصالح می»

امام خمینی )ره(

9945-4122 تحصیلی سال –دبیرستان عالمه حلی تهران  جامعآزمون   
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 تضاد وجود دارد. خزان و نوبهارآمیزی است و بین حس« شکرخواب یعنی خواب شیرین»ن گزینه در ای« : 0»گزینة 
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دین و زندگی پاسخ

. کننده خدا ،همان سرشت خدا آشناستسرچشمه کماالت و زیبایی ها ، همان خداست که خالق همه خوبی هاست و ذات جستجو  :0گزینه  - 51

 به سرمایه عقل )تعقل و تفکر( اشاره نموده است  «. . . آیا اندیشه نمی کنید ؟  »انتهای ترجمه عبارت قرآنی 

کردیم در میان گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل میسوره ملک : و می 40ترجمه آیه  09دین و زندگی دهم درس دوم صفحه  :1گزینه - 57

 دوزخیان نبودیم.

بیت مذکور بیانگر انتخاب سازنده و خالق خوبی ها و زیبایی ها به عنوان هدف جامع و در بر دارنده دنیا و آخرت است  :1گزینه - 50

 لیل نادرستی سایر گزینه ها:د

 ( اهداف جامع تر ، هدفهای بیشتری را درون خود جای میدهند.4

 دهند تا آخرت خود را زیباتر سازند ( افراد زیرک تمام کارهای دنیوی خود را در جهت رضای خدا قرار می0

 ( در این بیت به داشتن همت بزرگ و اراده محکم اشاره ای نشده 5

 09دین و زندگی دهم درس دوم صفحه  :1گزینه - 59

خداوند راه رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد تا با استفاده از سرمایه عقل راه رستگاری را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم.

ه این عطش انسان در دستیابی به خواستنوع هدف انسان ، پایاین نا پذیر و تمام نشدنی است ، زیرا روحیه بی نهایت طلبی دارد بنابر  :0گزینه - 12

 هایش روز به روز افزون می گردد . 

مسیر حرکت انسان به  سوی هدف ، اختیاری است ، یعنی انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن گام 

 بردارد.

 54و  52دین و زندگی دهم درس دوم صفحه های  :1گزینه - 14

شود که در مقابل گناه و زشتی باشد سبب میمی «فالهمها فجورها و تقواها  »گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی  ها که سرمایه اشاره شده در آیه 

 واکنش نشان دهیم و آنگاه که به گناه آلوده شد خود را سرزنش و مالمت کنیم و در اندیشه جبران آن براییم

 وید : اگر جمله )اهداف فرعی( را به جا آری و آن )هدف اصلی( را فراموش کنی ، هیچ نکرده باشی . گمولوی می :5گزینه - 10

بعضی از مردم می گویند : خداوندا به در دنیا  »یعنی اگر انسان صرفا به امور دنیوی بپردازد ، در آخرت هیچ بهره ای نخواهد داشت که با ترجمه آیه 

 هم آوایی دارد «چ بهره ای ندارند. نیکی عطا کن . ولی در آخرت هی

  54دین و زندگی دهم درس دوم صفحه  :1گزینه - 15

 کند و وجدان با محکمه هایش ما را از راخت طلبی باز می دارد عقل با دور اندیشی مارا از خوشی های زودگذر منع می

را زیر نظر و با تربیت پیامبر اکرم )ص( آغاز کرد و جلوه گاه همه کماالت  امیرامومنین علی )ع( را ببینید ! ایشان رشد و تکامل خود :5گزینه   - 11

 نگرید می بینید که ایشان پس از رسول خدا در همه عرصه بی نظیر است .و زیبایی ها شد . وقتی به شخصیت ایشان می

ای مردم ... هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا  »میکرد :  کرد ، معموال سخن خود را با این عبارات آغازحضرت علی )ع( هرگاه که مردم را موعظه می

 خود را سرگرم کارهای سهو کند

 51دین و زندگی دهم درس دوم صفحه  :4گزینه - 11

 سوره مائده :  94ترجمه آیه سوره 

باز دارند .خواهد به وسیله شراب قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شمارا از یاد خدا و نماز شیطان می 

به دلیل پروردگار جهانیان بودن خدا ، الزم است تمامی اعمال و زندگی ما برای خدا  «قُل اِنَّ صالتی .... ربَّ العالمینَ»بر اساس آیه  :0گزینه - 11

 باشد بدترین نوع دوری ، دوری )ابتعاد از خداست(.

  00دین و زندگی دهم درس دوم صفحه  :0گزینه  - 17

م برای حرکت انسان در مسیر رستگاری و شناخت انسان است به همین دلیل خود شناسی سودمندترین دانش ها شمرده شده است .اولین گا



هر موجودی بر اساس برنامه حساب شده ای )مدون( به این جهان گام نهاده است و به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است . بنابر  :1گزینه  - 10

بیین ت «وَ ما خَلَقنَا السَماواتِ وَ االَرضَ وَ ...... اَال بِالحق »این به خلقت آسمانها و زمین ، حق به معنی هدف دار خلقت آن هاست این مفهوم در آیه 

 شده است . انسان نیز مانند موجودات دیگر ، از این قاعده کلی )هدفمندی ( جدا نیست .

 

  52و  09دین و زندگی دهم درس دوم صفحه  :1گزینه  - 19

 عقل  < --------دریافت حقایق 

 گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها   <-----شناخت بدی و بیزاری از آن 

با یک تیر چند نشان بزنند و هم از لذت های دنیوی بهره ببرند و  »افراد زیرک معموال به گونه ای عمل می کنند که به قول معروف  :1گزینه - 12

نْدَ اللَّهِ ثَوَابُ مَنْ کَانَ یُرِیدُ ثَوَابَ الدُّنْیَا فَعِ »هم با انجام کارها برای رضای خدا آخرت خویش را آباد کنند قرآن کریم در مورد این افراد می فرماید 

  « ابَصِیرً سَمِیعًا اللَّهُ وَکَانَ ۚ  الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ 

 خواهد ، پس نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست و هرکس نعمت و پاداش دنیا را می

 

  52صفحه   02دین و زندگی دهم درس  :1گزینه - 14

 گوییم : گردیم اورا کنار خود میابیم و میشود ولی باز که به خود باز مییادش میگاهی غفلت ها سبب دوری ما از خداوند و فراموشی 

 وین عجیب تر که من از وی دورم  اوست نزدیکتر از من به من است 

 در کنار من و من مهجورم   چه کنم باکه توان گفت که او 

 

انسان نیز مانند سایر موجودات از قاعده کلی هدفداری جدا نیست و قطعا هدفی از آفرینش او وجود دارد و گام نهادن او در این دنیا  :5گزینه - 10

 فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است.

 

  54دین و زندگی دهم درس دوم صفحه  :1گزینه - 15

دلسوزی را همراه با کتاب و راهنما برای ما فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما خداوند پیامبران و پیشوایان پاک و 

 کمک کنند.

 شوند خدا سرچشمه زیبایی ها و خوبی هاست و انسانها به میزانی که زیبایی ها و خوبی ها را کسب کنند ، به خدا نزدیکتر می

: دقت شود هرکس اندکی تامل کند ، می بیند که در ذات خود در جست جوی سرچشمه خوبی ها و زیبایی هاست  1و  0دلیل نادرستی گزینه های 

 شود ، اما این روحیه جست و جو گری ، لزوما موجب نزدیکتر شدن به خدا نمی

 

ن بزنند و هم از لذت های دنیوی بهره ببرند و با یک تیر چند نشا »افراد زیرک معموال به گونه ای عمل می کنند که به قول معروف  :1گزینه - 11

مَنْ کَانَ یُرِیدُ ثَوَابَ الدُّنْیَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ  »هم با انجام کارها برای رضای خدا آخرت خویش را آباد کنند قرآن کریم در مورد این افراد می فرماید 

  « ابَصِیرً سَمِیعًا اللَّهُ وَکَانَ ۚ  الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ 

 خواهد ، پس نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست و هرکس نعمت و پاداش دنیا را می

 

  09دین و زندگی دهم درس دوم صفحه  :1گزینه - 11

ها گروهی که آن خوانید آن را به مسخره بازی می گیرند این به خاطر آن استآنها هنگامی که مردم را به نماز فرا می»سوره مائده :  10ترجمه آیه 

 .هستند که تعقل نمی کنند

 

    پاسخ زبان انگلیسی

 «تابستان است. زیباتر ازبهار » ترجمه: 0گزینة - 11

 داریم. در اینجا بهار با تابستان به لحاظ زیبایی مقایسه شده است. ”than“در صورت وجود عنصر دوم مقایسه، نیاز به حرف اضافة توضیح: 

 «خط را در کالس ما دارد. گاهی اوقات، او نمی تواند چیزی که نوشته را بخواند.دست بدترینعلی » ترجمه: 0گزینة - 17

 هایش مقایسه شده است.کالسیخط علی با سایر همنیاز به صفت عالی داریم. در واقع دست ”in our class“با توجه به توضیح: 

 «است.ترین بزرگدانستم که مشتری در میان همه از مشتری است، اما واقعاً نمی ترکوچکدانستم که زمین من می»ترجمه:  1 گزینة- 10

توانیم استفاده کنیم. ضمناً بعد از صفات عالی از اسم در حالت جمع یا ضمیر جمع استفاده فقط از صفت برتر می ”than“با توجه به  توضیح:

 کنیم.می
She is the smartest of all/of them all/of us all/of all the students. 



«را در دستش گرفته بود. جوان زیبا و قدبلند روسکونگ در حالی از ساختمان باال رفت که یک دختر کینگ»ترجمه:  1 گزینة- 19

است. ملیتصفت  ”Russian“و  سنصفت  ”young“، اندازهصفت   ”tall“،کیفیتصفت  ”beautiful“توضیح: 

«این سیاره رشد نمی کند. ایصخرهاین گیاه در بخش سخت و »ترجمه:  5 گزینة- 12

ها:ترجمة گزینه

( متفاوت1  ایصخره( 5 ( قوی0 شفاف 

«بود. شگفتیاین که او تصادف شدیدی کرد و آسیبی ندید، یک »ترجمه:  1 گزینة- 14

 ها:ترجمة گزینه

( شگفتی1  ( خطر5 ( مثال0 تاثیر  (4

«ی در اطراف کره زمین قرار دهد.مدارای نزدیک یک ماهواره را در کشور ما قصد دارد در آینده»ترجمه:  4 گزینة-10

 هادر حالت مصدری:ترجمة گزینه

( مایع1   ( سیاره5           ( پیکان0    مدار (4

«است. رساندهتوانایی و عملکرد خوب او را به باالترین جایگاه در شرکت »ترجمه:  0 گزینة-15

 در حالت مصدری: هاترجمة گزینه

( متحیر کردن1  ( افزایش دادن5  حمل کردن( 0  آرامش دادن  (4

«کنم. توصیفها از تو خواستند چه کاری انجام دهی؟ ب: آنها از من خواستند تا مرد مفقود را الف: پلیس»ترجمه:  5 گزینة-11

 در حالت مصدری: هاترجمة گزینه

( بزرگداشت برپا کردن1  ( توصیف کردن5  ( حمایت کردن0  کردن مقایسه (4

«زمان اندکی برای مکالمه اجباری وجود داشت. خوشبختانهپرواز طبق برنامه بود و »ترجمه:  1 گزینة-11

 ها:ترجمة گزینه

( خوشبختانه1  ( به صورت محترمانه5  ( عموما0ً   اخیراً (4

 ترجمه کلوز تست:

تواند عضله بدن، اما می (44)ترینقویکند. قلب یک عضله است، تان خون را پمپاژ میکوش بدن شماست که در هر روز از زندگیقلب یک عضو سخت

کند تا تمرینات هوازی انجام دهید. زمانی که تمرین هوازی تر شدن وزنه بلند کند، به شما تکیه میتواند برای قویتر هم بشود. چون قلب نمیقوی

یابد، خونی در قلب شما افزایش می (41)هایسلولکمی بزرگ تر! تعداد  (45)حتیشود و تر میتان قوی، قلب(40)شودمی بدن واردکنید و اکسیژن می

این موارد یابد. تمام های خونی جریان میگدر میان ر (41)ترآسانتواند حتی اکسیژن بیشتری را حمل کند. خون در بدن شما حتی بنابراین خون می

نجام تمرین زیادی اتوانید بدون خسته شدن کند تا سالمتی شما را حفظ کند، و شما میبه این معناست که بدن شما به صورت کارآمدتری کار می

 .دهید

کنیم.ها مطرح است، بنابراین از صفت عالی استفاده میمقایسه یک عضو بدن با سایر عضو توضیح: 1 گزینة-11

 در حالت مصدری: هاجمة گزینهتر 5 گزینة-17

( رشد کردن1  آوردن (5  خلق کردن (0  دستور دادن (4 

 ها:ترجمة گزینه 0 گزینة-10

( همچنین1  با این وجود (5   حتی (0  هنوز (4 

 ها:ترجمة گزینه 0 گزینة-19

( انواع1   نکات (5  هاسلول (0  هابخش (4 

ای ادامه دارد و نیازی به استفاده از قبل از جای خالی، سیر مقایسه ”even“و  ”even more oxygen“با توجه به بخش  توضیح: 5 گزینة-72

صفت عالی نیست.

 ترجمه متن اول:

نخست  4909تا  4901نخست وزیر هند بود. جانشین او پسر بزرگش راجیو بود که از سال  4901تا  4902و از  4977تا  4911ایندیرا گاندی از سال 

 وزیر هند شد.

ر د باراتی-(، دختر جواهر لعل نهرو اولین نخست وزیر مستقل هند، در اهلل آباد متولد شد. او در دانشگاه های ویسوا4901تا  4947ایندیرا گاندی )   

ر اطالعات و انتشار خبر منصوب به عنوان وزی 4911رئیس حزب حاکم کنگره شد و در سال  4919و آکسفورد تحصیل کرد. وی در سال  بنگال غربی

نشان  واکنشگردید. پس از دومین انتخابات، گمان می شد که وی قوانین انتخاباتی را نقض کرده است. او در مقابل این ادعا با اعالم وضع فوق العاده 

ویب نمود. نهایتا پارلمان او را از قدرت داد و طی آن دشمنان )مخالفین( خود را به زندان انداخت و قوانینی جهت محدود ساختن آزادی مردم تص

برکنار نمود.



آغاز کرد. تمام پرونده های قانونی علیه او بسته  4902پس از سه سال دوری از قدرت، خانم گاندی دوره چهارم نخست وزیری خود را در سال    

دثه هوایی در همان سال درگذشت، از طرف او حمایت می شد. در زمان نخست وزیری خانم شدند. وی تا زمانی که پسر کوچکش سانجای در یک حا

ی گاندی، هند جایگاه اجتماعی خود را به دست آورد و رهبر کشورهای در حال توسعه جهان سوم شد. هرچند، او در کاهش اختالفات میان گروه ها

قف ساختن نزاع میان سیک های افراطی در پنجاب، او دستور حمله به معبد طالیی در راستای متو 4901مختلف فرهنگی هند موفق نشد. در سال 

نفر شد. 122آمریسار را صادر کرد که منجر به مرگ حدود 

.......... باتوجه به متن، ایندیرا  0 گزینة-74

وزیر اطالعات شد 4911( در سال 0 ( در رهایی از زندان مشکل داشته است4

( پسری داشت که قبل از مادرش نخست وزیر شد1 بر پاکستان پیروز شود  ( هیچ وقت نتوانست5

......... .این درست نیست که ایندیرا گاندی  4 گزینة-70

نست وزیر شد 4977تا  4911از سال ( 0 ( تنها در دانشگاه ویسوا باراتی تحصیل کرده است4

اولین نخست وزیر مستقل هند، بود( دختر نهرو، 1 علیه قوانین انتخاباتی اقدام کرده است (5

؟صحیح استکدام جمله بر اساس متن  1 گزینة-75

 ( مشخص نیست سانجای چه زمانی کشته شد.4

تمام پرونده های غیرقانونی علیه ایندیرا بسته شدند. (0

 ( ایندیرا هیچ کمکی از پسر جوانش سانجای نگرفت.5

خود، چهارمین دوره نخست وزیری خود را آغاز کرد.خانم گاندی پس از سه سال دوری از منصب  (1

تا نشان دهد ........ . انددر آخرین پاراگراف مورد اشاره قرار گرفته 4901پانصد نفر کشته شده در سال  1 گزینة-71

 ( ایندیرا گاندی رهبر ضعیفی بود4

طالیی آمریتسار بد( ارزش مع0

 تجربه کند( چرا هند نمی تواند رشد اقتصادی سریع را 5

( که ایندیرا گاندی در حل مشکالت فرهنگی هند موفق نبود1

 ؟صحیح نیستکدام جمله در مورد ایندیرا گاندی  4 گزینة-71

( او با دشمنانش )مخالفانش( خیلی مهربان بود.4

 ( گفته شده که قوانین انتخاباتی را نقض کرده است.0

 گاندی کسب نمود.( موقعیت اجتماعی را در دوره صاحب منصبی 5

 دو مرتبه به صورت بی وقفه نخست وزیر شد.( 1





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، تعداد، شماره سواالت و مدت پاسخگوییاختصاصی ریاضی فیزیکعنوان مواد امتحانی آزمون 

 ردیف مواد امتحانی تعداد سوال از شماره تا شماره مدت پاسخگویی

دقیقه 03  0 حسابان 03 10 033 

دقیقه 03  0 هندسه 03 030 003 

دقیقه 02  0 گسسته 02 000 002 

دقیقه 03  4 فیزیک 02 001 043 

دقیقه 03  2 شیمی 03 040 013 

 نام:

 نام خانوادگی:

 محل امضاء:        شماره داوطلبی:

 

جامعآزمون   

 جمعه

30/30/99  

«شود.اگر دانشگاه اصالح شود مملکت اصالح می»  

 امام خمینی )ره(

9900-0433 تحصیلی سال –دبیرستان عالمه حلی تهران  جامعآزمون   
 

رشته ریاضی –اختصاصی  پاسخنامه تشریحیدفترچه   
 

 13تعداد سوال: 

 شود.باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار میتنها با مجوز این  سازمان مجاز میحق چاپ، تکثیر و انتشار سواالت به هر روش )الکترونیکی و ...( پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیق و حقوقی 



گروه طراحان و ویراستاران آزمون جامع:

 طراحان

 امیرسلیمانی آقایادبیات: 

 ترکمان آقایعربی: 

ان رضایی بقا و هندیآقایدینی: 

 شهالیی آقایزبان انگلیسی: 

 شفیع زاده آقایحسابان: 

 شریف خطیبی آقایگسسته: 

 مهدوی آقایهندسه: 

 حیدری آقایفیزیک: 

 صفوی آقایشیمی: 

 ویراستاران

کنکور، دانشجوی رشتة کامپیوتر شریف( 9)رتبة  حمید دهباشی آقای

 کنکور( 6)دانشجو مکانیک شریف، رتبة  امید رضایوف آقای

تهران( )دانشجو دندان پزشکی آزادمحمدحسین رمضانی راد  آقای

 )دانشجو دندان پزشکی آزاد تهران(عماد موحد  آقای

 )دانشجو دندان پزشکی تهران( هادی نوربخش آقای



2گزینة:  - 18
x x      1 3 2 3 0 2

8گزینة  – 12

)f x (
a

a b
b


   



3
1

2

 8گزینة  – 18
بدست می آید. f(x)از انبساط افقی  f(x)باشد تابع  K > 0 < 1اگر  

8گزینة  – 18

y x

x y

 

   

3
2

4
1

2
2

AB:معادلة  

2گزینة  – 18

( )

x
f a a

y

bx a
bb f a

y b

              
 

         

2 4 4 23 33 3 3 3
3

3 33 2 2
2

8گزینة  – 18

( ) ( ) ( ) ( )

0

f x x a x x a x a

a a a a

           

         

2 2

2

2 2 2 2 2 4 6 2

8 16 24 8 0 2 2

2گزینة  – 18

( )

x

x x x x x

x x x x x x x

           

              0 2

2 2 2 3

3 2 3 2 3 1

2گزینة  – 11

( )f x 2 2

a 2
8گزینة  – 18

( ) ' 'f n n                
1

0 3 6 2 54 6 2 12 5
2

8گزینة  – 89

( )

b
x

a

f b b a


 


      

0

0 0 0
ها مثبت و تابع نزولی است. xدر تابع جدید محل برخورد با محور 

پاسخ حسابان



2گزینة  – 88

( )f a a a          2 1 32 8 12 1 1 8

2گزینة  – 82

( )

( ) ( )( )

f a a a a a

f x x x x x

        

     

2 2

2

0 2 2 6 0 6

2 13 6 6 2 1

2گزینة  – 88

( ) ( )x R f             1 1 3 1 27 1 12 7 22

8گزینة  – 88

1 و
1
2

xو  
3

7
2

xیا  5یا   3 4 xبر3 
3
2

xو  
1
2

xو  1 .بخش پذیر است

2گزینة  – 88

a
x x ax b

b ab

 
     

   

2 1
1 3 0

3 3

8گزینة  – 88
a a a    2 1 3 4

8گزینة  – 88

 , ( )a b

b a



 

1
-1,

2
3
2

8گزینة  – 81

8  8-

+ - - k 3 

- - + ( )k x 2 4

- + - 

 8گزینة  – 88
f(x) = x:  4و  3و  2مثال نقض گزینه 

8گزینة  – 899

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )

f x x b

f b f x x

R f

  

      

    

3

3

2

0 10 2 2 2

3 1 2 1



پاسخ هندسه









گزینة – 621

2 گزینة – 621

4 گزینة - 621

2 گزینة – 621

6 گزینة – 631

2 گزینة – 636

3 گزینة – 632

2 گزینة – 633

6 گزینة – 634

6 گزینة – 631

6 گزینة – 631

3 گزینة – 631

4 گزینة – 631

4 گزینة  - 631

2 گزینة – 641



 3گزینة  – 141

 با توجه به نمودار و کتاب درسی شاخص امید به زندگی در کشورهای کم برخوردار شیب بیشتری نسبت به کشورهای برخوردار دارد.

 

 1گزینة  – 141
 آب حل می شود. عسل حاوی قندهایی ساده مانند گلوکز و فروکتوز و ... می باشد که با ایجاد جاذبه های هیدروژنی بدون دخالت شوینده ها در

 

 4گزینة  – 143
 نادرست است؛ هر مولکول اوره قادر است بیش از یک پیوند هیدروژنی با مولکول های آب ایجاد کند.« پ»فقط عبارت 

 

 

 

 

 3گزینة  – 144

Cهگزان حالل ناقطبی آنها بر قطبی غلبه دارد ) H COOH18 Cو 37 H O57 110  (را در خود حل می کند. 6

 

 1گزینة  – 141
 ه نشین می شود.دو عبارت آخر نادرست هستند. محلول ها از یون ها و مولکول های مجزا تشکیل شده اند. شیر نیز مخلوط سوسپانسیونی است و به مرور زمان ت

 

 4گزینة  – 141
 ها:همة گزینه ها نادرست هستند. بررسی گزینه 

 طول زنجیر کربنی کوتاهی دارد و صابون محسوب نمی شود. Aالف. 

 ساختار یک کربوتسیلیک اسید معمولی است و چون تعداد کربن کمی دارد، اسید چرب سبب ؟؟؟ Cب. 

 غلبه دارد و در آب حل نمی شود. Bپ. بخش ناقطبی 

 بهتر حل می شود. Cبیشتر حل می شود و در حالل هگزان ماده  Aت. اشاره نشده انحالل در چه حاللی. در حالل آب 

 

 3گزینة  – 141

2C H O C H O16 30 3 5 33 
آبکافت
→   6C H O H O51 92 23 

2C H O NH16 29 4 
صابون مایع
→     2C H O16 30 

 

 4گزینة  – 141

 هستند ولی استرهای بلند زنجیر قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی نیستند.اسیدهای چرب قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی 

 

 1گزینة  – 141

Cکربن داشته باشد فرمول صابون 61صابون  Rاگر  H COONa16  می شود:  33

xk

C H COOH16 33

0/ 5

1

1×270

C H COONa

x g

  

16 33

58 / 4

1

292

27

58 / 4
270 2 108

292

 

 4گزینة  – 111

Mgکمتر است اگر جم برابری از این یون را داشته باشیم، محلول حاوی یون  Mgو جرم مولی  در یک گروه قرار دارند Caو  gMبا توجه به اینکه  موالر بیشتری  +2

 خواهد داشت و غلیظ تر محسوب می شود.

 

.. ..

||

| |

O

H C HN N

H H

     



 3گزینة  – 111

 عبارت های ب و ت نادرست هستند. دلیل نادرستی عبارتند از:

 ترکیب های کلردار مانند تری  کلوزان داخل برخی صابون ها استفاده می شود نه خود گاز کار!ب. از 

 ت. از خود گوگرد جهت از بین بردن جوش صورت و قارچ های پوستی استفاده می شود.

 

 1گزینة  – 111

Mg mg gCa molCa     2 2200 4 800 0/ 8 40 0/02 

واکنش ندارد 
x

mol mol
Ca RCOONa x molCa   

0/02
2 2

1 2
2 0/01 

 

 3گزینة  – 113

 عبارت آخر نادرست است. اغلب میوه ها اسید هستند.

 

 1گزینة  – 114

( )aqHBr هیدروبرمیک اسید :   HNO2 نیترو اسید : 

 

  4گزینة  – 111
 بررسی گزینه ها:

NHوجود ندارند مانند  OHالزاماً در فرمول بازها  (6 3 

 خصلت اسیدی ندارند. COیا  NOبرخی اکسیدهای نافلزی مانند  (2

 نظریه آرینوس فقط در محلول های آبی بررسی  می شود. (3

 

 1گزینة  – 111

 

 3گزینة  – 111

HF،Fماده در کتاب درسی هیدروکلوئوریک اسید؛ سه گونه ) 4با توجه به شکل این  وH D 

گونه در آب ایجاد  2( در آب وارد می کند و بقیه مواد 3

 کنند.می

 

 3گزینة  – 111
 هر چه غلظت یونی محلول بیشتر باشد رسانیی محلول بیشتر است.

 0/ 5 2  HD (6= ]یون[ :1

 0/ 4 2 0/  KOH (2= ]یون[ :8

 0/ 5 4 := ]یون[ 2
g

N O mol L M
g
  2 5

54
0/ 5 1 0/ 5

108
  (3 

 0/1 3 0/ CaO:= ]یون[ 3 mol L M  
5 / 6

0/1 1 0/1
56

  (4 

 

 1گزینة  – 111
 عبارت های الف و ب نادرست هستند.

 را می دانستند.الف. شیمیدانان پیش از کشف فرمول و ساختار اسیدها برخی ویژگی ها و واکنش های آنها 

 برای آن استفاده نمی شود.« یونش»یک ترکیب یونی است و واژة  NaOHب. 

 

 1گزینة  – 111

nC H COONa

19 2 1 

اختالف جرم 
( ) ( )

n n C H O Na

S O C H g C H SO Na

   

   

19 27 2

18 29 3

2 1 37 18

8 28
 :اختالف جرم 
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