


 
 

 
 

 دقیقه  75 مدت پاسخگویی: 100تعداد سوال: 

 

 ، تعداد، شماره سواالت و مدت پاسخگویی عمومیعنوان موارد امتحانی آزمون 

 مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سوال  موارد امتحانی  ردیف 

 18 25 1 25 فارسی نگارش  1

 20 50 26 25 عربی  2

 17 75 51 25 دینی  3

 20 100 76 25 زبان 4

 

 رسول دهقان  مدیر گروه:

 امیرحسین مسلمی  مسئول آزمون: 

 مهیار لیالئی  مسئول دفترچه: 

 شهالیی  –هندی  –رضایی بقا  –ترکمان   –نیا سعیدی طراحان )اساتید(:

 تیم اجرائی آزمون: 
  -ابوالفضل عباسی  –محمد باقرزاده  –وحید کوثری  –محسن حیدری 

 ابوالفضل حداد  –ای مهدی آمره  –لیالئی مهیار

 ویراستاران:
امید رضایوف   –هادی نوربخش  –محمد حسین رمضانی راد  –حمید دهباشی 

 آرش کاوان  –علیرضا امین زمردی  –عماد موحد 

 

 
 

 شود.باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می )الکترونیکی و ...( پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیق و حقوقی تنها با مجوز این  سازمان مجاز میحق چاپ، تکثیر و انتشار سواالت به هر روش 
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 دقیقه  18   نگارش و فارسی 

 است؟  نشدهمعنای چند واژه درست ذکر  .1

سهم: ترس / پایمردی: شفاعت / اهمال: کاهلی / وقیعت: بدگویی / صافی: خالص / شماتت: مالمت / دژم: خایب /  هنر: علم  

 شرمندگی / طوع: فرمانبری / هیئت: ظاهر چنبر: طوق / التهاب: زبانة آتش / درایت: آگاهی / وبال:  / 

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

 است؟  نشدهمعنای چند واژه درست ذکر  .2

ئبه: شک / افگار: خسته / نژند:  مخنقه: عقد / مناسک : آداب / آماس: ورم / بیرق: درفش / تمکن: توانگر  / شاب: برنا / شا 

 شریعت: طریقت / ارتجاالً: بالبداهه / محمل: مهد اندوهگین / صباحت: طلوع / شراع: گذرگاه / 

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

 است؟  نشدهمعنای چند واژه درست ذکر  .3

خانمان / بحبوحه: بحران / تعب: رنج /  جل: بیور / معمّر: سالخورده / جبین: جبهه / آسمان روایی: اعتبار / محظوظ: بهره 

 آزرم: حیا / هیون : مرکب / تطاول: تعدّی / تعلل: عذر آوردن اعانت: معونت / کربت: غربت/ سبو : کوزه / 

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

 وجود دارد؟ ییغلط امال   نهیدر کدام گز .4

 . در طاعت و مطابعت او شناختند  شیو شرف و سعادت خو  دندیاو پناه طلب  میجباران روزگار در امان حر (1

 شه بر اعضا و لکنت بر زبان افکند. عدر هم افتاد و ر  تیحالت به غا  نیموش از ظهور ا (2

 . یآن صرف رفت  لیصعمر در جمع و تح  شتریو ب  یمتصور بود   ایام دنطوقت آن درگذشت که مرا همت بر ح  (3

 به جهل منسوبش کنند.   د،یاهتمام ننما   شیذات خو  انتیهر که خود را در مقام حاجت فروهلد و در ص (4

 وجود دارد؟ یی غلط امال بیتدر کدام   .5

 اداش آن است پ  نیکه ا  یبرو سعد  ردند کغدر    و با ما  میوفا کرد(  1

 دل بنه که پرده ز کارت برافکنند   ای  أمل فروگذار تبه چشم    یارده یا پ(  2

 ب یغر  نیخسته و مسک  ندیدور نبودگر نش  اند رتیدر مقام ح   انیگفت »حافظ« آشنا(  3

 ز یرستاخز دل ببرم حول روز    یبه م  تا سحرگه حشر   بر کفنم بند  الهیپ(  4

 وجود دارد؟ یی غلط امال بیتدر کدام   .6

 ر یتو صف  ینکشد جز به ثنا  یمرغ  چیه  تو نفس   یدعا   هب  جز  ندزن  یمور  چیه(  1

 دهند فرق گناه از ثواب  دمیند  چیه  اند ه دور از ر  کسرهیاند  ابله   انیآدم(  2

 گنج انزواست  ی طلب  یم  که   آن گنج را  ی کنیبهر فراغ دل طلب گنج م(  3

 رودیم   زانیعشق چون قالب بود افتان و خ  معشوق است دور   یگرچه عاشق ناتوان و کو (  4

 ؟ نشده استدرستی ذکر نام صاحب چند اثر به  .7

دار: رسول  غربی: شیللر / شلوارهای وصله  -کوب / دیوان شرقی های دوشنبه: عبدالحسین زرین منطق الطیر: عطار / قصه 

الدین رازی / اسرار التوحید: محمد بن منور / تحفة االحرار:  پرویزی / جوامع الحکایات: محمد عوفی / روضة خلد: نجم 

 جامی / فرهاد و شیرین: وحشی بافقی

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

 است؟  شده ذکر  نادرست  گزینه کدام در  شده، مشخص  کلمه دستوری نقش .8

 ( مسند  -  نهاد)  فروشمی   سرّ  کرد  نشاید  پنهان  شما  وز  تیزهوش   کاردانی  پنهان  گفت  من  با  دوش(  1

 (متمم  -  مفعول)  خروش  اندر  چنگ  چو  آیی  رسد  زخمی  تگر  نی  جام   همچو  بیاور  خندان  لب  خونین  دل  با(  2

 ( نهاد  -  قید)  خموش  یا  عاقل  مرد  ای  گو  دانسته  سخن  یا  نیست   شرط  خودفروشی  داناننکته  بساط  بر(  3

 نهاد(   -  مفعول)  سروش  پیغام  جای  نباشد  نامحرم  گوش  نشنوی   رمزی  پرده  زین  آشنا  نگردی  تا(  4
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 است؟ ( پیرو) وابسته جمله فاقد  بیت  کدام .9

 داندت وظیفه تقاضا چه حاجت استمی  بخش یارای عاشق گدا چو لب روح (  1

 است   حاجت  چه  یغما  به  توست  آن  از  رخت  چون    ماست  خون  قصد  گرت  نیست  قصه  ( محتاج2

 آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است   ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم(  3

   اظهار احتیاج خود آن جا چه حاجت است  نماست ضمیر منیر دوستجام جهان (  4

 است؟  تبعی نقش  فاقد  بیت سعدی،  کدام .10

 گوش  به  حلقه  شود  بیگانه  که  لطف  کن  لطف    برود  ار ننوازی  گوش  به  حلقه  بنده (  1

 چنان خوبی که زیورها بیارایی  تنسیمینتو    ( به زیورها بیارایند وقتی خوبرویان را 2

 نهیبت  از  بگداخت  سعدی  جان  که  بگذر    درازی   بدین  شبی  چه  جدایی  شب  ای  خود  تو(  3

   به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر  ( ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر4

 شود؟می  دیده معنوی  قرینه   به  فعل حذف  کدام بیتدر  .11

 پس از پیاله ببوسد دهان دلخواهش   خوش آن که باده بنوشد به روی چون ماهش (  1

 کنون بیا به تماشای حشمت و جاهش   کسی که دوش بدان در به خاکساری رفت(  2

 ولی ز حال اسیران نکرد آگاهش   گذشت باد سحر بر کمند مشکینش (  3

 شآه  ةکه سوخت خانه عالم ز شعل  را  «فروغی»گرفت آتش عشق آن چنان  (4

 ای یافت که در گذر زمان دچار تحول معنایی شده است به جز....توان واژه ها می در همة گزینه  .12

 نهار  و  لیل اختالف این از  عبرت بگیر  بگرداند  آن روز  نهی قرار شب به(  1

 بدرّد بپیچد ز فرمان تو   ( همی محضر ما به پیمان تو2

 نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند   هنرش نیز بگو  فتیبگعیب می جمله  (  3

 ما  چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر  ما   پیر  آمد  میخانه  سوی  مسجد  از  ( دوش4

 است؟  نشدهدر کدام تشبیه وجه شبه ذکر  .13

 را  تو  کند  چانیطره پ  ادیکه    هرگه  وتابچیخورده دل افتد به پچون مار زخم (  1

 چون دم من شده است طبع زمان    نی چون رخ من شده است رنگ زم(  2

   ؟یاز شکرستان  دید  ی ن  کیکه    هزاران ناله دارد   یجهان چون ن(  3

 سربازان و رندانم چو شمع   یکو  نینششب   عشق تو مشهور خوبانم چو شمع   یدر وفا(  4

 است؟   شده ذکر نادرست  آن مقابل  های آرایه  از  یکی بیت،   کدام در .14

 ( ایهام  مجاز،)  راست  ماندمی  تو  باالی  به  سرو  چمن  در    سخنی  بگویم  تو  خرام  سرو  قد  چون (  1

 ( استعاره  تشبیه،)   برات  آردمی  یاقوت  تو بر  خط  سنبل    نقاب   بنددمی   تو برکافور  زلف  عنبر(  2

   (تناسب  ایهام  معادله،  اسلوب)  سفید  گیسوی  به  صبح  دل  ز  زنگ  بردمی  نیست  کمتر  جوان  ز  افتد،  دل  زنده  چون  پیر(  3

   (پارادوکس  تضاد،)  را  خام  ده  در  پخته  وآن  مکن  خامی  ای،پخته  گر    افروخته   جان  ز  وآتش  سوخته  بین  من  چو  خامی(  4

 است؟  آمده  ابیات، کدام در ترتیب، به «ایهام و کنایه  آرایی،  واج  تشبیه، استعاره،» های آرایه  .15

 است  بریده   سنگ چرا  که  بدانی    فرهاد برآید   سنگیت  به پای  اگر عاقل ای الف(

 است  نشنیده شیرین گفتن  سخن  که کس آن   فرهاد  بیچاره  دل بر نکند رحمت ( ب  

 است  نتپیده  کبوتر  چو بر  در که نیست دل    شهر در  تو ابروی مهره   کمان دست از( ج  

 است  نچیده میوه این از کس هرگز که  پیداست   درختی مطبوع چه  که نیاید  وهم در( د 

 است   کشیده نیمه  دایره  سیه  مشک  از   جمالش  خورشید  پیراهن که کیست  آن ه(

 الف   ه، ب،  ج،  د، (1

 ب   ج،  ه،  د،  الف، (2

 ه، ب   ج،  الف،  د، (3

 ب   الف،  ج،  د،  ه، (4
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 است؟  درست تماما«» گزینه کدام در  زیر،  بیت های آرایه  .16

 ننهاد کف   ز  می جام  بشد و  بزاد تا که   دهر وفاییبی   بدانست الله  که مگر

 ایهام   مجاز،  تشبیه،  کنایه، (1

 کنایه  مجاز،  ایهام،  تعلیل،  حسن (2

 تعلیل  حسن  مجاز،  تضاد،  استعاره، (3

 تناسب   ایهام  کنایه،  تشبیه،  استعاره، (4

 دارد؟ تناسب  «باشد  عاقل که  مرد کند  اندیشه اول/  دهان به نیاید  باز دگر  گفته  سخن» با  گزینه کدام .17

 و لب خاموش  دهان در سخن هزار گونه  رفتندشد آن که اهل نظر بر کناره می (  1

 همان را گزیند که بیند همی    ( خرد گر سخن برگزیند همی2

 کردن    خرج  گه  آن  سنجیدن  زر  چو    کردن  درج  دانش  به  باید  سخن(  3

 است   صواب  سخن  این  گفتن  کم    است  آب  لطف  به  سخن  که  آن  با(  4

 دارد؟ هاگزینه  سایر  با متفاوت   مفهومی  گزینه کدام .18

 را   امروز  شمار  فرصت  آن  و  این  میان  در    نیست  موجود  همچنان  فردا  و  رفت  دی  سعدیا(  1

   باشند ز اهل ناز ناز مغتنم عاشقان را  کشد( ناز کن هرچند بتوانی که عاشق می2

 رسددایم نسیم مصر به کنعان نمی  شمار  مغتنم ( وقت خوشی چو روی دهد3

 بهار   آید  دگر  تا  نیست  ایام  بر  تکیه     رویم  تماشا  به  تا  خیز  است  بهار  روز(  4

 نزدیکتر است؟   «ماست  بر  که ماست از » کدام بیت به مفهوم مثل .19

 ا ر  اسرار  ةباز داند جمل  ( جان او بیند بهشت و نار را 1

 رخی همچون قمریوسف ساعتی    ( ساعتی گرگی در آید در بشر2

 دمت    گیرد  می  گشت  کژدم  و  مار    کژدمت   و  چو مار  سخنهای  آن(  3

 کنند  گرگان  صورت  بر  گمانبی    گزند   روز  حاسدان  حشر  که  زان(  4

 مفهوم کدام بیت به بیت »دانست که دل اسیر دارد / دردی نه دواپذیر دارد« نزدیکتر است؟  .20

 رفت  خواهد  دوا  دنبال  به  که  دردمندی  بادا   حرامش  تو  دهان  داروی( نوش 1

 کردم صدباره می   خود  درمانبی  درد  عالج  ورنه   نفس،عیسی  آن  غیر  طبیبی  دیدم( نمی2

 عزیز   درمان  و  دارو  باشد درد پیش صاحب  عشق  درد دل دانند قدرخستگان زنده (  3

   مرا دفن کنیدره دوست  ه  چون بمیرم ب  ست که درمان بپذیرد ز حکیما  دردی کاین نه(  4

 مفهوم کدام بیت با بیت » نانم افزود و آبرویم کاست / بینوایی به از مذلّت خواست« تشابه مفهومی کمتری دارد؟  .21

 فله مدار بنه و دست پیش سِ  تن به بیچارگی و گرسنگی (  1

 که از خوی بدش فرسوده گردی   روی ترش   یکمبر حاجت به نزد(  2

 ور بمیرد به سختی اندر غار   سگ   ةخوردنخورد شیر، نیم (  3

 مرغ بریان است   ،شلغم پخته  ت نیست آن که را دستگاه و قوّ(  4

  إِنَّهُ  الْإِنَْسانُ وَحَمَلَهَا مِنْهَا  وَأَشْفَقْنَ یَحْمِلْنَهَا  أَنْ  فَأَبَیْنَ  وَالْجِبَالِ وَالْأَرْضِ الَسّمَاوَاِت عَلَى إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ  مفهوم کدام بیت با آیة » .22

 « تشابه کمتری دارد؟ ظَلُومًا کَانَ

 بسپارم    به دوست  من  به من،  داد  دوست  که  جان   امانت  کاین  این است  دل  اهل  ( طریق1

 شمس تبریزی چگونه گستریدش در زمین   های حق را آسمان طاقت نداشت چون امانت (  2

 گشتم به اعتمادی کز لطف توست یاری   نپذرفت  فلکت  را  کان امانت ال آنحمّ(  3

 کار به نام من دیوانه زدند   ةقرع  کشید   نتوانست امانت  آسمان بار (  4
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 کدام  بیت با »مگو سوخت جان من از فرط عشق / خموشی است هان اولین شرط عشق« قرابت معنایی کمتری دارد؟ .23

 را از اشک حسرت ترجمانی داشتمعشق    بود  خاموش  آتشم بر جان ولی از شکوه لب(  1

   خموش که در چمن نتوان گفت مرغ را که  باش و دم درکش خاموش مرا مگوی که(  2

 است اما گفتگو دارد خاموش زبان شمع  ز آهنگ گداز دل مباش ای بیخبر غافل(  3

 رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول   به درد عشق بساز و خموش کن حافظ (  4

 بیت »هنر خوار شد جادوی ارجمند / نهان راستی آشکارا گزند« قرابت معنایی بیشتری دارد؟ کدام بیت با  .24

 تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس   فلک به مردم نادان دهد زمام مراد (  1

 افتد نظر به عیب کند  هنرکه هر که بی  کمال سر محبت ببین نه نقص گناه (  2

 هنری که بنده را نخرد کس به عیب بی  اش نصیب مببکوش خواجه و از عشق بی (  3

 چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند   و بد است  نیک چه جای شکر و شکایت ز نقش(  4

 ؟نداردمفهوم کدام بیت با بیت »چو بخشایش پاک یزدان بود / دم آتش و آب یکسان بود« تناسب چندانی   .25

  ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت   حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح(  1

 وز لوح سینه نقشت هرگز نگشت زایل  دیدم نوح  ز آب دیده صد ره طوفان( ا2

 ست ا   کآتش از لطف او روضه نیلوفری  ای پسر  خلیل همچوپای در آتش بنه  (  3

 ست ا  هایل  دل مترسان ای برادر گر چه منزل   افکن در این طوفان تو خویش  نوح در دل و کشتی(  4

 

 اَللَُّه َولِیُّ الَّذیَن آَمنُوا یُْخرُِجُهْم ِمَن الظُّلاُمِت إِلَی النُّورِ  .26
 کند! ها به سوی روشنایی خارج می ها را از تاریکی آن  ،رسپرست آنهایی است که ایامن بیاورندخداوند  (1
 کند! ها را از تاریکی به سوی روشنایی هدایت می ورند، آن آ اور آنانی است که ایامن می یار و ی خداوند  (2
 برد! ون می ها به سوی نور بیر اند، آنان را از تاریکی خدا یاور کسانی است که ایامن آورده (3
 شوند! ها به سوی روشنایی خارج می رسپرست کسانی است که ایامن آوردند، آنان از تاریکی  خدا (4

امَء فَوجدنا الشَّ  .27  مَس ُمستَِعرًة فی َقلِبها! حینام کنّا نُشاِهُد السَّ
 کردیم، در قلب آن خورشیِد فروزان را پیدا کردیم! وقتی آسامن را مشاهده می  (1
 دیدیم، خورشید را در مرکز آن، فروزان یافتیم! آسامن را می در حالی که  (2
 ها پیدا کردیم، وقتی به آن نگاه کردیم! خورشید فروزان را در دل آسامن  (3
 نگریستیم، در دل آن، خورشید را فروزان یافتیم! که به آسامن می زمان  (4

 و التّقوی! تَقبلهم بسالَحی العلم  سیُجّهُز َشبابُنا املجّدوَن أنفَسهم لُِصنعِ مُ  .28
 های علم و تقوی برای ساخنت آینده مجهز کنند! کوشند تا خود را به سالح جوانان ما که کوشا هستند، می  (1
 کنند! شان، خویش را به دو سالح علم و تقوی مجهز می های پرتالش ما، برای ساخنت آینده جوان  (2
 اند! هز گشته جوانان ما که پرتالشند، برای ساخنت آینده به دو سالح علم و تقوی مج  (3
 شوند! های کوشای ما خود، به سالح علم و تقوی، برای ساخت آیندۀ خود مجهز می جوان  (4

 علی کلِّ املواطنین أن یُحافظوا علی األشجاِر فإنّها تُطهُِّر الجوَّ و تَحفُظ الّّتاَب!  .29
 کنند! کنند و خاک را حفظ می ی ها هوا را پاکیزه م شهروندان الزم است که از درختان حفاظت کنند زیرا که آن  ی هبر هم (1
 منایند! کنند و خاک را حفظ می ها هوا را متیز می همۀ شهروندان باید از درختان نگهداری کنند، پس آن  (2
 ها محافظت کند، برای اینکه هوا پاک شود و خاک حفظ گردد! بر هر شهروندی واجب است که از درخت (3
 کنند! ها هوا را تطهیر کرده و خاک را حفظ می زیرا آن بر کل شهروندان است که درختان را حفظ کنند  (4

 

 دقیقه  20    عربی 
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 َمیِّز الّتجمة الصحیحة:  .30
 »لیس شیٌء أثَْقَل فی املیزان من الُخلق الَحَسن«  

 تر از اخالق خوب نیست. در ترازو چیزی سنگین  (1
 تری از ُخلق نیکو در ترازو نیست. چیز سنگین  (2
 . تر نیستدر ترازو هیچ چیز از خلق و خوی نیک سنگین  (3
 چیزی در ترازو مثل اخالق خوب سنگین نیست. (4

 عیّن الّتجمة الصحیحة: .31
 »النْقُف البالد األخری فنطلُب من شبابنا صادقین أن یُحاولوا« 

 خواهیم که بکوشند. نباید از کشورهای دیگر پیروی کنیم پس از جوانان خود صادقانه می  (1
 خواهیم که تالش کنند.مان می راستگوی کنیم و از جوانان  های دیگر پیروی منی از رسزمین  (2
 کنیم که بکوشند. نباید از کشورهای دیگر تبعیت کنیم پس از جوانان صادق خود طلب می  (3
 کنیم. کنیم زیرا از جوانامنان با صداقت طلب تالش می های دیگر تبعیت منی از رسزمین  (4

 عیّن الصحیح فی الّتجمة:  .32
 یک پیراهن سبز از مغازۀ معروف دوستم خریدم!  رِ صدیقتی الشهیاً أخرض ِمْن متجر  ص»اشرتیُت قمی (1
م   (2  ترین اهداف جامعه باالبردن سطح پیرشفت است. از مهم  مْن أهّم غایات املجتمع ارتفاع مستوی التقدُّ
 آموزم. کنم و از او چیزهای زیادی می به دوسِت سعید نگاه می  أنظُُر إلی صدیٍق سعید و أتعلُّم منه أشیاء کثیرة   (3
 شود.شک موفق می هرکس در طول سال، خوب درس بخواند بی  من یدرس جیّداً طول السنة هو سنجح بالشّک   (4

 عیّن الخطأ: .33
 ها را در خیابان نریزید.شوید، پس زباله النّفایاِت فی الشارع: وقتی سوار ماشین می وَن السیّارة فاَل تَرموا  بعندما ترک (1
 ها را در آن بریزید.های زباله کنار خود بگذارید و زباله ها فیها: بلکه کیسه ارُمو بل َضعوا أکیاَس النّفایة جنبکم و   (2
 د با یکدیگر همکاری کنید. و تعاونوا علی نظافة بیئتکم و مدینتکم: و برای نظافت محیط و شهر خو  (3
 اید که شهر ما هامن دومین خانۀ ماست! مدینَتَا هی بیتُنا الثّانی!: مگر نشنیده  أما َسمعتُم أن   (4

 عیّن الخطأ فی الّتجمة:  .34
 ها مغرور نشوید! با مناز و روزۀ آن  بصالتهم و صیامهم   تغرتّوا ال  (1
 پذیرد! ملت پاکستان از ایران تأثیر می  ان  ر ی أ ب تأثّریالشعب الباکستانّی   (2
 آمرزد! گردیم با امید به اینکه او ما را می فقط به سوی خدا بازمی  إلی اللّه نرجع آملین أنّه یغفرنا   (3
 ها را در گرسنگی خوراک داد! که آن باید پروردگار این خانه را بپرستند هامن  لیعبدوا رّب هذا البیت الّذی أطعمهم من جوع   (4

 ها رسسبز گردانید«: »خداوند زمین را پس از غبارآلودگی، با باران  عیّن الصحیح فی التّعریب:   .35
 َصی َر اللّه األرَض بعد االغرباِر خرضًة بعد نزول األمطار!  (1
 د نزول األمطار! عبواسطِة اللّه خرضاَء باألمطار بصارِت األرُض  (2
 بعد اغربار األرض، صیّرها ربّنا خرضاء مع نزول املطر!  (3
 اللّه صیّر األرض نرضًة بعد االغربار بنزول أمطاٍر!  (4
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املفقودة بالجتهاد، و املعرفة  دقائق و الثوانی و بتضییعها نهمل جزءاً من حیاتنا! إنّنا یمکن أن نسّتجع الرثوة  لإّن العمر معدود با
یمکن   فال  املفقود  الوقت  أّما  و   ... مل    اسّتجاعهبالدرس  إن  کالّسیف  الوقت  قیل:  فقد  أّن  تقطعه  أبداً!  نری  فلهذا  قطعک! 

أوقاتهم.   یتولّ   یقالالناجحین کانوا ملتزمین باالستفادة املفیدة من  آخر  أقربائه، فأمر شخصاً  العلامء قد مات أحد  ی إّن أحد 
دفنه، ... و هو مل یَدع مجلس الدرس للخوف من فوات شیء من العلم! فهذه الثقافة بحاجة إلی الّتبیة من زمن الطفولة حتّی  

 تنموشیئاً فشیئاً! 
 کیف نستطیُع أن نصبح ناجحین؟  .36

 ( باملشارکة فی مجالس العلم و العلامء! 2   ( بعدم تضییع أوقاتنا و عدم إهاملها! 1
 ( من الطفولة یجب أن نطلب النجاح و نتمنّاه! 4   االلتزام بالعمل فقط! ( برتک الراحة و 3

 متی یقطعنا الوقت؟  .37
 ( حین ضیّعناه! 2     ( ملّا نستفید منه! 1
 ( عندما حان املوت! 4     ( إذا أصبح سیفاً! 3

 للفراغ:  الخطأء یمکن اسّتجاعه إاّل ..........«.  عیّن »کّل شی  .38
 ( الفرصة! 4  ( الثقافة! 3   الزمن! ( 2   ( الحیاة! 1

 :الخطأعیّن  .39
  الحیاة مصنوعة من الثوانی؛ فمن أحبّها ال یُضیّعها!  (1
 کام نحن نُضیِّعه!  –بعض األحیان   –الوقت یضیّعنا  (2
 ال تنشأ العادات و القیم مرّة واحدة؛ بل بحاجة إلی الزمن!  (3
 نوعیّته! کّل اوقاتنا یجب أن یمأل بالعمل بغّض النّظر عن  (4

 : اسّتجاع .40
 اسم، مصدر من باب استفعال، بزیادة ثالثة حروٍف، املعرّف/ فاعل و مضاف  (1
  ، س ، ت/ فاعل لفعٍل مزید مُ مفرد مذکر، اسم فاعله »ُمسرتِجع«، حروف زائده:  (2
 اسم، من مصادراملزید الثالثّی، سبب استخدامه طلب شیٍء/ مفعول (3
 »ُمسرتَجع« ماّدته »رجع«/ مفعولمفرد مذکر، اسم مفعوله   (4

 :یقال .41
 فعل مضارع، مزید ثالثی بزیادة حرف واحٍد، مبنی للمجهول، متعدٍّ / فعل و فاعله محذوف والجملة فعلیة  (1
 مضارع، مجرّد ثالثی، اسم فاعله »قائُل« / فعل و فاعله محذوف  (2
 / فع و فاعله ضمیر »هو« مسترت  للغائب، فعل مضارع، مبنّی للمعلوم، ماّدته قول، اسم مبالغته »قَّوال« (3
 مضارع، للغائبة، لیس له حروف زائد، الزم، مبنّی للمعلوم / فعل و فاعله الجملة فعلیة  (4

 :تقطع .42
 فعل، مضارع، للمخاطب، مجرّد ثالثی، متعّد / فع و مع فاعله و الجملة فعلیة  (1
 مع فاعله، فعل الرشط للمخاطب، مزید ثالثی من باب إفعال، بزیادةحرٍف، مبنّی للمعلوم / فعل و  (2
 له حرف زائد، متّعًد، من أصل » قطع« / فعل و مع فاعله و الجملة فعلیّة یس مضارع، للغائبة، ل (3
 جیء » مل « فعل، اسم فاعله » قاطع « ، مبنی للمعلوم / فعل رشط، ترتجم ماضیاً مل (4

 ما هو الصحیح فی ضبط الحرکات؟ .43
! ( التجارُب تُساِعُدنا حیَن اختیاِر  1  إلی الرشِد!   حوَل کیفیِة الوصولِ  ةدَ دِّ عَ تِ املُ ( أِحبُّ املَوضوعات 2  الخیِر و الرشِّ
امً ری ( سافَرُْت إلی قریٍة َمشهورٍة فی أیّاِم ِصغَ 4  ( قُِل الحق  و إْن کاَن َمرّاً. ألن  النجاَة فی الصدِق! 3  ! متَبسِّ
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 : فی التعار ی الخطأ ف نیّ ع .44
   !رغبته و حرصه فيه او اراد و طلب شيئا اْشتَهى اليشَء: اشتدت   (1
خيُل:كل كلمة أُدخلت يف كالم العرب وليست منه کالد  (2  ! طیو الذهب و النش  باجیالد 
 ! ُمسترَشِق: َعالٌِم ِمَن البُلَْداِن األُوُروبِّي ِة ُعموماً ُمْختَصٌّ بِاللَُّغاِت َواآلَداِب َوالُعلُوِم املرشقية  (3
 ! وترشيف مبعنى سيِّد ونحوه يَُعرب  به عن ذي املكانة يف املراسالتحرضُة: لقب احرتام  (4

 فی الّتادفات أو التضادات: الخطأعیّن  .45
 األصدقاء  ،  أضاف = ازداد = ( اإلخوان 2  الفریسة ( املُرِْعب = املَخوف  ،  املفرتس 1
 الحتیال = الخداع  ،  فات = تلف ( ا4   ( القاسی = الصعب  ،  األْمتَع = األلذّ 3

 فی التوضیحات: الخطأعیّن  .46
 یدّل الفعل الناقص علی التغیّر و التحّول و االنقالب  صارت اإلرُض مملوءة باألوراق   (1
 ترتجم »کان« مضارعاً  کانت ایران بالداً فی قارّة أسیا   (2
 تعلیل –نوع الالم علی الرتیب: أمر  لنقرأ األحادیث اإلسالمیّة لنتعلّم العربیّة   (3
 نوع ال نافیة  ال تکون بخیالً یا أخی، أعلم أنّک سخّی   (4

 
 »إاّل« فی األجوبة:  نعیّ  .47

 ( ما استخدمُت ااّل أکَْمَل املوظّفین! 2    کثیراً! ( ال نحتاج ااّل تحاول 1
 ( أال تکتسب أحسن الدرجات بعملک! 4    ( ال أرید ااّل أکمَل الناَس علامً! 3

 عیّن الخطأ فی الّتادفات أو اإلیضاحات: .48
 إمّنا صدیقی اجتهد  ( ما اجتهد إاّل صدیقی  2  الجامل حّریٌة فقط  ( لیس الجامل إاّل حّریة  1
 إمّنا ولیّکم اللّه ( لیس ولیّکم إاّل اللّه  4 أعامل اآلخرین عادال فقط  ( ال اُعامل اآلخرین إاّل عادالً  3

  التوالی:اجعل املّتادف بدل »لـ« علی  .49
 فی کّل مجاالت و یطمئنّون أنَّ لهم عاقبة حسنة«   منها دوا ی ستفیلبأوامره  ء»کتاٌب یُطبع حول القرآن لیجعل الُقّراء علام

 کی  –لکی   –( یجب أن  2    حتّی  –یجب أن    –( لکی 1
 یملکون  –لکی   –( یجب أن  4    عندهم  –یجب أن    –( لکی 3

 فی األیضاحات: الخطأما هو  .50
 املفعول املطلق للتؤکید  الً سألُت املعلِّم عن الدرس ُسؤا (1
 یُفید تشبیه حدوث الفعل بکی الرجل بکاء األطفال   (2
 یَِدّل علی کیفیّة تحّقق الفعل  أجبُت عن الکتاب إجابة حسنة   (3
 لیس فیها املفعول املطلق   محبّة أبی  أحّب  (4
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ها، خداوند چه قدرتی به انسان عطا  گویی به آنچیست و در راستای پاسخ خاستگاه نیازهای طبیعی و غریزی انسان   .51
 است؟  هکرد
 فراتر رفنت از طبیعت –اندیشیدن در افق باالتری از روزمره  (1
 فراتر رفنت از طبیعت –احساسات درونی و متایالت شخصی  (2
 هاشدن از آن آگاه  –اندیشیدن در افق باالتری از روزمره  (3
 ها شدن از آن آگاه   –احساسات درونی و متایالت شخصی  (4

زدن بهّتین زندگی در دنیا و کسب خوشبختی جاویدان در  گیری معاد هر انسانی بر چه مبنایی است و الزمۀ رقم شکل .52
 آخرت، کدام است؟ 

 ریزی درست برنامه –( عمل اختیاری 2   داشنت تفکر ایامنی  –( عمل اختیاری 1
 ریزی درست برنامه –( مقصود زندگی 4   داشنت تفکر ایامنی  –( مقصود زندگی 3

 کنند؟شده به ترتیب به کدام مفاهیم دینی اشاره میهای مشخصهای زیر، بخشدر بیت .53
 «اِلی اللِّه" "اَدعوانازل شده بر او   /  »بر او ختم آمده پایان این راه  

 
 ها دامن وی«جان  گرفته دست  / ها جمله در پیدل و »شده او پیش   

 
 ج( والیت ظاهری پیامرب  ب( مقام الگوی پیامرب  الف: ابالغ وحی پیامرب   ( 1
 ج( والیت ظاهری پیامرب  ب( قدرشناسی از پیامرب ( الف( مرجعیت دینی پیامرب2
 ج( والیت معنوی پیامرب  پیامربب( مقام الگویی   ( الف( ابالغ وحی پیامرب3
 ج( والیت معنوی پیامرب  ب( قدرشناسی از پیامرب ( الف( مرجعیت دینی پیامرب4

خداوند در مورد دین حرضت  در کدام گزینه  ها شده کدام است و  های اینکه لطف و رحمت خدا شامل حال انساناز نشانه .54
 کند؟ نادرست را نفی می  یابراهیم )ع(  پندار 

 »نه یهودی بود نه مسیحی« - پیامربان را فرستاد تا هر کدام برای خود دینی را تبلیغ کنند و هادی مردم به سوی آن باشند.  (1
 »در آن مخالفت نکردند.« - پیامربان را فرستاد تا هر کدام برای خود دینی را تبلیغ کنند و هادی مردم به سوی آن باشند.  (2
با نشان ن خدا انسا (3 را تنها نگذاشت و  به عهده گرفت.  دادن راه مستقیم خوشبختی، هدایت آن ها  را  »در آن مخالفت   –ها 

 نکردند.«
»نه یهودی بود نه    –ها را به عهده گرفت.  دادن راه مستقیم خوشبختی، هدایت آن ها را تنها نگذاشت و با نشان خدا انسان  (4

 مسیحی« 
 
 
 
 

 دقیقه  17   دین و زندگی 

 الف 

 ج  ب 
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 کند؟های اعجاز محتوایی قرآن کریم اشاره مییک از جنبهترتیب به کدام های زیر بههریک از گزاره   .55
 الف( قرآن کریم برای زن حقوق خانوادگی و اجتامعی قائل شد و در مالکیت به او استقالل بخشید. 

 است.  هفلت و تعّقل نکردن اشاره کردغب( آیات متعدّدی در قرآن به نکوهش و مذّمت جهل، 
 مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت به سوی کامل بدان نیاز دارد، سخن گفته است. هدربارۀ هم ج( قرآن 

 سابقهذکر نکات علمی بی  – تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت  –سابقه ذکر نکات علمی بی  (1
 جانبه بودنجامعیت و همه –تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت  -تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت  (2
 سابقهذکر نکات علمی بی  –جانبه بودن  جامعیت و همه –تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت  (3
 جانبه بودن مهجامعیت و ه  –تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت  -سابقه ذکر نکات علمی بی  (4

پایه  .56 از  )ع(، یکی  باقر  امام  و کداماگانۀ  های پنجبنابرکالم  به عنوان مهمسالم کدام است  الیک  ی مطرح  هترین مدعّو 
 گردد؟ می
 »بِالقسِط«  -( »َعلی َخمٍس« 2    »بِالوالیَِة« -( »َعلی َخمٍس« 1
الِة« 3 الِة« ( »َعلَی 4    »بِالِوالیَِة« -( »َعلَی الص   »بِالقسِط« -الص 

های رسالت پس از پیامرب اسالم )ص(  های باطل دربارۀ تداوم مسئولیتیک از فرضیههای زیر در رّد کدامهریک از گزاره .57
 شود؟به کار گرفته می 

 تر منود.الف( گسّتش اسالم در نقاط مختلف جهان، نیاز به امام و رهرب پس از پیامرب را افزون
ترین دین  تواند در کاملهای پیامرب، دلیلی بر نقص دین اسالم است که منیمسئلۀ مهم مسئولیت  توجهی به ب( بی 

 الهی مصداق داشته باشد.
 ج( قرآن کریم، هدایتگر مردم در همۀ امور زندگی است.

 هایافنت مسئولیتپایان  -ها یافنت مسئولیتپایان   –سکوت قرآن و پیامرب  (1
 هایافنت مسئولیتپایان  - کوت قرآن و پیامرب س –ها یافنت مسئولیتپایان  (2
 سکوت قرآن و پیامرب –سکوت قرآن و پیامرب  –ها یافنت مسئولیتپایان  (3
 سکوت قرآن و پیامرب –ها یافنت مسئولیتپایان  - سکوت قرآن و پیامرب  (4

شده، اما اسالم را نپذیرفته رسول خدا )ص( در مورد فرد مرشکی که در میان جنگ برای شنیدن حقیقت اسالم پناه داده   .58
 داد؟فرمود و در چه صورت جواز به کشنت حیوانات حالل گوشت می است، چه سفارشی به مسلامنان می

 هاسوخنت مزارع و نخلستان  –( او را مثله نکنید 2   نیاز به تغذیه از آن   –( او را مثله نکنید 1
 ها سوخنت مزارع و نخلستان   – ( او را به جای امنی برسانید 4 نیاز به تغذیه از آن  – ( او را به جای امنی برسانید 3

 ام گزارش تاریخی قابل برداشت است؟ درفتار منافقانه و متظاهرانۀ ابوسفیان در عرص رسول خدا )ص( از ک .59
 گیری از ضعف و سستی یاران پیامرب )ص( پس از ایشان حکومت را به دست گرفت و به سلطنت مبّدل ساخت. با بهره  (1
 هایی با مسلامنان دامن زد. دورۀ کوتاه رهربی رسول خدا )ص( به مشکالت داخلی و جنگدر  (2
 رسسختانه با پیامرب اکرم )ص( مبارزه کرد و حدود دوسال قبل از رحلت ایشان در جریان فتح مکه به ناچار تسلیم شد. (3
 دانست و به نام آنان قدرت را تصاحب کرد.خود را از عموزادگان پیامرب )ص( می (4
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دادند، پس از پیامرب بیش از هرچیز یادآور هایی که پیامرب و یارانش را اسوه و رسمشق خود قرار منی گیری حکومت شکل .60
ای از ظهور کدام ام چالش سیاسی، فرهنگی و اجتامعی عرص امامان )ع( است و تشکیل حرمرسای حاکامن، نشانهدک

 آیه در عرصۀ عمل است؟ 
بُوا الزِّنی اِن ُه کاَن فاِحَشًة و ساَء َسبیالً«   »ال - تحریف در معارف اسالمی  (1  تَقر 
 »اَ فاِن ماَت اَو قُتَِل انَقلَبتُم َعلی اَعقابِکُم« - تحریف در معارف اسالمی  (2
 »اَ فاِن ماَت اَو قُتَِل انَقلَبتُم َعلی اَعقابِکُم«  -ارائۀ الگوهای  نامناسب  (3
بُوا الزِّ  -ارائۀ الگوهای  نامناسب  (4  نی اِن ُه کاَن فاِحَشًة و ساَء َسبیالً«»ال تَقر 

 های معمولی نیز حرام شده است؟ بندی حتی در بازی بر مبنای کدام عبارت نورانی رشط .61
 ُعقولِِهم«( اِنّا َمعارِشَ االَنبیاء اُِمرنا اَن نُکَلَِّم النّاَس َعلی قَدِر 2   ( »یا َمعرَشَ التُّّجاِر الِفقَه ثُم  املَتَجَر« 1
َر َو ال َِضاَر ِفی االِسالم«4     ( »قَد اَفلََح َمن َزکّاها« 3  ( »ال ََضَ

عبدالله که به فرماندۀ سپاه ساسانیان بنجوی یافنت مستندی از کالم معصومین )ع( در تأثیر این سخن زهرة ودر جست  .62
 گر ماست؟د« کدام عبارت بهّتین یاری ها به سوی بندگی خداونگفت: »آزاد ساخنت بندگان خدا از بندگی انسان

 »مرا این عزّت بس که بندۀ تو باشم و مرا این افتخار بس که تو پروردگار منی.«  (1
 »خالق جهان در نظر آنان بزرگ است، غیر خدا در نظرشان کوچک است.«  (2
 »بندۀ کسی مثل خودت نباش، زیرا خداوند تو را آزاد آفرید.« (3
 دارم.« استم و ماه را در دست چپم بگذارند، از راه حق دست برمنی »اگر اینان خورشید را در دست ر  (4

اقدام امامان بنابر وظیفۀ الهی رهربی و ادارۀ جامعه و برکناری حاکامن غاصب برای تشکیل حکومتی بر مبنای اسالم  .63
 دهد؟کدام آیۀ رشیفه خرب می ری عدالت، از علت مبارزۀ امامان با حاکامن بر مبنای راستین و اجرای قوانین دین و برقرا

ُوا َما بِأَنُْفِسِهْم » (1 ًا نِْعَمًة أَنَْعَمَها َعََلَٰ قَْوٍم َحت ىَٰ يَُغِّيِّ  « َعلِيمٌ  َسِميعٌ  الل هَ  َو أَن  ذََٰلَِك بِأَن  الل َه لَْم يَُك ُمَغِّيِّ
ءٍ  يِف  تَنَازَْعتُمْ  فَإِنْ يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا الل َه َوأَِطيُعوا الر ُسوَل َوأُوِِل اأْلَْمِر ِمنْكُْم » (2  «ُسولِ َوالر   الل هِ  إَِل  فَرُدُّوهُ  ََشْ
 اُِمروا اَن یَکُفروا بِِه« قَدْ  لُْقوَن إِلَيِْهْم بِالَْمَود ِة وَ يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا اَل تَت ِخُذوا َعُدوِّي َوَعُدو كُْم أَْولِيَاَء تُ » (3
ُروا   يَتََحاكَُموا إَِل الط اُغوِت َوقَْد أُِمُروا أَْن يَكْفُ أَلَْم تََر إَِل ال ِذيَن يَزُْعُموَن أَن ُهْم آَمنُوا مِبَا أُنْزَِل إِلَيَْك َوَما أُنْزَِل ِمْن قَبْلَِك يُِريُدوَن أَنْ » (4

 «بِهِ 
 بخش چیست و الزمۀ این آرامش کدام است؟ حکمت آفرینش آیاتی همچون همرسان آرامش .64

 »و َجَعَل بَینَکُم َمَود َة َو رَحَمَة«  - »یتذکّر اولوااللباب«  (1
 »ِمن اَنُفِسکُم اَزواجاً لِتَسکُنوا اِلَیها«  - »یتذکّر اولوااللباب«  (2
 َجَعَل بَینَکُم َمَود َة َو رَحَمَة«»و  -»لَِقوٍم یَتََفک روَن«  (3
 »ِمن اَنُفِسکُم اَزواجاً لِتَسکُنوا اِلَیها«  -»لَِقوٍم یَتََفک روَن«  (4

مطابق آیات قرآن کریم، الزمۀ اطاعت از خداوند، اطاعت از کدام گروه است و قرار دادن حق معینی در اموال خود برای   .65
 فقیران و محرومان از اوصاف چه کسانی است؟ 

 دهندگانزکات  -االمر«  ( »اولی2     منازگزاران  -االمر« ( »اولی 1
 گان زکات دهند  -( »اولوا االلباب« 4    منازگزاران   -( »اولوا االلباب« 3
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ترتیب چه اقداماتی رضوری  ای براساس معیارهای اسالمی، بهبرای انجام وظیفۀ مسلامنی خود در راستای ایجاد جامعه .66
 است؟

 تغییر در نگرش و شیوۀ زندگی  –گذر از عرص جاهلیت به عرص اسالم  –ار مثبت و منفی متدن جدید شناسایی آث  (1
 تالش در این راه – ریزی برای تحقق هرچه بهرت آن برنامه –شناسایی معیارهای متدن اسالمی  (2
 ریزی در این راهبرنامه –تالش برای تحقق هرچه بهرت آن  –شناسایی معیارهای متدن اسالمی  (3
 تغییر در نگرش و شیوۀ زندگی  -گذر از عرص جاهلیت به عرص اسالم  - شناسایی آثار مثبت و منفی متدن جدید  (4

 ای از نوع معنوی آن، کدام است؟جربان و اصالح حقوق مردم، چگونه میّرس است و منونه  .67
 شدههایی که ترک مناز یا روزه  –قضا منودن وظایف از دست رفته   (1
 سبب بدبینی دیگران به دین شدن  –کسب رضایت از صاحبان حق  (2
 شدههایی که ترک مناز یا روزه   -کسب رضایت از صاحبان حق  (3
 سبب بدبینی دیگران به دین شدن  - قضا منودن وظایف از دست رفته  (4

گناهان در کدام حدیث رشیف علوی انعکاس یافته است و جهت تأثیرگذاری هرچه    شدن ازاثر حداقلی توبه در پاک   .68
 رسان است؟بیشّت آن در تبدیل شدن به حسنات، کدام عوامل یاری

نِب کََمن ال ذَنَب لَُه«  (1  ایامن آوردن و انجام عمل صالح -»التّائُِب ِمَن الذ 
نِب کََمن ال ذَنَب لَُه«  (2  استغفار و پشیامنی قلبی  -»التّائُِب ِمَن الذ 
نوَب«  (3  ایامن آوردن و انجام عمل صالح -»الت وبَُة تَط هُِّر الُقلوَب َو تَغِسُل الذُّ
نوَب«  (4  استغفار و پشیامنی قلبی  -»الت وبَُة تَط هُِّر الُقلوَب َو تَغِسُل الذُّ

ست و مطابق کالم الهی به حرضت داود  های وجود آدمی از محبت الهی، ناشی از علم به کدام نکته اشدن رشتهگسسته .69
 )ع( خداوند شوق بازگشت کدام دسته از بندگانش را دارد؟ 

 اند. بندگانی که زیاده به خود ستم روا داشته – چگونگی انتظارکشیدن خدا برای بندگانش  (1
 اند.آنان که از خدا روی گردانده – چگونگی انتظارکشیدن خدا برای بندگانش  (2
 اند.آنان که از خدا روی گردانده -قیقی بندگان و مالک ح بحرمت صاح (3
 اند.بندگانی که زیاده به خود ستم روا داشته  -و مالک حقیقی بندگان  بحرمت صاح (4

را بهرهبنابر حدیث رشیف علوی در تبیین علت بی .70 قرآنی  از وجود محبت خدا در میانشان، کدام عبارت  شدن مردم 
 العین قرار داد؟ توان نصبمی

 ( »ارَسَفوا َعلی اَنُفِسِهم« 2    َغیِّراً نِعَمًة اَنَعَمها َعلی قَوٍم« ( »مُ 1
لَن ُهم ِمن بَعِد َخوِفِهم« 3  ( »ال یرُشِکوَن بی َشیئاً«4    ( »لَیُبَدِّ

 
های استقالل یک کشور است و ضعف کشور در میان افکار عمومی، چه جایگاهی را برای  کدام عامل، مسبّب تحکیم پایه .71

 زند؟رقم می آن 
 فقر و ایجاد فاصلۀ اجتامعی -( پیرشفت علمی 2  فقر و ایجاد فاصلۀ اجتامعی –( اقتدار نظام حکومتی 1
 انزوا و نداشنت همراه و همدل  -( اقتدار نظام حکومتی 4  انزوا و نداشنت همراه و همدل  –( پیرشفت علمی 3
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اروپاییان   .72 التفات  از  بافزایش  پس  مختلف  اقشار  حقوق  اسالمی،  ه  آثار  ترجمۀ  تأثیر  تحت  و  وسطی  قرون  از  گذر 
 ای را به دنبال داشت؟ العملی در برابر کدام عامل بود و مشارکت مردم در تشکیل حکومت چه نتیجهعکس

 گرفته بر پایۀ استبداد های شکلنابودکردن متام حکومت –مخالفت رهربان اصلی کلیسا با خردورزی و تعقل  (1
 های استبدادی و موروثی از صحنۀ سیاستکردن برخی حکومتخارج  –کلیسا با خردورزی و تعقل مخالفت رهربان اصلی  (2
های استبدادی و موروثی از صحنۀ  کردن برخی حکومتخارج   - حاکمیت نامطلوب کلیسا بر زندگی فردی و اجتامعی مردم   (3

 سیاست 
 گرفته بر پایۀ استبداد های شکل ام حکومتنابودکردن مت - حاکمیت نامطلوب کلیسا بر زندگی فردی و اجتامعی مردم  (4

با عقاید کلیسا« از سوی رهربان مسیحیت تبلیغ   .73 در دورۀ تاریک و سیاه قرون وسطی، کدام تلّقی در مورد »مخالفت 
 شد و چه تصوری در خصوص رابطۀ تعقل با ایامن رایج شده بود؟ می
 عقلی که مؤیّد ایامن باشد، ارزش دارد.  –شد. کفر محسوب می  (1
 عقلی که مؤیّد ایامن باشد، ارزش دارد.  -شد. جرم انگاشته می (2
 تعقل با ایامن منافات دارد.  –شد. کفر محسوب می  (3
 تعقل با ایامن منافات دارد.  -شد. جرم انگاشته می (4

 ترتیب کدام است؟های ستمگر، وظیفۀ مردم و رهرب بهگیری صحیح در ادارۀ جامعه و در برابر قدرت جهت تصمیم .74
 استقامت و پایداری در برابر مشکالت –حفظ وحدت و همبستگی اجتامعی  (1
 کردن با نخبگان جامعهمشورت  –های سیاسی و اجتامعی افزایش آگاهی  (2
 استقامت و پایداری در برابر مشکالت - های سیاسی و اجتامعی افزایش آگاهی  (3
 کردن با نخبگان جامعهمشورت  -حفظ وحدت و همبستگی اجتامعی  (4

های زودگذر  هایی را که منشأ آن هوساهّم معیارهای همرس شایسته کدام است و علّت اینکه خداوند اجازۀ معارشت  .75
 است، نداده چیست؟ 

 کشاند تا پژمردگی ناشی از لذت آنی را جربان کند.زیرا انسان را به افراط در گناه می   –با ایامن بودن  (1
شود که هر طرف ارصار دارد خود را بهرت از آنچه هست نشان  و احساسات حاکم میبار دارد  زیرا آثار زیان   –با ایامن بودن   (2

 دهد.
 شود که هر طرف ارصار دارد خود را بهرت از آنچه هست نشان دهد.بار دارد و احساسات حاکم می زیرا آثار زیان   -پرواپیشگی  (3
 ی از لذت آنی را جربان کند.کشاند تا پژمردگی ناشزیرا انسان را به افراط در گناه می   -پرواپیشگی  (4
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76-   The most important issue relating to computer technology and the Internet is the right of ……… of 

our personal data and our actions in cyberspace. 

1) individual privacy, thus the privacy      
2) individual privacy, including the privacy   
3) individual privacy, being the privacy       
4) individuals to have privacy, and included in this consideration is the privacy  

77-   A ………. is not only a natural sweetener but also prevents tooth decay. 

1) substance from the licorice plant, 50 times sweeter than sucrose, was recently discovered, 
2) substance from the licorice plant, 50 times sweeter than sucrose, which was recently discovered, 
3) substance, which was recently discovered, from the licorice plant, 50 times sweeter than sucrose, 
4) substance from the licorice plant, which was recently discovered to be 50 times sweeter than sucrose, 

78-   He had started a new diet. However, ………. the morning of the fourth day, he noticed that he had 

gained 2 kilos, which was strange. 

1) in    2) on    3) at   4) during  
79-   A European man’s average life span is more than five years shorter than ………. . 

1) a woman    2) a woman is   3) a woman’s   4) a woman lives 
80-   Johnny Depp, a famous American actor, noticed that the people around him looked ………. by his 

presence. 

1) balanced      2) positive       3) cheered       4) worthy 
81-   Each ………. retired officer will receive a retired police photo identification card. 

1) religiously            2) honorably          3) specifically      4) immediately 
82-   If income was directly ………. to technical proficiency and education, classical and jazz musicians 

would be some of the richest people in the world. 

1) conditional                2) suggestive              3) proportional        4) intermediate 
83-   Before deciding to become parents, you should know that bringing up children often .......... you to 

put their needs first.  

1) advances   2) supports  3) overcomes  4) requires 
84-   Louie Gohmert once said, “………. your friends; make sure your enemies suffer from being your 

enemies.” 

1) Benefit   2) Recommend  3) Symbolize  4) Explain 
85-   For the first time, the company’s mobile video advertising has performed much better than its online 

…….. . 

1) counterpart  2) generalization 3) effectiveness  4) frequency 

86-   Peter’s letters to me are a constant ………. of the happiness we shared. He is a true friend. 

1) measure   2) equivalence  3) resource  4) reminder 
87-   Though he was leading the race, he had started celebrating even before the finish line, and in the 

process lost his lead. He had ………. .  

1) cut his cloth according to his cloth   2) spoiled its broth   
3) killed two birds with one stone   4) counted his chickens before they hatched 
 

 

 دقیقه  20    زبان انگلیسی 

Part A: Grammar and Vocabulary 

Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see 

four words or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that 

best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 
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researcher has claimed that half the population could be suffering from hay fever by 2060. Hay fever is the 

name (88) ………. an allergic reaction to pollen, one of the most common allergies in the UK. Many 

teenagers suffer, and the worst period is usually just when they have their final exams. Experts recommend 

(89) ………. and woodland at this time of the year, especially between 7am and 10am or 4pm and 7pm 

because this is when there is most pollen in the air. They also suggest (90) ……… the avoidance of pollen 

with medical treatment. Unfortunately, (91) ……… it is effective, a lot of the medicine makes patients 

sleepy, which is not ideal in the exam period. A/An (92) ………. is a course of injections to increase the 

patient’s tolerance to pollen. However, this can be expensive and it can take a lot of injections to relieve 

the patient’s symptoms. 

 

88-   1) we give to   2) to which we give 3) that we give it to 4) that was given  

89-   1) avoiding going to park 2) avoiding parks 3) parks avoiding 4) parks avoidance 

90-   1) spoiling   2) representing  3) combining  4) defending  

91-   1) whereas   2) whereby   3) besides  4) although 

92-   1) condition   2) medicine  3) addiction  4) alternative   

 

Passage 1: 

Living near parks or woodlands can also improve people’s health and stop the negative effects of poverty 

and bad inner-city conditions. Richard Mitchell and a team from Glasgow University found that in the 

greenest parts of the country, the difference in health between rich and poor people was much smaller than 

in the least green parts of the country. One reason for this is that living close to a green space encourages 

people to take more exercise and keep in shape. If you take more exercise, your heart gets stronger. The 

researchers confirmed that for people living near green areas, there were fewer cases of heart disease. There 

is also evidence that just living close to a park or woodland can reduce blood pressure and stress levels and 

may even help you to get over operations faster. If we had more green spaces, it wouldn’t just make 

neighbourhoods pretty. It would make a real difference to people’s health. 

93-   Which option is closest to “get over” in meaning? 

1) Stay away from  2) Pass by 3) Recover from 4) Successfully control 
94-   What is the purpose of the last two sentences in the passage? 

1) To prove more strongly that the research results explained in the passage are true 
2) To prepare the reader for the main idea of the next paragraph 
3) To highlight the importance of people’s health in today’s world 
4) To emphasize a claim which has been previously made 

95-   Which of the following, if true, could reduce the strength of the support that underlined sentences 

provide for the main idea of the passage? 

1) The population of the area that the researchers studied was not representative of the whole country. 
2) The number of people who were studied in that area was too small. 
3) The people who were studied in that area were mostly professional athletes.  
4) All of the above 

96-   What is the best title for the preceding paragraph (the paragraph before the first one)? 

1) a useful factor in improving people’s wellness 

2) why poverty leads to unhealthy life 

3) a negative effect of living in inner-city conditions 

4) what makes the lifespan of poor people shorter than that of rich ones 

Part B: Cloze Test 

Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and 

decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

Part C: Reading Comprehension 

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

by four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). 

Then mark your answer sheet. 

A 
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Passage 2: 

National Park in India is home to two of the world’s most endangered species: the tiger and the single-

horned rhino. Photographer Steve Winter and writer Douglas Chadwick had only been working there a few 

days when they had a rather frightening close shave with some rhinos. 

 They were driving into the park to start filming, when their guide stopped the jeep to move a turtle 

from the middle of the road just ahead of them. Winter, Chadwick and their guard got out to take a short 

walk and watch. But when Chadwick turned to look up the road, he saw something terrible. 

 About 50 meters away, a rhino was running very fast towards them. Rhinos can move at more than 40 

kilometers an hour, so there was no time to leap back in the car. Instinctively, the guard fired a shot into 

the ground just in front of the rhino. The crack of the rifle and the dirt that the bullet kicked up was enough 

to distract their attacker and he veered off into the grass seconds before reaching them. 

 Shaken, but relieved the incident had not been worse, they drove on. As they were entering the forest 

area on a raised section of road, three young rhinos climbed onto the road in front of them. The jeep stopped 

hurriedly, but this time the animals seemed uninterested and disappeared into the forest. Just then, however, 

the mother of the three, who had been keeping an eye on her young, came crashing through the trees from 

their left. No time to shoot this time. The female rhino slammed into the side of the jeep and started to 

wrestle it off the road. Indian rhinos don’t use their horns in a fight; instead they bite and this female’s teeth 

were gouging deep into the side of the jeep. 

 

 

97-   What did Chadwick look at in fright when he got out of the car to relax a bit? 

1) A ferocious animal attacking him and those with him 
2) Their guard shooting an animal that had blocked the road 
3) A rhino escaping into the grass close to them 
4) A turtle lying in front of their jeep 

98-   Why has the author referred to the fact that rhinos can move at more than 40 kilometers an hour? 

1) To express surprise at the running speed of such big animals 
2) To show that just as animals follow their instincts so humans may act irrationally at times 
3) To prove that human intellect can easily outsmart animals no matter how fast and dangerous they are 
4) To explain why the guard fired a shot into the ground just in front of the rhino instead of getting into 
the car 

99-   Which of the following best describes the three young rhinos’ reaction to the presence of Steve Winter 

and Douglas Chadwick and their guide? 

1) Curiosity   2) Excitement  3) Indifference  4) Friendliness 
100-   Which of the following is true about the female rhino mentioned in paragraph 3? 

1) She was not afraid of gunshots. 
2) She pushed the jeep off the road. 
3) She made an attack to let her young run away. 
4) She unexpectedly used her horns in the fight she started. 
 





 
 

 
 

 دقیقه  133 مدت پاسخگویی: 120تعداد سوال: 
 

 ، تعداد، شماره سواالت و مدت پاسخگویی تجربیاختصاصی د امتحانی آزمون رعنوان موا

 مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سوال  د امتحانی رموا ردیف 

 32 125 101 25 ریاضی  1

 50 175 126 50 زیست  2

 26 195 176 20 فیزیک  3

 25 220 196 25 شیمی  4

 

 رسول دهقان  مدیر گروه:

 امیرحسین مسلمی  مسئول آزمون: 

 مهیار لیالئی  مسئول دفترچه: 

   نشتایی -صابر  –بدیعی   – بخشیان طراحان )اساتید(:

 تیم اجرائی آزمون: 
  -ابوالفضل عباسی  –محمد باقرزاده  –وحید کوثری  –محسن حیدری 

 ابوالفضل حداد  –ای مهدی آمره  - ماهان محبی –لیالئی مهیار

 ویراستاران:
  رضایوفامید  –هادی نوربخش  –محمد حسین رمضانی راد  –حمید دهباشی 

 آرش کاوان  – یزمرد نی ام رضایعل –عماد موحد 

 

 
 

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

 

@hellisanj 
 

 تجربی رشته  –  اختصاصیدفترچه سواالت 
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 دقیقه   32   ریاضی 

)به صورت  مقابل باشد و   fاگر نمودار تابع   .101 ) ( ) ( )g x x f x= − )در این صورت   1 )g  کدام است؟ 1

1 )
1
2

 2 )2 

3 )1 4 )4 

 

 

 

رو حاصل  با توجه به نمودار روبه .102
( ) ( )

lim
h

f h f h

h→

+ − −

0

1 4 1 3
5

 کدام است؟  

1 )
7
10

 2 )
14
15

 

3 )
7
15

 4 )/1 4 

 

 

)اگر   .103 )
x x

f x
x

+ +
=

+2

3
1

)مقدار تابع    ) ( ) ( ) ( )g x xf x x f x= + +22 xدر   1 =  کدام است؟  1

1 )
15
16

 2 )
16
15

 3 )
4
5

 4 )
5
4

 

)اگر   .104 ) ( )([ ] [ ])f x x x x= − + −2 )باشد در این صورت   4 )f   کدام است؟  2

1 )2 2 )4 3 )0 4 )−4 

اگر   .105
( ) ( )

lim
x

f x f

x→

−
=

−1

1
4

1
)باشد مقدار مشتق    )f x x

xدر   2 =  کدام است؟  1

1 )5 2 )
5
2

 3 )
2
5

 4 )
1
5

 

)خط مماس بر نمودار .106 ) ( )f x x x x= − + +21 ای با کدام ها نمودار تابع را در نقطهxدر نقطه برخورد با محور     2

 کند؟ طول قطع می 

1 )2 2 )−2 3 )3 4 )−3 

 محل انجام محسابات:

2 

3-  1 

 

2 
1 

1 
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تابع   .107
| |     

( )
     

x x
f x

x x

− 
= 

+ 
3

2 1

1 1
 چند نقطه بحرانی دارد؟  

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

)اگر نقطه   .108 , )A 1 )نقطه اکسترمم نسبی تابع   2 )
x ax b

f x
x

+ +
=

+

2

1
aباشد    b+2  کدام است؟ 

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

 دارای بیشترین حجم است. نسبت ارتفاع به شعاع قاعده آن کدام است؟  Lمخروطی با مولد ثابت   .109

1 )2 2 )
2
2

 3 )2 4 )
1
2

 

)در تابع   .110 ) | |f x x x= −3  فاصله دو نقطه اکسترمم نسبی آن کدام است؟  4

1 )12 3 2 )730 3 )6 5 4 )6 3 

)با شروط   .111 )   ,  g x x x x= − 5 5 )و   1 )f x x x= +5  کدام است؟  fogبیشترین مقدار   5

1 )542 2 )532 3 )1024 4 )1044 

فرزند را از میان  اند. یک فرزند این خانواده فوت کرده 2فرزند دختر است. متاسفانه  2فرزند پسر و   4ای دارای خانواده .112

 کنیم. احتمال آنکه دختر باشد چقدر است؟ خانواده انتخاب می

1 )
1
12

 2 )
2
3

 3 )
1
3

 4 )
1
18

 

رقم صدگان  صدق  رقم دهگان   ایم. احتمال آنکه در شرط رقم یکان  رقمی نوشته 3عددی  1و  3،  5،  7،  9با ارقام  .113

 کند کدام است؟ 

1 )
5
64

 2 )
5
12

 3 )
2
25

 4 )
5
24

 

Fو   Fدر بیضی شکل مقابل   .114  های بیضی هستند. طول قطر کوچک آن کدام است؟ کانون 

1 )3 2 2 )6 

3 )2 2 4 )3 

 

 

 

 محل انجام محسابات:

3 

3 
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 کدام است؟  MNدر بیضی شکل مقابل طول   .115

1 )72 2 )
72

85
 

3 )
85
72

 4 )85 

 

 

 

)ای از دو نقطه دایره .116 , )A 0 )و   3 , )B −0 xگذشته و بر خط   3 =  مماس است. شعاع این دایره کدام است؟  1−

1 )4 2 )2 6 3 )5 4 )2 5 

)هایی که مرکز آن  تفاضل شعاع دایره .117 , )O −1 xبوده و بر دایره به معادله   1 y x y+ − + =2 2 2 2 مماس باشد کدام  0

 است؟ 

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

yای بر دو خط دایره .118 x− = xو   3 y− = yمماس بوده و مرکز آن روی خط   1 x= قرار دارد. معادله دایره کدام  2

 است؟ 

1) x y x y+ − − + =2 2 4 2 3 0 

2) x y x y+ − − + =2 2 2 4 3 0 

3) x y x y+ + + + =2 2 4 2 3 0 

4) x y x y+ + + + =2 2 2 4 3 0 

)طول خط مماس از نقطه   .119 , )A −1 xبر دایره  2 y x y+ − + − =2 2 3 1  شود کدام است؟ رسم می  0

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

 چقدر است؟  ADحول ضلع   ABCDالزاویه نقه قائم زحجم حاصل از دوران ذو .120

1 )52 2 )48 

3 )46 4 )54 

 

 

 

 

 محل انجام محسابات:

 

  

 

 

 

 

 

10 

3 

6  
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،  ABCDدر مستطیل   .121
AM

MB
=
3
5

و  
CN

ND
=
2
3

 BMNCبه مساحت ذوزنقه   AMNDنسبت مساحت ذوزنقه   

 برابر است با:

1 )
13
11

 2 )
39
11

 

3 )
39
41

 4 )
11
13

 

 

 

)الزاویه در مثلث قائم .122 )A ABC
= ACو   90 AB= و   Nاست. اگر عمودمنصف وتر ضلع قائم بزرگتر را در نقطه   2

 چقدر است؟  ABCبه مساحت مثلث   AMNقطع کند نسبت مساحت مثلث   Mامتداد ضلع قائم کوچکتر را در  

1 )
9
16

 2 )
16
25

 3 )
3
4

 4 )
9
25

 

MNرو روبه ABCDدر ذوزنقه   .123 AB   و
MA

AD
=
3
7

 کدام است؟  MNاست. اندازه  

1 )12 2 )
82
7

 

3 )
62
7

 4 )
85
7

 

 

 

 یاید کدام است؟ ب 3کنیم. احتمال آنکه حداقل یک بار مضرب بار بطور متوالی پرتاب می 3یک تاس سالم را  .124

1 )
8
27

 2 )
19
27

 3 )
22
27

 4 )
26
27

 

مهره خارج کرده و  A ،3همه شش مهره آن آبی هستند از ظرف    Bمهره قرمز و در ظرف   5مهره آبی و  A ،4در ظرف   .125

 کنیم احتمال آنکه این مهره آبی باشد چقدر است؟ یک مهره خارج می Bدهیم سپس از ظرف  قرار می Bدر ظرف  

1 )
25
27

 2 )
19
27

 3 )
20
27

 4 )
22
27

 

 

 محل انجام محسابات:
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کنند. این دو یاخته از نظر ................. با هم  ی اصلی در تشکیل بافت عصبی شرکت میدر یک فرد بالغ، دو نوع یاخته  .126

 تفاوت داشته و از نظر ................. با یکدیگر شباهت دارند.  

 پذیری و تولید پیام عصبی به دنبال اثرگذاری محرکتحریک –امکان مورد حمله قرار گرفتن توسط دستگاه ایمنی در بیماری ام.اس  (1

 توانایی تولید و مصرف مولکول های پر انرژی در داخل سیتوپالسم -های موجود در مایع بین یاخته ای توانایی تغییر غلظت یون  (2

 داشتن ژن)های( مربوط به ساخت ناقل های عصبی   -امکان شکسته شدن پیوند فسفو دی استر در نوکلئیک اسیدهای داخل هسته  (3

 توانایی تولید نوکلئیک اسیدهایی با محل تولید و فعالیت متفاوت در یاخته -الکتریکی مغزداشتن نقش مستقیم در تهیۀ نوار فعالیت  (4

 ی........ گفت اندکی..........نقطهتوان با توجه به نمودار اختالف پتانسیل مقابل می .127

 . یابدهای مثبت درون نورون، مداوماً کاهش می، اختالف پتانسیل دو سر غشا مانند تراکم یونA -پس از (1

 های پتاسیم بین دو سر غشای نورون به شدت افزایش یافته است. ، شیب غلظت یونB -پیش از (2

 شود. های مثبت بیرون کمتر میهای مثبت درون سلول با صرف انرژی، از یون، میزان یونB -پس از (3

 دهند. ش میی بیرون از غشا، فشار اسمزی درون سلول را به شدت افزای هایی با دریچه،کانال A -پیش از (4

 ی مننژ که.............. گفت بخشی از پردهتوانکننده از مغز در بدن انسان میبا توجه به ساختار محافظت  .128

 های دیگر مننژ دارای ضخامت کمتری است.  نسبت به الیه ،های ریز فراوان دارددر بخش پایینی خود رشته (1

 گیرند. هایی از هم فاصله میاز دو الیه تشکیل شده که در بخش  ،های دارای ضخامت بیشتری استنسبت به سایر الیه (2

 کاهد. در دو سمت خود با مایعی در تماس است که از شدت ضربه وارده به سر می ،های خونی استدر ساختار خود واجد مویرگ (3

های کالژن تولید و ترشح رشتهسلولی اندک است که به هایی با فضای بین حاوی یاخته  ،ی خاکستری مخ در تماس استبا ماده (4

 پردازند. می

 است؟  نامناسبکدام گزینه، براى تکمیل عبارت زیر  .129

 دنبال واردشدن آسیب جدی به بخشی از مغز انسان که در ............ قرار گرفته است، ....................«»به

 یابد.  افزایش می دهان ۀوارید  ی پوششیهااختهی به آسیب احتمال  – تنفس تنظیم اصلى مرکز باالى  (1

  شود. مختل می ژهیو حواس ی ها رندهیگ از یگروه  در یعصب  امیپ دیتول – مخچه ی ها کرهنیم ی جلو (2

 آید. های مخ ناهماهنگی پدید میهی عصبی بین نیمکرهدر انتقال پیام – باالی مراکز تقویت اطالعات حسی  (3

 شود. با اختالل مواجه می ی دمارسال مستقیم پیام عصبی به دیافراگم برای خاتمه –جلوی بطن چهارم مغزی  (4

  یط در که  باشدیم گوسفند  دستگاه عصبى مرکزى از  ی بخش معادل دارد، نقش.............  در  کهبالغ  انسان مغز  از ی بخش .130

 ..... ............. یها بخش ی بررستشریح و 

 شود. مغز دیده می یشکم و یپشت  سطح دو هر در مخچه ی هاکرهمین همانند ،یخارج – مثانهیۀ تخل  نیح رارادى یغ پاسخ شروع در   (1

 . است گرفته قرار چهارگانه ی ها یبرجستگ  ریز در بالفاصله ،یدرون – گونهاسفنج ساختار با ییهااندام ی ازعصب ی هاامیپدریافت    (2

 خارجی، در سطح باالتری نسبت به چلیپای )کیاسمای( بینایی قرار گرفته است. –های مختلف از جمله بینایی و شنوایی فعالیت   (3

 وجود دارد. یحس ی ها امیپ  اغلب یۀاول پردازش محل ی باال  در ،یدرون – یمرکز یعصب دستگاه از کنندهمحافظت عیما ترشح   (4

 شود............ سیناپسی که در................برقرار میکشیدن دست، در هر  طی انعکاس عقب .131

 شود. سیناپسی میدار سدیمی در سلول پسهای دریچهنوعی ناقل عصبی موجب باز شدن کانال  -ی خاکستری نخاعماده (1

 کند. می ی آکسون نوعی نورون، مساحت غشای آن افزایش پیدادر پی رسیدن پیام عصبی به پایانه -ی خاکستری نخاعماده (2

 گردد. سیناپسی می نوعی نورون حرکتی موجب تغییر پتانسیل الکتریکی و تحریک سلول پس -ای ی ماهیچهمجاورت یاخته (3

 شوند. ، وارد فضای سیناپسی میATPهای های حاوی ناقل عصبی با صرف انرژی مولکول وزیکول  -ای ی ماهیچهمجاورت یاخته (4

 دقیقه   50   زیست شناسی

A 

B 
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 ؟نیست چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب  .132

 ............« ،سالم و بالغ  انسان یک اسکلت .........در بخش» 

 باشند.ارای مفصل ثابت می د پهن هایاستخوان همه  -محوری -الف

 دیگر وجود ندارد. یک با پهن استخوان دو بین  مفصل  مشاهده امکان - جانبی  -ب

 باشند. می   یهای خونهای متصل به جناغ قادر به ساخت یاختهاستخوان فقط  -حوری  م  -ج 

 کنند.می  شرکت  متحرک(  های)  مفصل تشکیل تنها در زرد، مغز دارای هایاستخوان تمام -جانبی   -د

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

 کند.............بوده و.......... ساله، هر استخوانی که اسکلت جانبی را به اسکلت محوری متصل می  10در بدن یک دختر  .133

 کند. در تشکیل نوعی مفصل گوی و کاسه شرکت می  -نوعی استخوان دراز (1

 های درونی بدن نقشی ندارد.ت کردن از اندامدر حفاظ -دارای مغز استخوان (2

 دهد.  تحت تاثیر اریتروپویتین، هماتوکریت را افزایش می -به استخوان مشابه خود متصل (3

 تر قرار دارد. ، پایینی سینههای اول در قفسهنسبت به بخش پشتی دنده -دارای بافت متراکم  (4

 دهد.انسان، بالفاصله.............از................رخ میی دلتایی در بدن در روند انقباض ماهیچه .134

 های میوزین به اکتین ها، اتصال سر مولکول ورود کلسیم به تارچه -قبل (1

 از سر میوزین، حرکت اکتین به بخش میانی ADPجدا شدن مولکول  -بعد (2

 ی مولکول پرانرژی در سر میوزیناتصال سر میوزین به اکتین، تجزیه -بعد (3

 جدا شدن سر میوزین از اکتین، ایجاد موج تحریکی در غشای تار  -قبل (4

 کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  .135

 ها بیش از سایر تارهاست...............« ی اسکلتی که................در آن» آن دسته از تارهای ماهیچه

 در مقابل خستگی مقاومت اندکی دارند.   -ی اکسیژنکننده مقدار پروتئین ذخیره (1

 کنند. با سرعت کندتری سارکومرهای خود را کوتاه می -های پرانرژی تولید مولکول  (2

 در سیتوپالسم خود، ساختارهای دوغشایی اندکی دارند.  -مقدار انرژی آزاد شده از مواد مغذی  (3

 کنند. انرژی خود را به مدت زیادی حفظ می -ی آندوپالسمیهای کلسیم از شبکهسرعت آزاد شدن یون (4

 کند؟ چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می  .136

 منجر به................، شود. «  ممکن نیست ..در بدن یک پسر بالغ » افزایش بیش از حد هورمون...........

 تر در استخوان رانهای غضروفی قدیمی های استخوانی به جا یاختهجانشینی یاخته -رشد  -الف

 ریز که بین نای و استخوان جناغ قرار دارد  ی درونی نوعی غده افزایش اندازه  -محرک تیروئید -ب

 ی باریک های پوششی ریزپرز دار در روده افزایش مصرف انرژی زیستی در سلول -پاراتیروئید -ج 

 النخاع پیام حسی ارسال کنند  توانند به بصلباز شدن هر نوع از مجاری تنفسی که می  -نفرین اپی -د

1 )1                 2 )2                3 )3                  4 )4   
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 پردازند که............ شده به ترشح موادی میهای موجود در بخش مشخص در بدن یک انسان سالم، سلول .137

 گذارند. ها اثر میهای کبد و ماهیچههمگی نوعی پیک شیمیایی هستند و روی یاخته (1

 کنند.  دوازدهه قدرت فعالیت پیدا میها غیرفعال بوده و تنها پس از ورود به گروهی از آن (2

 شود. ها میها نوعی تنظیم بازخوردی موجب کاهش ترشح آنی آنبه دنبال افزایش ترشح همه (3

 ی گوارش وابسته به حضور ترشحات کبدی در دوازدهه است. ها در لولهفعالیت صحیح گروهی از آن (4

 تواند............ ریزی که در بدن انسان...............میی درونهر غده .138

 های محرک از هیپوفیز را تنظیم نماید.  میزان ترشح هورمون -ریز باالتر استنسبت به سایر غدد درون (1

 بیش از یک نوع هورمون تولید کرده و در تولیدمثل هم دخالت داشته باشد.  -شودبه تعداد زوج دیده می (2

 ایستایی بدن دخالت نماید.  به کمک تنظیم غلظت یون کلسیم در حفظ هم -در گردن قرار گرفته است (3

 ها شود. ی انواع لنفوسیت با ترشحات خود موجب تمایز یافتن همه -شودبخشی از دستگاه لنفی محسوب می  (4

 شود.  های تیروئیدی در بدن انسان موجب افزایش.............و کاهش...............میترشح بیش از حد هورمون .139

 در نوار قلب Rی ی بین دو نقطهفاصله -هامصرف اکسیژن در یاخته (1

 هافعالیت پمپ سدیم پتاسیم نورون -هاذخایر گلیکوژن در ماهیچه (2

 فعالیت آنزیم انیدرازکربنیک  -کبدی   های تولید گلوکز در یاخته (3

 ایتولید انرژی در تارهای ماهیچه - فضای بین سلولی در بافت چربی (4

 ، ............... انسان سالم و بالغاولین خط دفاعی بدن  سازوکار مربوط بهدر ............. ، هر  .140

 . شود قسمت آن در موجود های میکروب نابودی  سبب تواند می  -ییغذا موادمحل شروع گوارش  (1

 . شود آن نابودی  سبب میکروب بلعیدن کمک به تواندمی -ی ورودی کربن با هوااکسید محل تبادل گاز دی  (2

 از الیه مخاطی بوده و مانند سدی محکم در برابر میکروب است.  جزئی -هر محل خروج هوا طی انعکاس دفاعی عطسه (3

  به نوعی در از بین رفتن باکتری های بیماری زا مؤثر باشد. تواند  می –اندامی که بیشترین اطالعات محیط را دریافت می کند  (4

 ؟نیست کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب  .141

 تواند.................« در..............خط ایمنی بدن انسان،....................میطور معمول  » به

 سدی محکم و غیرقابل نفوذ در برابر عوامل بیگانه ایجاد نماید.   -های کالژن فراوانرشته -اولین (1

 انگل بریزد. های خود را روی الرو یک محتویات دانه -های دمبلیی سفید با هستهگویچه -دومین (2

 ها جلوگیری کند.  ها را به دام انداخته و از پیشروی آنمیکروب -ترکیب شدن موسین با آب -اولین (3

 خواری میکروب را تسهیل کند های دیگر بیگانهبه کمک پروتئین -نوعی پروتئین محلول در خون -دومین (4

 کند؟ را بیان می  Bهای حاصل از تمایز لنفوسیت ی سلولی مشترک همهکدام مورد مشخصه .142

 های مختلف را از یکدیگر تشخیص دهند. ژنتوانند آنتیمی (1

 ی پادگنی لنفوسیت را دارند.  توانایی تولید پروتئین مشابه گیرنده  (2

 کنند. ی خود را در بخش مرکزی سیتوپالسم یاخته سازماندهی نمیهسته  (3

 مانند. زیادی در خون باقی میمدت، به مدت به منظور برقراری ایمنی اختصاصی طوالنی (4

افتد. در این پاسخ، بالفاصله پس از آزاد به دنبال ورود یک سوزن آلوده به پوست، نوعی پاسخ ایمنی در بدن به راه می .143

 دهد؟ ها، کدام پدیده رخ میشدن هیستامین از ماستوسیت

 ند.  دههای سفید خون، به منظور انجام دیاپدز، تغییر شکل میگروهی از گویچه (1

 پردازند. خوار موجود در بافت، به تولید پیک شیمیایی میهای بیگانهبرخی از یاخته (2

 کنند. های موثر در خط دوم ایمنی تمایز پیدا میهای خونی به سلول برخی از سلول  (3

 شوند.  ها متصل میهای موثر در دفاع غیراختصاصی به غشای میکروبگروهی از پروتئین  (4
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-قسیم کاستمان، تقسیم سیتوپالسم خود را  آغاز میتی مشخصی از  گل میمونی صورتی در مرحلههای مریستمی یاخته .144

 نند. بالفاصله................ این مرحله................... ک

 اند. های دوکروماتیدی متصل شدههای دوک به سانترومر کروموزومرشته -پیش از آغاز (1

 شود. کامالً از بین رفته و سپس پوشش هسته تشکیل میهای دوک  ابتدا رشته -پس از پایان (2

 کند.   از یکدیگر آماده می Rو  Wهای آرایش متافازی سلول را برای جدا کردن الل -پیش از آغاز (3

 زمان با افزایش طول، به شکل کروماتین درآیند. کند تا همها شروع به باز شدن میکروموزوم -پس از پایان (4

 ؟نیست ل عبارت زیر مناسب چند مورد برای تکمی .145

 در جانداران قطعاً .................. است.«   » در انتهای مرحلة .................. تقسیم میوز یک یاخته

 ی دوک در یاخته به حداقل طول خود رسیده هر رشته -2آنافاز  -های یکسان ایجاد شده      بدو یاخته با عدد کروموزومی -2تلوفاز  -الف

 در هر قطب یاخته تعدادی کروموزوم مضاعف تجمع یافته -1آنافاز  -های دوک متصل شده     دهر سانترومر از دو طرف به رشته - 1متافاز  -ج 

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

شود به طورحتم  اووسیت اولیه در آن سپری میهای ای که بیشتر عمر یاختهکدام گزینه درباره مرحله ای از چرخه یاخته .146

 صحیح است؟ 

 گیرد. در این مرحله، کارهایی مانند رشد و ساخت مواد مورد نیاز یاخته صورت می (1

 شود. طور دائم یا موقتی وارد آن میبه G1بخش از چرخه است که سلول پس از ورود به  (2

 ی سلول قابل مشاهده شدن است. یاختههای مضاعف درون میان دو جفت سانتریول و کروموروم (3

 کنند های پیکری بدن انسان حداقل بخشی از زندگی خود را در این مرحله سپری میتمام یاخته (4

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟ .147

 » به دنبال جدا نشدن.............حین تقسیم میوز............در انسان، قطعاً...........« 

 کروموزوم غیرجنسی خواهند بود.   23در نهایت دو اسپرم دارای  -اسپرماتوسیت اولیه  -های جنسی مکروموزو  -الف

 باشد.  مولکول دنا می  24های حاصل در ساختار خود دارای یکی از یاخته  -اووسیت ثانویه -21کروماتیدهای کروموزوم  -ب

 گردد. ی مبتال به سندروم داون میشود که موجب ایجاد زادهتخمکی ایجاد می  -اووسیت اولیه -21ی های شمارهکروموزوم -ج 

 .  تنها یکی از دو اسپرماتید حاصل، فاقد الل هموفیلی خواهد بود  -اسپرماتوسیت ثانویه -کروماتیدهای کروموزوم جنسی  -د

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

ی  گفت در صورت آسیب رسیدن به بخش شماره تواندهد، میبا توجه به شکل زیر که بخشی از بدن یک مرد را نشان می .148

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

 شود. « متوقف می4ی » کننده به بخش شمارهورود مواد قلیایی مانند مواد روان ،« 5« و »1» (1

ها به منظور تولید انرژی مورد استفاده قرار اسپرم تواند توسط بخش میانی فروکتوز می ،«2» (2

 بگیرد. 

های محرک در خوناب با بر هم خوردن سازوکار بازخورد منفی، غلظت برخی هورمون ،« 6» (3

 یابد افزایش می

های پیچیده و طویل این بخش، قادر به شرکت در فرایند در های موجود در لولهیاخته ،«3» (4

 لقاح، نخواهند بود. 
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 انسان، هر سلول هاپلوئید موجود در ............... .  در بدن .149

 تخمدان، تنها در صورت لقاح با اسپرم تقسیم میوز دو را انجام خواهد داد. (1

 ها است.ی اسپرمشود که محل ذخیرهساز، در بخشی از بدن بالغ میی اسپرملوله (2

 حاصل شده است. های پروتئینی در سلول زایندهی فالوپ، پس از ظاهر شدن رشتهلوله (3

 تواند با صرف انرژی حرکت کند دیدیم، در ساختار خود دارای سه بخش مجزا بوده و میاپی (4

 یابد. ساله، بالفاصله پس از.....................افزایش می 30ی جنسی یک زن سالم  در دوره .150

 ی داخلی رحم خونریزی در قاعدگی، ضخامت دیواره( اتمام 2گذاری، میزان غلظت پروژسترون در خوناب             ( تخمک1

 با خودتنظیمی مثبت  FSH( آغاز رشد فولیکول در تخمدان، غلظت 4های موجود در آندومتر           رگ( تشکیل جسم زرد، طول 3

 ماهه و سالم انسان......... رگی که در ساختار بندناف جنین هفت .151

 های دفاعی را به سمت بدن جنین ببرد.  از مواد غذایی و پروتئین تواند خون سرشارتعداد بیشتری دارد، می (1

 پیچد. کند، میکند، به دور رگی که خونی با مقدار اکسیژن اندک را حمل میرا در خود حمل می خون پراکسیژن (2

 ان خون دارد.  های کشسان، مقاومت بیشتری در برابر جرینسبت به سایرین قطورتر است، با وجود مقادیر زیادی از رشته (3

 ها دارند. های حبابکشود که تغییر رنگی مشابه رگ هایی مینماید، در نهایت منجر به تشکیل رگخون را به رحم مادر نزدیک می (4
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 » هر زنبور عسلی که.............«

 سازد.  ی تولید گامت خود، ساختارهای چهارکروماتیدی می دارد، در نخستین مرحلهکردن در فرایند لقاح را توانایی شرکت  -الف

 هایش را طی تولید مثل به زاده منتقل نماید.  یا نیمی از  ژن کند، ممکن است همههایی با قدرت تقسیم شدن ایجاد می گامت -ب

 ی کروموزومی داشته باشد.  پیکری با یک یا دو مجموعههای تواند دارای صفاتی با ژنوتیپ خالص باشد، ممکن است یاختهنمی -ج

 ها شود.  ماندگی کروموزومهمحاصل نوعی تولیدمثل جنسی است، در شرایطی ممکن به هنگام تولید گامت، دچار فرایند با -د

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

 ای که ............ قطعاً ............ خوردهای پیچتولیدمثلی مردی سالم، لولهدر دستگاه  .153

 گیرد ـ مسیر عبور اسپرم های نابالغ نیست. بصورت کامل در کیسۀ بیضه قرار نمی (1

 باشد.های بالغ و نابالغ میشود ـ حاوی اسپرم محسوب می FSHهای هدف هورمون سلول  (2

 هستند.  ATPهای خود وابسته به صرف ها برای زنش تاژکدار است ـ اسپرمهای تاژکمسیر عبور اسپرم (3

 پردازند.ریزِ خود به ترشح نوعی هورمون میهای درونشود ـ توسط سلول محسوب می LHهای هدف هورمون سلول  (4

 درست است؟  گیرد،های رویشی صورت میهای گیاهی که به کمک بخشی انواع تولیدمثلکدام عبارت در رابطه با همه .154

 هایی با قدرت فتوسنتز است. های سرالدی و یاختهشود که دارای یاختهدر آن از اندامی استفاده می (1

 مواد مغذی و معدنی مورد نیاز برای رشد گیاه جدید باید مستقیماً از گیاه دیگر و یا از خاک تامین شود.   (2

 هایی با ژنوتیپ مشابه با مادر خواهد بود. طورحتم دارای یاختهشود و بهگیاه بدون نیاز به تولید گامت ایجاد می (3

 شوند.های تمایزنیافته در آن تقسیم می هایی است که سلول شود دارای گره بخشی که منجر به ایجاد گیاه جدید می (4
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-تواند از یاخته« می1دهد، بخش »با توجه به شکل مقابل که نوعی تولیدمثل غیرجنسی در گیاه را نشان می .155

 ها.............باشد احتماالً در بخش............. ای.............تشکیل شده باشد و در گیاه نهایی، اگر تعداد گلبرگه

ی متحدالمرکز های آوندی چوب و آبکش به صورت یک دایره« دسته2» -پنج عدد -پارانشیم (1

 شوند.   دیده می

ی نخستین نازک های با دیوارهتوان یاختهترین بخش می« در مرکزی 3» -پنج عدد -کالنشیم (2

 مشاهده نمود. 

های آوندی آن یکی در میان « ضخامت پوست بسیار زیاد است و دسته3» -چهار عدد -پارانشیم (3

 اند.  قرار گرفته

ی  هایی بسیار نزدیک به هم با هسته « در راس خود دارای یاخته2» -چهار عدد -کالنشیم (4

 تدرشت مرکزی اس 
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 ........« ممکن نیستای که حاصل مستقیم تقسیم..............طبیعی است، ی تولیدمثل جنسی گیاه آلبالو، یاخته» در چرخه

 ی مادر ایجاد نشده باشد.   ای در بخش میانی یاختهی یاختهبه دنبال ایجاد صفحه  -میتوز  -الف

 های مشابه خود چسبیده باشد و تنها پس از جدا شدن بتواند تقسیم شود.  در ابتدا به یاخته - میوز -ب

 ی خود از آن سلول خارج گردد.  درون سلول گیاهی دیگری تولید شده باشد و برای انجام وظیفه -میتوز  -ج 

 های وراثتی بیشتری دریافت کرده باشد. ان تقسیم، مولکول های دیگر حاصل از همنسبت به یاخته - میوز -د

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

 اور باشد.......ی کراسینگای که قادر به ایجاد نوترکیبی به واسطهدر گل...........گیاه کدو، هر حلقه .157

 پردازد. هایی با قدرت شرکت در لقاح مییاخته در پرچم به تولید -نر (1

 کند.  ی حقیقی تولید میبا رشد دادن بخش مشخصی از خود، میوه -ماده (2

 پردازد.ی خود به تولید مواد آلی از مواد معدنی میترین حلقهبه کمک داخلی -نر (3

 را خواهد داد.  ی رشد گرده رسیده بر روی کاللهبه منظور انجام خودلقاحی، اجازه -ماده (4

 رست گیاه ذرت برخالف لوبیا............ در دانهگفت توان نمیهای رشد دانه در گیاهان مختلف با توجه به انواع روش .158

 ریشه ظاهری افشان دارد و هر بخش تازه خارج شده از خاک، سبز و فتوسنترکننده است.  (1

 اند. ها در ابتدا به دور ساقه پیچیدهی رویانی از دانه متفاوت است و برگمحل خروج ساقه و ریشه (2

 های موازی با هم است.  ماند و برگ در ساختار خود دارای رگبرگمی  در زیر خاک باقی دانه به همراه لپه (3

 ی بالغ قدرت انجام فتوسنتز را ندارد. ی غذایی دانهشود و ذخیرهبخشی از انشعابات ریشه درون دانه هم دیده می (4
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 یاه قابل مشاهده است...........« ای که در...............گ، هر هسته(2n=48زمینی )گیاه سیبطبیعی » در روند تولیدمثل جنسی 

 ی گرده دارد. های دیگر موجود در لولهنمود مشابهی با هستهی کروموزومی است و ژندارای یک مجموعه -ی گردهلوله (1

 ای ایجاد شده که حاصل میوز بوده و سیتوپالسم زیادی دریافت کرده است. به دنبال تقسیم یاخته -نیافتهی رویانی لقاحکیسه (2

 تواند وجود نداشته باشد.  ی دانه میی جدید قطعاً وجود دارد اما در پوستههایی است که در آندوسپرم دانهدارای الل -ی رسیدهگرده (3

 کروموزوم غیرهمتا دارد.  24ی کروموزومی خود ارد و در هر مجموعههای دیگر ندلزوماً تعداد کروموزوم یکسانی با هسته   -ی نابالغدانه (4
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 هایی که...............مانند................و برخالف..............« » باکتری

 پردازند.ریزوبیوم، به تثبیت کربن می -اکسیژن نیاز دارندگیاهان، برای انجام اعمال خود به  -پردازندبه تبدیل آمونیوم به تیترات می (1

-اسپیروژیر، به تولید اکسیژن نمی  -های جاذب نور بودهها، دارای رنگیزهسیانوباکتری  -روندها به کار میی فاضالببه منظور تصفیه (2

 ردازند.پ

های غشادار اوگلنا، فاقد قرص -الکترون استفاده کردههای سبز، از آب به عنوان منبع جلبک -کنندهای گونرا زندگی میدر شاخه (3

 هستند. 

  aسس، فاقد کلروفیل   -های شیمیوسنتزکننده، از مواد شیمیایی الکترون دریافت کردهباکتری -های ارغوانی هستنددارای رنگیزه  (4

 باشند. می

 ؟نیست چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب  .161

 قطعاً..........«  دهد کهای رخ مییاخته» واکنش مقابل در نوعی تنفس 

 ی الکترون بازسازی شوند.  های پذیرنده های آن باید مولکول در واکنش  -الف

 ی الکترون در آن نوعی مولکول آلی در سیتوپالسم است.  آخرین پذیرنده -ب

 افتد.  ماده اتفاق میهای اکسایشی یا در سطح پیش در آن به روش ATPتولید  -ج 

 شود. تولید می  ATP 30آن، به ازای مصرف هر گلوکز، در بهترین شرایط حدود  طی -د

1 )1                  2 )2                   3 )3                     4 )4 
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 » در گیاهانی که ............ به طور قطع.............. « 

در محیطی با نور و دمای باال، واکنش اکسیژنازی روبیسکو مهار  -خود دارای غالف آوندی فتوسنتزکننده هستنددر پهنک برگ  (1

 شود. می

-جذب برگ می CO2های چرخه کالوین، هم زمان با انجام واکنش -، چهارکربنی است 2COاولین ترکیب پایدار حاصل از تثبیت  (2

 ود. ش

جو، میزان فتوسنتز باالتری از سایر گیاهان  CO2در هر غلظتی از  -شودبندی مکانی انجام میدر دو مرحله با تقسیم CO2تثبیت  (3

 دارند.  

 ها،حاوی ترکیبات نگهدارنده آب هستند. های موجود در یاختهواکوئل -پردازندمی CO2در تاریکی به تولید اسیدهای چهارکربنه از  (4

 برخی از یاخته های تمایز یافته روپوستی می توانند .........نمایند.در  ساقه گیاه خرزهره،  .163

 یون های هیدروژن را در جهت شیب غلظت به درون فضای تیالکوئید هدایت  (1

 تولید CO2، در میتوکندری  Aبا سوزاندن گلوکز در سیتوپالسم  و تولید استیل کوآنزیم  (2

 مصرف  ATPبه هنگام تبدیل قندهای سه کربنه به مولکول های پنج کربنه فسفات دار،  (3

 سنتز  NADPHی الکترون در غشای تیالکوئید، های پذیرندهبا احیای مولکول  (4

 

 

 



  سنجحلی  جامع آزمون   1399 - 1400

 

 
@hellisanj  

 

 چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  .164

 گفت..............« توان می C4و  C3» تنها با توجه به اثرات...............بر روی گیاهان 

 دهد.  را افزایش می C4واحد با شدت یکسانی میزان فتوسنتز گیاهان   1000افزایش شدت آن تا  -نور -الف

 شود.  بیشتر می C4از گیاهان  C3در محیط، میزان فتوسنتز گیاهان  CO2در شرایطی با افزایش غلظت  -CO2 -ب

 شود. بیشتر می C4نسبت به گیاهان  C3محیط، میزان فتوسنتز گیاهان در شرایطی با افزایش شدت نور در  - نور -ج 

 کند.  ایجاد نمی C4واحد به بعد، تغییر معناداری در میزان فتوسنتز گیاهان   40از حدود  CO2افزایش غلظت  -CO2 -د

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

 طورحتم................ گردد، بههای نگهبان روزنه گیاه لوبیا، که طی آن................میزنجیره انتقال الکترون در یاختهدر هر  .165

ها در نهایت باید موجب کاهش یافتن نوعی ترکیب معدنی  الکترون -گرددفراهم می ATPهای شرایط الزم برای تولید مولکول  (1

 شوند.  

های ناقل پروتئینی عبور ی مولکولهر الکترون از همه -شوندت شیب غلظت وارد فضای بین دو غشا میها در خالف جهپروتون (2

 کند. می

های پرانرژی بیشتر مسیر خود را در خارج از غشا حرکت الکترون -گردندهای حامل الکترون در بستره تولید میدر نهایت مولکول  (3

 کنند. می

را   ATPها در جهت شیب غلظت، موجب تولید حرکت پروتون -گریز غشا قرار ندارندبخش آب های الکترون در تماس بابرخی ناقل (4

 شود. می

هر رنگیزه ای که در بخش انتقال دهندۀ انرژی نورانی به مرکز واکنش در فتوسیستم های گیاهی قرار دارد، واجد چه  .166

 ای است؟  مشخصه 

 توانند به پالست دیگری تبدیل شوند.  میشرایط نور محیط با تغییر در پالست هایی قرار دارند که  (1

 برند.های آزاد را باال میهای اضافی واکنش پذیری رادیکال با برداشت الکترون (2

 ها افزایش می یابد. در هنگام رسیدن میوۀ گوجه فرنگی میزان این رنگیزه (3

 ها در گیاه کاهش می یابد.این رنگیزه  در فصل گل دهی مقدارقطعاً  (4

ها نوشته شده است، چند غلط علمی وجود  های فتوسنتزی و انتقال انرژی توسط آندر متن زیر که در ارتباط با رنگیزه .167

 دارد؟

 الکترون الکترونی، چنین . بهشود می خارج  خود  مدار از قطعاً و گیردمی انرژی الکترون تابد،می رنگیزه هایمولکول به نور  وقتی» 

  رنگیزه مولکول به انرژی انتقال با است ممکن برانگیخته الکترون. است  شده خارج  خود مدار از و  پرانرژی زیرا گویند،می برانگیخته

 هایالکترون انرژی  فتوسنتز،  در.  شود گرفته دیگر مولکولی یا رنگیزه وسیلة به  و خارج  رنگیزه از  یا برگردد  خود مدار به بعدی،

 سبب آنجا در و رود می  واکنش  مرکز به نهایت، در و منتقل دیگر  رنگیزه به ایرنگیزه از هاآنتن در موجود  های رنگیزه در برانگیخته

 . «  شودمی آن از الکترون خروج  وa سبزینة  در  برانگیخته الکترون ایجاد

 ( سه4( دو                            3    ( یک                     2( صفر                      1

 دهد؟ شود، کدام واکنش رخ میین میزان انرژی مصرف می بیشتری کالوین گیاه آکاسیا که ای از چرخهدر مرحله .168

 ( تبدیل اسید سه کربنه به قند سه کربنه2( تبدیل مولکول شش کربنه به مولکول سه کربنه    1

 ( تبدیل مولکول شش کربنه به مولکول پنج کربنه 4( تبدیل قند سه کربنه به مولکول پنج کربنه       3
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 پردازد......... می  ATPهای های پارانشیمی برگ کاهو به تولید مولکولهر اندامکی که در یاخته .169

 کاهد. فضای خود میترین های موجود در داخلیبه کمک انرژی حاصل از الکترون، از میزان پروتون (1

 پردازد. کند، به تولید مولکول حامل الکترون میبرداری می در محلی که از روی مولکول دنا رونوشت (2

 نماید.  و مولکول حامل الکترون استفاده می ATPی انتقال الکترون مختلف برای تولید از دو زنجیره (3

 سازد. ی آندوپالسمی میهای موجود در شبکهریبوزومهای مورد نیاز خود را به کمک گروهی از پروتئین  (4

 ی خود دارای مغز هستند، طی چرخه کالوین ............. چرخه کربس، ............  ی غالف آوندی گیاهانی که در ریشهدر یاخته .170

 کربن دارد.    مولکول آغازگر واکنش، در ساختار خود پنج -مانند (1

 یابند.یافت الکترون کاهش میبا در +NADPمولکول های  -برخالف (2

 گیرد. تشکیل و شکسته شدن پیوندهای اشتراکی صورت می -مانند (3

 کند.  میزان فسفات آزاد درون یاخته کاهش پیدا می -برخالف (4
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 ..........« گفتتواننمی» با توجه به ساختار پهنک برگ نوعی گیاه...........

 تر هستند. کنند، به روپوست پایینی نزدیکها را دریافت میآوندهایی که محصوالت فتوسنتزی یاخته -لپهتک (1

 لپه بیشتر است. ی روپوست پایینی به طور کلی از برگ گیاه تکدهنده های پوششی تشکیلتعداد یاخته -دولپه (2

 پردازند.  کربنی میکربنی به قندهای سهبه تبدیل اسیدهای سه ها،های موجود در رگبرگگروهی از یاخته -لپهتک (3

 اند. سلولی کمتری داشته و فشردهتر هستند، فضای بینهای میانبرگی که به روپوست پایینی نزدیکیاخته -دولپه (4

 در مرحله ای از فتوسنتز که ........... قطعا ............... . .172

 شود. ی آب موجب تولید اکسیژن می تجزیه -اتفاق می افتدها برانگیخته شدن الکترون (1

 گردد.تولید نمی ATPدر زنجیره انتقال الکترون، مولکول  -تجزیه نوری آب صورت می گیرد (2

 نوعی قند پنج کربنی در چرخه ای از واکنش ها مصرف می شود  -شودنوعی ماده معدنی مصرف می (3

 شودکربنی به عنوان محصول عمل کربوکسیالزی روبیسکو تولید میترکیبی سه -با تولید فسفات همراه است (4

آورند  ای به دست می ای که...............بیشتر انرژی خود را در نوعی تنفس یاختهی سرینی، تارهای ماهیچهدر ماهیچه .173

 که.......... 

 پردازد.می NADHاز پیرووات، به تولید  CO2با آزادسازی  -کنندکلسیم را با سرعت بیشتری از شبکه آندوپالسمی خود آزاد می (1

 نماید.را بازسازی می +NADی نهایی و آلی الکترون، به کمک پذیرنده -دهندمقاومت بیشتری در برابر خسته شدن از خود نشان می (2

 شود.های آزاد ایجاد می، رادیکال ATPطی آن در شرایطی، هم زمان با تولید  -ها بیشتر از سایر تارها استریبونوکلئوتید آنتعداد دئوکسی (3

 الکترون دریافت کند.  NADHی نهایی آن باید مولکول دو کربنی از در مرحله -ی خود دارنددار کمتری در میان یاختههای هِممولکول  (4

-تواندهد، میای در فضای درونی راکیزه را نشان میاز تنفس یاخته با توجه به شکل مقابل که اولین واکنش .174

 فت.......گ

 گردد. ای مصرف میی نوعی واکنش چرخه« نوعی مولکول دوکربنی است که در اولین مرحله 7ی » مولکول شماره (1

 شود. میتوکندری تولید میی کربس « در مراحل مختلفی از چرخه3ی »« مانند مولکول شماره2ی » مولکول شماره (2

 نماید.  « در سیتوپالسم تولید شده و با صرف انرژی زیستی از دو الیه فسفولیپیدی میتوکندری عبور می 1مولکول » (3

« ممکن است تولید 1« از مولکول »2هایی است که به دنبال آزادسازی مولکول »« یکی از انواع مولکول 5مولکول » (4

 شود. 
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 ها ............... بریم، ............... اما فقط طی انجام بعضی از آنها بهره میانواع تخمیرهایی که در صنعت از آنطی انجام همة  .175

 شوند.ها به الکلی دو کربنه منتقل میالکترون – دهدمی دوفسفاته رخ انواعی از ترکیبات آلی مصرف (1

 ها به مولکول نوکلئوتیدی، سه کربنی است. هر ترکیب دهندۀ الکترون –یون هیدروژن آزاد می شود  (2

 نوعی مادۀ دفعیِ معدنی تولید می گردد.  -شود که در فساد مواد غذایی دخالت داردمحصولی تولید می (3

 بنیان پیروویک اسید به بنیان اسید دیگری تبدیل می شود. –تولید می شود  NADHمولکول  (4

دوم چند دسی   حالت شود. اندازه تراز شدت در برابر می  5برابر شود تراز شدت صوت آن  100اگر شدت صوت یک بلندگو   .176

 بل است؟ 

1 )25 2 )5 3 )10 4 )15 

ها در واحد زمان کاهش یابد  شود. اگر تعداد تپطنابی بین دو نقطة ثابت بسته شده است و در آن موج عرضی تشکیل می .177

 کند؟ سرعت انتشار موج چه تغییری می

 یابد ( کاهش می2      یابد ( افزایش می1

 تواند افزایش یا کاهش یابد ( می4      کند ( تغییر نمی3

برابر توان چشمه صوت اول است و فاصله شخص از   9شخصی در مقابل دو چشمه صوت قرار دارد. توان چشمه صوت دوم  .178

 مه اول است. تراز شدت صوت کدام چشمه و چند دسی بل برای او بیشتر است؟برابر فاصله از چش 30چشمه دوم 

 دسی بل 20  –( چشمه اول 2    دسی بل 40  –( چشمه اول 1

 دسی بل 20 –( چشمه دوم 4    دسی بل 40 –( چشمه دوم 3

شود به صورت زیر  که به صورت جداگانه در تارهایی مشابه منتشر می 2و   1مکان برای دو موج عرضی  -نمودار جابجایی  .179

است. اگر نسبت بسامد موج در آنها  
f

f
=2

1
باشد نسبت نیروی کشش   4

F

F

2

1
 کدام است؟   

1 )3 2 )3 

3 )9 
4 )

1
3

 

 

 دقیقه   26   فیزیک 

 محل انجام محسابات:

y 

x 

(1موج)  

y 

(2موج)  

x .

1
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باشد، در هر دو طناب با   Bچهار برابر کشش   Aبا طول و چگالی یکسان در اختیار داریم. اگر کشش   B,Aدو ریسمان   .180

 کدام است؟  Bمطابق شکل زیر باشد، شکل موج در طناب   Aبسامد یکسان موج ایستاده ایجاد کنیم و شکل موج در طناب  

1 ) 

 

 

2 ) 

 

3 ) 

 

4 ) 

تشکیل   2طول موج   3به   4و در جابجایی از تراز  1طول موج   4به   5در اتم هیدروژن در جابجایی الکترون از تراز  .181

=شود. اگر  می +
  3 1 2

1 1 1
 زیر است؟  های حاصل کدام یک از انتقال 3باشد.  

 1به  3( 4     2به  4( 3   3به  5( 2  1به  2( 1

تابد جریان برقرار شده و حداکثر انرژی  به سطح فلزی می nm620وتو الکتریک وقتی نوری با طول موج فدر آزمایش  .182

/جنبشی فوتو الکترونها   ev6 بریم حداکثر انرژی جنبشی به  شود. وقتی منبع نور دیگری به کار میمی/ ev1 رسد. تابع  می 1

hc)منبع دوم بر حسب نانومتر به ترتیب از راست به چپ کدام است؟  و طول موج نور evکار بر حسب   ev.nm)=1240   

 250و  6/1( 2      350و  4/1( 1

 496و  1/ 4( 4      250و  5/1( 3

در اتم هیدروژن الکترون در اولین حالت بر انگیخته قرار دارد. در صورت پایدار شدن الکترون طول موج فوتون گسیلی   .183

R)چند نانومتر است؟   / nm )−= 1
1 0 01   

1 )
400
3

     2 )400    3 )720   4 )
100
3

  

 محسابات:محل انجام 

A 
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x221عنصر   .184
y205پس از چند واپاشی به عنصر   90

پوزیترون  و چند ذره   شود در این فرآیند چند ذره  تبدیل می 79

 ؟ شودتابش می

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

است. اگر   Eاز هم قرار دارند در وسط فاصله بین آنها برابر  dم و هم اندازه که در فاصله  امیدان حاصل از دوبار غیر هم ن .185

اندازه یکی از آنها را نصف کرده و سپس  
d

4
 شود؟ می Eبه دیگری نزدیک کنیم میدان در همان نقطه قبل چند برابر  

1 )1    2 )
1
2

     3 )2   4 )
3
2

 

یابد. در این صورت بار ذره را در جهت خطوط میدان حرکت دهیم انرژی پتانسیل آن افزایش می qای با بار  اگر ذره .186

 یابد............... است و در این حرکت پتانسیل الکتریکی ................ می

 افزایش –( منفی 2       کاهش  –( منفی 1

 افزایش –( مثبت 4       کاهش –( مثبت 3

کم    j216درصد کاهش یابد از انرژی ذخیره شده در آن   20است. اگر ولتاژ دو سر این خازن   f12ظرفیت خازنی   .187

 شود. ولتاژ اولیه دو سر خازن چند ولت بوده است؟ می

1 )10    2 )5/12    3 )15   4 )5/17 

 

 در مدار مقابل توان مصرفی داخلی چند وات است؟  .188

1 )20    2 )45 

3 )90    4 )60 

 

 

 

 

 

 محل انجام محسابات:
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,wاگر یک المپ   .189 v100 کنیم چند آمپر ساعت بار الکتریکی از آن عبور  وصل   v110ساعت به برق    11 مدت را به  220

 کند؟ می

1 )
25
11

    2 )5/2    3 )275   4 )4 

/جریان   10باشد و همینطور از مقاومت   V27برابر   B,Aدر شکل زیر اگر اختالف پتانسیل بین دو نقطه   .190 A1 عبور   5

 خواهد بود؟ چند آمپر  Iکند مقدار جریان کلی 

1 )2    2 )3 

3 )4    4 )5 

 

و نسبت    4در شکل زیر اگر مقاومت درونی   .191
V


را نشان دهد، پس از   A2باشد و در این حالت آمپر سنج عدد    2برابر  

 دهد؟سنج چه عددی را نشان میولت Kقطع کلید  

1 )8   2 )16 

3 )4   4 )12 

 

 

 چند اهم است؟  B,Aدر شکل مقابل مقاومت معادل بین دو نقطه   .192

1 )60   2 )10 

3 )20   3 )30 

 

 

 

 

 محل انجام محسابات:
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 میدان مغناطیسی بار دو ذره به ترتیب کدام است؟ در  2و  1های با توجه به مسیر حرکت ذره .193

 مثبت  –( منفی 2    منفی  –( منفی 1

 مثبت  –( مثبت 4    منفی  –( مثبت 3

 

 

 

B,یک الکترون بطور افقی وارد سه ناحیه میدانهای   .194 B ,B3 2 شده است اگر مسیر حرکت آن مطابق شکل زیر باشد میدان    1

 ترتیب در کدام جهت است؟ در این سه ناحیه به 

 درونسو  –برون سو  –( درنسو 1

 برونسو –درونسو  –( درونسو 2

 درونسو –درونسو  –( برونسو 3

 برونسو  -برونسو –( برونسو 4

 
 

 در مدار  شکل زیر انرژی ذخیره شده در القاگر چند ژول است؟  .195

1 )32/0    2 )28/1 

3 )64/0    4 )16/0   

      

 

 

 انجام محسابات:محل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  سنجحلی  جامع آزمون   1399 - 1400

 

 
@hellisanj  

 

 

 چه تعداد از عبارات زیر در مورد عناصر دوره سوم جدول تناوبی درست است؟  .196

 الف( سه عنصر در این دوره رسانای الکتریسته هستند.

 خوارند.ب( همه عناصری که در این دوره درخشان هستند، شکلپذیر و چکش

 رود.عناصر این دوره در ساخت ابزار برش شیشه به کار می پ( یکی از 

 ت( یک عنصر با مولکول دو اتمی دارد

 ث( شعاع یونی اولین عنصر آن از شعاع یونی سایر عناصر آن بیشتر است. 

 ( صفر4 1( 3 2( 2 4( 1

4/لید شده برابر  های توسولفید ناخالص مصرف شده و اختالف جرم فرآوردهگرم کربن دی  4در واکنش زیر اگر  .197 گرم  2

)سولفید کدام است؟)واکنش موازنه نشده(باشد درصد خلوص کربن دی , , )C O S= = =12 16 32  

( ) ( ) ( ) ( )l g g g
CS O CO SO+ → +2 2 2 2 

1 )95 2 )90 3 )85 4 )80 

_اگر فرم کلی آلکانی به صورت   .198 a  ،اتیل_ ,c bتوان نسبت  متیل هگزان باشد، این نام را به چند آلکان متفاوت میدی

,داد؟) ,c b a  )اعداد صحیح و نابرابرند 

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

 در کدام گزینه کاتالیزگر واکنش به درستی معرفی شده؟  .199

1) 
( ) ( ) ( )    ,    ...s g gFeCl C H HCl+ →3 2 4 

2) 
( ) ( )      ,      ...l gH SO C H H+ →2 4 6 12 2 

3) 
( ) ,            ,           ...gAl V nC H →2 4 

4)       ,       ...H SO CH OH HCOOH+ →2 4 3 

 کدام عبارت نادرست است؟  .200

 برد.بازیافت فلزها گونه های زیستی بیشتری را از بین می (1

 رود.آرایشی و بهداشتی به کار میها و مواد بخش کمی از نفت خام استخراج شده برای تولید دارو، شوینده (2

 مداری مردم آن جامعه است. نامی و اخالقای که در مسیر توسعه پایدار قرار دارد، خوشهای جامعهاز نشانه (3

 های فلزی در کف اقیانوس از ذخایر زمینی آن بیشتر است. غلظت گونه (4

 

 

 دقیقه   25   شیمی 

 محل انجام محسابات:
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 کدام عبارت زیر درست است؟  .201

 تر باشد گرمای ویژه آن بیشتر است.بین ذرات یک ماده قوی هرقدر جاذبه  (1

 ظرفیت گرمایی ویژه یک ماده برخالف ظرفیت گرمایی آن به حالت فیزیکی ماده بستگی دارد. (2

 میانگین انرژی جنبشی ذرات یک ماده بیانگر میزان تندی و جنبشی ذرات آن ماده است.  (3

 گرمایی یک ماده است.آنتالپی یک ماده برابر مجموع انرژی جنبشی و  (4

 های زیر نادرست است؟ با توجه به فرمول ساختاری داده شده چند مورد از عبارت .202

آن در ترکیب موجود در رازیانه هم   عاملیهای الف( یکی از گروه

 هست. 

 نیاز داریم. H2مول گاز   7ب( برای سیر شدن یک مول از آن، 

 پ( مانند ترکیب موجود دارچین امکان تشکیل پیوند هیدروژنی دارد. 

 وجود دارد. Aت( حلقه آروماتیک در ساختار آن مانند ویتامین 

 کربوکسیل و هیدروکسیل است. ث( دارای گروه عاملی آمیدی، 

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

)متان چند کیلوژول است؟  g4، گرمای حاصل از سوختن کامل   های زیربا توجه به واکنش .203 , )C H= =12 1 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

)                   

)                    

)         

)       

s g

g l

s g g

g g l

C O CO H kj

H O H O H kj

C H CH H kj

H O H O H kj

+ →  = −

→  = −

+ →  = −

+ →  = −

2 2

2 2

2 4

2 2 2

1 394

2 41

3 2 75

1
4 245

2

 

1 )/171 85 2 )727 3 )890 4 )/181 75 

چند   چهلمبا توجه به نمودار غلظت زمان زیر سرعت واکنش از شروع تا ثانیه  .204
.min

mol

l
 است؟  

1) /0 2 

2) /0 3 

3) /0 01 

4) /0 03 

 

 

 

 

 

 محل انجام محسابات:
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 است؟ کدام گزینه درست  .205

)در واکنش  (1 ) ( ) ( )aq l gH O H O O→ +2 2 2 22 ی رابطه 2
[ ] [ ]H O H O

t t

− +
=

 

2 2  برقرار است.  2

 شودرنگ میمحلول بنفش رنگ پتاسیم پر منگنات در دمای اتاق و در حضور یک اسید مانند هیدروکلریک اسید به آرامی بی (2

 ها و ... است. ها در خودروها، کارخانهدر ردپای غذا به مراتب بیشتر از سوختن سوخت CO2سهم تولید گاز  (3

 و بسیار واکنش پذیر است. رادیکال گونه فعال و ناپایداری است که در ساختار خود پیوند دوگانه دارد (4

)مول   6 .206 )g
N O2 Nدهیم. پس از ده دقیقه مقدار مول  لیتری قرار می 2را در یک ظرف  4 O2 شود. باهم برابر می  NO2و   4

minM.چند   NO2سرعت متوسط تولید  
 است؟ 1−

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

 های زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت .207

های گیاهی برای این کار  ن پوشش خود را از پشم و پوست و موی حیوانات تهیه کرد و با گذشت زمان از بافت ی انسان نخست •

 استفاده کرد 

 روند.عوامل محیطی بکار میها برای حفاظت بدن در برابر برخی از پوشش  •

 کلسترول یک الکل سیر نشده است و یکی از مواد آلی موجود در غذاهای گیاهی است.  •

 شود.برای سرد کردن محل آسیب دیدگی از انحالل کلسیم کلرید در آب استفاده می  •

 شود و محتوی گلوکز است. سمنو از جوانه گندم تهیه می  •

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

دهیم. اگر واکنش تا جایی پیش رود  گرم بوتانوئیک اسید را در مجاورت سولفوریک اسید واکنش می 88گرم اتانول و   23 .208

مانده تقریباً چقدر است؟ از الکل در واکنش مصرف شود. درصد جرمی فرآورده آلی در مخلوط باقی 20%که  

( , , )C H O= = =12 1 16 

 درصد 30( 4 درصد 20( 3 درصد 15( 2 درصد 10( 1

 کند. های موجود در کدام گزینه جمله زیر را به درستی تکمیل میعبارت .209

 »................ یک پلیمر ................. است که.................«

 رود.در پتو به کار می –سیر نشده  –پلی سیانواتن  (1

 در ساختار مونومر آن یک گروه وینیل وجود دارد. –سیر نشده  –پلی استیرن  (2

 شود.به عنوان سرد کننده استفاده می –گازی  –تفلون  (3

 چگالی آن از آب بیشتر است. –شفاف  –اتن بدون شاخه پلی (4
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/وینیل کلرید  رهای سازنده یک نمونه پلی وماگر در ساختار مون .210  244 816 پیوند دوگانه دیده شود جرم پلیمر تولید   10

)شده برابر چند گرم است؟  , , / )C H Cl= = =12 1 35 5 

1 )500 2 )301 3 )50 4 )/30 1 

Hای از خاک رس، درصد جرمی  در نمونه .211 O2   وSiO2  است. اگر بر اثر حرارت و تبخیر بخشی از    40و  15به ترتیب برابر

Hشود درصد جرمی   44%درصد جرمی سیلیس برابر با   ،آب موجود در این خاک رس O2   در این نمونه خاک چقدر خواهد

 است(  بود؟)حرارت بر مقدار سایر مواد موجود در خاک بی اثر

1 )/13 2 2 )/6 6 3 )/3 3 4 )/1 1 

 کدام مقایسه زیر درست است؟  .212

Fشعاع یونی: (1 O S Cl− − − −  2 2
  

NaClسختی: الماس   (2 SiC  

MgOآنتالپی فروپاشی شبکه:  (3 AlF NaCl LiBr  3 

Tiمقاومت در برابر سایش: فوالد  (4  

 های زیر صحیح است؟ چه تعداد از عبارت .213

 اند.جهت با یونهای کلرید جاذبه ایجاد کرده 6یونهای سدیم از   NaClدر بلور   •

0/لیتر محلول  میلی 100برای آنکه رنگ  • Vموالر   02
0/از زرد به سبز تبدیل شود به   5+  گرم فلز  روی نیاز است. 13

( )Zn = 65 

 است.  Tiو   Naقاب عینک و استنت رگ از کاربردهای آلیاژ هوشمند فلزات   •

 فلزات خواص شیمیایی مشابه و خواص فیزیکی متفاوت دارند.  •

 کند.وجیه میمدل دریای الکترون برخی خواص فیزیکی فلزات از جمله رسانایی الکتریکی و چکش خواری آنها را ت •

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

 ها درست نیستند؟ کدام عبارت .214

,های  الف( از میان مولکول ,CSO SO CO2 Cو  2 H2  اند.دو  مولکول خطی و دو مولکول ناقطبی 2

 اتر و کلروفرم در نقشه پتانسیل آنها یکسان است. متیلهای دیهای کربن در مولکولب( رنگ اتم

پ( در یون  
| |

| |

O O

O O

O X O O X O

−

 
 − − − − −
 
 

4

متعلق به   xکنند. اتم  ها در آن از قاعده هشتایی پیروی میکه همه اتم 

 جدول عناصر است.  16گروه  

 ( الف و ب و پ4 ( ب و پ3 ( پ2 ( الف و ب 1
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سازی واکنش رفت است.  ها و فرآورده ها سه برابر انرژی فعال دهندهدر یک واکنش گرماده اختالف سطح انرژی واکنش .215

سازی رفت  دهد اگر پس از به کاربردن کاتالیزگر انرژی فعالکاهش می 10%سازی برگشت را استفاده از کاتالیزگر انرژی فعال 

 واکنش چقدر است؟  Hباشد    kj12برابر 

1 )−60 2 )+60 3 )−70 4 )+70 

 های کاتالیستی در خودروها صحیح است؟ کدام عبارت در مورد مبدل .216

 است. COبیشترین درصد کاهش جرم آالینده بر اثر استفاده از آن مربوط به آالینده  (1

 توان آالینده ها را از بین برد.اگزوز باالست به دلیل زمان کم، بدون مبدل نمیبا وجود آنکه دمای گازهای خروجی از  (2

 گیرند و انرژی فعالسازی زیادی دارند. ها گرما ها در این مبدل های حذف آالیندهواکنش (3

Pd,ی فلزی از جنس فلزات  توده (4 Rh  وPt  ها قرار دارند.های سرامیکی در این مبدل ومتر روی توری نان 10تا  2به قطر 

)تعادل گازی   .217 ) ( )g g
A B2  مول   2باA  مول  4وB  لیتری برقرار است. اگر در دمای ثابت حجم ظرف را 2در یک ظرف

 نصف کنیم مقدار ثابت تعادل جدید چقدر خواهد بود؟ 

1 )/6 56 2 )4 3 )2 4 )/3 64 

SOاگر در تعادل گازی   .218 SO O+3 2 22 برابر باشد و ثابت تعادل برابر  SO3و   SO2در یک ظرف دو لیتری، غلظت  2

/ mol
l0 )باشد جرم گاز اکسیژن موجود در تعادل چند گرم است؟  01 )O = 16 

1 )/1 28 2 )/0 32 3 )/0 64 4 )/0 16 

NOتعادل گازی   .219 N O Q+2 2  در یک ظرف با حجم ثابت برقرار است اگر دما را افزایش دهیم: 42

 یابد. سرعت واکنش در جهت رفت کاهش و در جهت برگشت افزایش می (1

 ماند.های گازی ثابت میتعداد کل مولکول  (2

 شود تا رنگ آن ثابت بماند.مخلوط به تدریج پررنگتر می (3

Nاز  NO2یابد ولی افزایش غلظت  غلظت هر دو گاز افزایش می (4 O2  بیشتر است.  4

 فرمول مولکولی کدام برای عبارتی که در مقابل آن آمده صحیح است؟  .220

1) C H8  ندارد  ددر نفت خام وجو  10

2)  K MnO2  رود.به کار می PETهای مورد نیاز برای تولید رممحلول غلیظ آن در تولید مونو 4

3) C H O2  کاربرد دارد. PETبرای بازیافت شیمیایی  6

4)  C H O4 8  حالل چسب است. 2

 

 

 

 محل انجام محاسبات:





 
 

 
 

 100تعداد سوال: 
 

 ، تعداد، شماره سواالت عمومید امتحانی آزمون رعنوان موا

 تا شماره  از شماره  تعداد سوال  د امتحانی رموا ردیف 

 25 1 25 فارسی نگارش  1

 50 26 25 عربی  2

 75 51 25 دینی  3

 100 76 25 زبان 4

 

 رسول دهقان  مدیر گروه:

 امیرحسین مسلمی  مسئول آزمون: 

 مهیار لیالئی  مسئول دفترچه: 

 شهالیی  –هندی   –رضایی بقا   –ترکمان  –  نیاسعیدی طراحان )اساتید(:

 تیم اجرائی آزمون: 
  -ابوالفضل عباسی  –محمد باقرزاده  –وحید کوثری  –محسن حیدری 

 ابوالفضل حداد   –ای مهدی آمره  -ماهان محبی –لیالئی مهیار

 ویراستاران:
  رضایوفامید  –هادی نوربخش  –محمد حسین رمضانی راد  –حمید دهباشی 

 آرش کاوان  – یزمرد نی ام رضایعل –عماد موحد 

 

 
 

 شود.باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیق و حقوقی تنها با مجوز این  سازمان مجاز میحق چاپ، تکثیر و انتشار سواالت به هر روش )الکترونیکی و ...( پس از 
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 تجربی  ریاضی و  رشته  – عمومی پاسخ تشریحیدفترچه 
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    فارسی و نگارش

 

 :2گزینه   .1

 دژم: خشمگین / وبال: عذاب و سختی

 

 : 4گزینه  .2

 بان / شریعت: متضاد طریقت تمکن: ثروت /  صباحت: زیبایی / شراع: سایه

 

 :3گزینه   .3

 بحبوحه: میان / کربت: رنج و اندوه /  هیون : شتر باربر 

 

 :1گزینه   .4

 متابعت 

 

 : 4گزینه  .5

 هول 

 

 : 4گزینه  .6

 غالب 

 

 :3گزینه   .7

 غربی: گوته / روضة خلد: مجد خوافی   -های دوشنبه: آلفونس دوده /  دیوان شرقیقصه

 

 :3گزینه   .8

 تو خموش)مسند( باش 

 

 : 4گزینه  .9

 ساز  که: پیوند وابستهکه: وقتی( چو: چون 1

 ساز ( گر: اگرکه: پیوند وابسته ۲

 ساز ( که: پیوند وابسته3

 

 

 



  سنج حلی    جامعآزمون پاسخنامه  1399 - 1400

 

 
2 @hellisanj  

 

 : 4گزینه  .10

 شود که واوها از نوع ربط هستند.با در نظر گرفتن فعلهای محذوف مشخص می   4گزینة  در  

 

 :1گزینه   .11

 )است( آن که ...  خوش

 

 : 4گزینه  .12

 اند:یافتهکاررفته در معنی قدیمی که امروز تحول  های به واژه 

 وآمد ( اختالف: از پی هم آمدن: رفت 1

 استشهادنامه ( محضر: ۲

 ( هنر: علم و فضیلت 3

 

 :3گزینه   .13

 ها:  وجه شبه 

 فتدا  وتابچیبه پ  (1

 هزاران ناله دارد (  ۲

 سربازان و رندان   یکو  نینششب (  4

 

 :3گزینه   .14

 . دقیق و درست۲ . قامت کشیده  1( چمن مجاز از باغ / راست: ایهام   1

 ( عنبر زلف: تشبیه / کافور استعاره از چهره ۲

 شود! ایهام تناسبی در بیت دیده نمی( اسلوب معادله: مصراع دوم تمثیل مصراع اول /  3

 ( من خام سوخته: پارادوکس / خام و سوخته: تضاد4

 

 : 4گزینه  .15

 پایت به سنگ آید  الف( کنایه: 

 . شیرین سخن گفتن یار۲ . سخن گفتن بانو شیرین 1ب( ایهام:  سخن گفتن شیرین :  

 آرایی: تکرار /ر/ ج( واج 

 د( تشبیه: تو درخت هستی

 استعاره: مشک سیاه استعاره از زلف معطر و سیاه یار ه(  

 

 :3گزینه   .16

 تشخیص و استعاره: الله بدانست 

 دنیا آمد( و بشد )از دنیا رفت(تضاد: بزاد )به 

 مجاز : کف مجاز از دست 

 وفایی روزگار! نوشی و جام می به دست گرفتن گیاه الله در اندوه بی حسن تعلیل: علت روییدن گل الله، شراب 
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 :3گزینه   .17

 مفهوم مشترک: اول اندیشیدن و سنجیده سخن گفتن

 

 :2گزینه   .18

 مفهوم مشترک: غنیمت دانستن فرصت

 ( عالقه عاشقان به ناز معشوق ۲مفهوم گزینه  

 

 :3گزینه   .19

 ( سخنهای خودت که مانند مار و عقرب است مایة عذابت خواهد شد: از ماست که بر ماست 3

 

 : 4گزینه  .20

 ناپذیری درد عشق درمان مفهوم مشترک:  

 

 : 4گزینه  .21

 مفهوم مشترک: پرهیز از خواهشی که مایة خواری و خفت است ولو به قیمت محرومیت باشد. 

 ترین غدا در حکم غذایی شاهانه است. : برای فقیر ساده 4گزینة

 

 :1گزینه   .22

 مفهوم مشترک: انسان تنها امانتدار عشق الهی

 پیشگاه معشوق نثار خواهد کرد. ( جان عاشق امانتی است که آن را در  1

 

 :2گزینه   .23

 مفهوم مشترک: خاموشی عاشق 

 ( ناتوانی عاشق از خاموشی در وصف شوق عشق ۲

 

 :1گزینه   .24

 ها ها و رذالت مفهوم مشترک: سروری یافتن پستی 

 

 :2گزینه   .25

 بخشی لطف و عنایت خدا و دفع خطراتمفهوم مشترک: ایمنی

 عاشق ناپذیری نقش معشوق از قلب  ( زوال ۲
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    عربی 

 

 :3گزینه   .26

: آنها  یُخرجهمترجمه شده است. »« به شکل »مضارع التزامی و مضارع«  ۲و    1های »: ایمان آوردند« فعل ماضی است اما در گزینهآَمنوا»

 «4و    ۲های »برد« فعل متعدی و مفعول پذیر است. رد گزینهرا بیرون می

 

 : 4گزینه  .27

: خورشید را فروزان  وجدنا الّشمس مستعرة»   3: آسمان« مفرد است نه جمع. رد گزینه  الّسامء»  3کردم« رد گزینه  : نگاه میکنّا نشاهد»

 « ترجمه شده. الّشمس فروزان به شکل صفت برای »  1یافتیم« در گزینه  

 

 :  2گزینه   .28

: جوانان کوشای ما« ترکیب وصفی است.  شبابنا املجّدون»  4کند« فعل متعدی است نه الزم. رد گزینه  خود را مجهز می:  یجّهُز أنفسهم»

 3و    1های  رد گزینه

 

 :2گزینه   .29

 4و    3های  کند. رد گزینهها. تطهر الجو: هوا را پاکیزه مینها« رد همه گزینه»فانها: پس آ  3»کل المواطنین: همه شهروندان« رد گزینه  

 

 :1گزینه   .30

 هیچ اضافه است.   3( در گزینه  4و    ۲چیزی سنگین تر نیست )رد      لیس شیٌء أثَْقَل 

 

 :1گزینه   .31

 (3و    ۲( »صادقین« صفت نیست حال است )رد  4و  ۲»النَقْفُ« نهی است )رد  

 

 :1گزینه   .32

 بررسی سایر گزینه ها:

 باال رفتن: ارتفاع ۲گزینه  
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 دوستی خوشبخت  : صدیقٍ سعید 3گزینه  

 کسی که ... : مَن شرط نیست  4گزینه  

 

 : 4گزینه  .33

 »بیتنا الثانی : خانه دوم ما« 

 

 :1گزینه   .34

 فریب نخورید    ال تغتّروا

 

 :1گزینه   .35

 امطار نکره است.   4»بارانها: األمطار« در گزینه   3»خداوند: اهلل« رد گزینه    ۲»گردانید: صیّر« رد گزینه

 

 ترجمه متن:      

شماریم. ممکن است  ها و ثانیه ها(بخشی از رندگی خود را بیهوده میآن)دقیقهرده شده است و با تباه کردن  ها شمها و ثانیهعمر با دقیقه

شده است:  ما با تالش، ثروت از دست رفته و با درس خواندن، شناخت را بازگردانیم... ولی وقت از دست رفته، بازگرداندنش هرگز امکان ندارد. گفته  

-های موفق پایبند به استفاده مفید از زمانبینی که انسانکند. برای همین میطع میزمان مانند شمشیر است، اگر آن را قطع نکنی، آن تورا ق

شود که یکی از خویشانوندان یکی از دانشمندان مرد. او به شخص دیگری دستور داد که سرپرستی)مسئولیت( دفن کردن  اند.گفته میهایشان بوده 

خاطر ترس از دست دادن چیزی از علم، رها نکرد. این فرهنگ نیازمند تربیت از زمان    او را به عهده بگیرد... در حالی که او مجلس درس را به

 که آرام آرام رشد کند.کودکی است تا این

 

 :1گزینه   .36

 توانیم موفق شویم؟چگونه می

 الناجحین کانوا ملتزمین باإلستفادة مفیدة...«ها.»هایمان و غفلت نکردن از آنبا تباه نکردن زمانه (1

 ردن در کجالس علم و دانشمندان. با شرکت ک (۲

 تهنا با ترک کردن راحتی و پایبندی به کار )قید فقط و تنها، کار رو خراب کرد(  (3

 از کودکی باید موفقیت را بخواهیم و آن را آرزو کنیم)پس عمل چی؟(  (4

 

 :2گزینه   .37

 کند؟ چه وقت زمان ما را قطع می

 زمانی که از آن استفاده کنیم. (1

 کند.( تباه کنیم.) اگر وقت را صرف و سپری نکنیم و مورد استفاده مفید قرار ندهیم او مارا قطع میزمانی که آن را   (۲
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 زمانی که )مانند( شمشیری بشود.  (3

 هنگامی که مرگ برسد  (4

 

 :3گزینه   .38

 »هرچیزی بازگرداندنش امکان دارد به جز .................... .« خطا را برای جای خالی معین کن:

 زندگی (1

 )تکرار شدنی نیست( زمان   (۲

 فرهنگ (3

 فرصت (4

 

 : 4گزینه  .39

 :خطا را معین کن

 کندها ساخته شده است، پس هرکس آن را دوست داشته باشد، تباهش نمیزندگی از ثانیه (1

 کنیمگونه که ما آن را تباه میکند همانما را تباه می  _هابعضی وقت  _زمان   (۲

 نیازمند زمان هستند. کنند بلکه  دفعه رشد نمی ها یکها و ارزشعادت (3

 هایمان باید با کار پر شود با چشم پوشی از توع آن.)باید به کارهای خوب و کسب علم و دانش بپردازیم نه هر کاری(تمام زمان (4

 

 :1گزینه   .40

 بررسی سایر گزینه ها:

 : حروف زائد »ا س ت« است چون مالک صیغه ماضی است. ۲گزینه  

 چون یمکن الزم است : نقش آن مفعول است  4و    3گزینه  

 

 :2گزینه   .41

 » یُقال « فعل مجهول از » یَقول « و مجرد است. 

 

 :1گزینه   .42

 ها:بررسی سایر گزینه

 : مجرد است نه مزید ۲گزینه  

 :مخاطب است 3گزینه  

 : چون شرط است ماضی و مضارع هر دو درست است. 4گزینه  

 

 : 4گزینه  .43

 برسی سایر گزینه ها:
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 : »التجارب« درست است. 1گزینه  

ة: »۲گزینه    « درست است املُتََعدَّ

 : »مرّاً« درست است )تلخ( 3گزینه  

 

 :2گزینه   .44

 »الذهب« و»النشیط« کلمات عربی هستند نه دخیل

 

 :2گزینه   .45

 افزایش یافت   زیاد کرد ، افزود  

 

 :3گزینه   .46

 بخوانیم...( الم اول تعلیل است و دومی امر )باید عربی یاد بگیریم تا  

 

 :2گزینه   .47

 إلّا داریم.  ترین کارمندان را  به کار نگرفتم مگر کامل

 »أ + ال«   4إلّا« داریم و در گزینه  »  3و    1در گزینه  

 

 :3گزینه   .48

 »إنّما اجتهد صدیقی« درست است )فقط دوستم تالش کرد( 

 

 : 4گزینه  .49

ها استفاده کنند و  د خوانندگان را دانا به دستوراتش قرار دهد برای اینکه از آنها در تمام زمینهشود بایکتابی که درباره قرآن چاپ می

 مطمئن شوند عاقبت خوبی دارند. 

 

 :1گزینه   .50

 « مفعول است )از معلم درباره درس یک سوال پرسید( سؤالا  »
 : محبت )عالقه( پدرم را دوست دارم. 4ترجمه گزینه
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    دین و زندگی 

 

 4گزینه   .51
ها را نیز به انسان داده است؛ شدن از آن خداوند پاسخ به نیازهای طبیعی و غریزی را در عامل طبیعت آماده کرده و قدرت آگاه 

رود. پس خاستگاه نیازهای  می کند و رساغ آب و غذا  برای مثال، در وقت نیاز به آب و غذا احساس تشنگی و گرسنگی می
شدن از آن نیازها به  ها، قدرت آگاه آن  گویی بهطبیعی و غریزی انسان، احساسات و متایالت درونی اوست و در راستای پاسخ

 انسان داده شده است. 
 

 2گزینه  .52
ریزی کرد و با  درستی برنامهگیرد. بنابراین باید برای انجام بهرتین عمل، به  معاد هر انسانی از عمل اختیاری او شکل می

 ریزی منود. های خداوند، برای بهرتین زندگی در دنیا و کسب خوشبختی جاویدان در آخرت، بهرت برنامهمندی از هدایتبهره
 

 3گزینه   .53
وسط دعوت به سوی خدا که در عبارت قرآنی »اَدعوا اِلی اللّه« در شعر آمده است، بیانگر مسئولیت دریافت و ابالغ وحی ت

 پیامرب )ص( است. 
ها جمله در  اینکه پیامرب جلودار مسلامنان است و »شده او پیش« به معنای پیشوایی و مقام الگویی ایشان است. اینکه »دل

 کند. پی« پیامرب است، یعنی رسول خدا )ص( قلوب مسلامنان را ترصف کرده است و به مقام ولیت معنوی ایشان اشاره می
 

 4گزینه   .54
ها را تنها نگذاشت و هدایت ما را برعهده گرفت و راهی را در اختیارمان قرار داد که  ا لطف و رحمت خود، ما انسان خداوند ب

فرماید: »ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی؛ بلکه  عمران میسورۀ آل   67هامن راه مستقیم خوشبختی است. خداوند در آیۀ  
 گرا( و مسلامن بود.« یکتاپرست )حق

 
 2 گزینه  .55

شد، قرآن کریم برای زن حقوق خانوادگی و اجتامعی قائل شد  الف( در عرص جاهلیت که کرامت و حقوقزنان نادیده گرفته می
 و در مالکیت به او استقالل بخشید. )تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت( 

شان از تأثیر ناپذیری قرآن کریم از ب( آیات متعددی در قرآن کریم به نکوهش جهل، غفلت و تعقل نکردن وجود دارد که ن
 فرهنگ و عقاید جاهلیت است. 

ج( قرآن کریم در مورد همۀ مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت به سوی کامل بدان نیاز دارد، سخن گفته و چندی را 
 دهد.جانبه را در احتیارش قرار میای جامع و همه فروگذار نکرد هاست و برنامه 

 
 3گزینه  .56
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وِم و الَحجِّ و الولیَِة و لَم یُناَد بِشٍء کَام نودیَ امام باقر )ع( می کاِة َو الصَّ الِة َو الزَّ   فرماید: »بُنَی السالم َعلی َخمٍس َعَل الصَّ
گونه که  بِالوِلیَِة«: »اسالم بر پنج پایه استوار شده است؛ بر مناز و زکات و روزه و حج و ولیت و به چیز دیگری دعوت نشده، آن 

الِة( است و مهم به ولیت دعوت شده است.«  پس یکی از پایه  شده به آن، ولیت ترین پایۀ دعوتهای اسالم، مناز )َعلی الصَّ
 )بِالولیَِة( است.

 
 3گزینه   .57

،  های رسالت پس از پیامرب اسالم )ص( صحیح نیست، زیرا گسرتش اسالم در نقاط مختلف جهان یافنت مسئولیتفرض پایان 
های مختلف، پیدایش مسائل و مشکالت جدید اجتامعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به دنبال داشت  ظهور مکاتب و فرقه

کرد، گونه پیامرب اداره میو نیاز به امام و رهربی که در میان انبوه افکار و عقاید، حقیقت را به مردم نشان دهد و جامعه را آن 
 .شدتر میاداره مناید، افزون 
کریم هدایتگر  های رسول خدا )ص( پس از ایشان صحیح نیست. زیرا قرآن کریم و پیامرب دربارۀ مسئولیتفرض سکوت قرآن 

تفاوت باشد.  های به شدت مهم در رسنوشت جامعه، بیمردم در همۀ امور زندگی است و ممکن نیست نسبت به این مسئولیت
ترین است که دین اسالم کامل   دلیلی بر نقص دین اسالم است و این در حالی توجهی به این مسئلۀ بزرگ، خود  در حقیقت، بی

 دین الهی است. 
 

 3گزینه   .58
فرمود: اگر در بحبوحۀ جنگ، یکی از مرشکان خواست تا در مورد حقیقت اسالم مطالبی بداند، او در پناه  رسول خدا )ص( می

او هم برادر دینی شامست و اگر قبول نکرد، او را به جایی که احساس  اسالم است تا کالم خدا را بشنود. اگر تسالم را پذیرفت،  
 کند، برسانید و پس از آن از خدا برای غلبه بر او یاری بجویید. امنیت می

فرمود: »... حیوانات حالل گوشت را نکشید مگر اینکه برای تغذیه  رسول خدا )ص( به مسلامنان در چنگ با کفار سفارش می
 شته باشید.« به آن احتیاج دا

 
 

 3گزینه   .59
کردند و فقط هنگامی تسلیم شدند که پیامرب اکرم )ص(  امیه کسانی بودند که رسسختانه با پیامرب اکرم )ص( مبارزه میبنی

شهر مکه را فتح کرد و آنان راهی جز تسلیم و اطاعت نداشتند. ابوسفیان که رهربی مرشکان را بر عهده داشت، حدود دو سال  
 پیامرب )ص( به ناچار تسلیم شد و به ظاهر، اعالم مسلامنی کرد. )رفتار منصفانه و متظاهرانه(  قبل از رحلت

 ها:دلیل نادرستی سایر گزینه
 (: در مورد معاویه در عرص امام علی )ع( صحیح است.2و  1)
 کند.عباس صدق می(: در مورد بنی4)

 
 3گزینه  .60
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هایی که پیامرب و یارانش را اسوه و رسمشق خود قرار گیری حکومتپیامرب )ص( و شکلهای اسالمی پس از  با توسعۀ رسزمین
های اصیل اسالمی با ارائۀ الگوهای نامناسب(، بار دیگر برخی رفتارهای جاهلی )بازگشت به  دادند )انزوای شخصیتمنی

ب نسبت  بود(  داد هشده  اعقابکم» هشدار  علی  »انقلتم  قرآنی  عبارت  در  که  بنی جاهلیت  پدیدار شد. جاکامن  زن  و ه  امیه 
 های اسالمی بودند، حرمرسا تشکیل دادند. عباس و بسیاری دیگر از حاکامنی که در رسزمینبنی

 
 4گزینه   .61

های معمولی نیز حرام است. اگر اسالم  ها و ورزش آور روحی و اجتامعی است و انجام آن، حتی در بازی بندی از امور زیان رشط
َر َو ل ِضاَر ِفی الِسالم« همل شده  ر و زیان دارد، حرام میچیزی را که ض  کند، طبق حدیث پیامرب )ص( که فرمود: »ل َضَ

 باشد. کننده در اسالم میاست که از قوانین تنظیم 
 

 3گزینه  .62
فت: »آزاد ساخنت  عبدالله که گبنها« و »بندگی خدا« در کالم زهرة کردن بندگی انسان وجود مفاهیم »آزادی انسان« و »نفی

)ع( که فرمود: »بندۀ کسی مثل خودت نباش،   ها به سوی بندگی خداوند، با این سخن امام علیبندگان خدا از بندگی انسان 
 زیرا خداوند تو را آزاد آفرید.« ارتباط بیشرتی دارد. 

 
 4گزینه   .63

ارۀ جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده و  های مبارزۀ امامان با حاکامن زمان خود این بود که رهربی و ادیکی از علت
لزم بود برای انجام دادن این وظیفه به پا خیزند و در صورت وجود رشایط و امکانات، حاکامن غاصب که طاغوتی بودند را  

دالت را برقرار  برکنار کنند تا با تشکیل حکومتی بر مبنای اسالم راستین و ولیت الهی، قوانین دین را به اجرا درآوردند و ع
أَلَْم تََر إََِل الَِّذيَن يَزُْعُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا  سازند که این هامن ضورت پذیرش ولیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت است که در آیۀ »

 « تأکید شده است. أُِمُروا أَْن يَكُْفُروا بِهِ ِِبَا أُنْزَِل إِلَيَْك َوَما أُنْزَِل ِمْن قَبْلَِك يُِريُدوَن أَْن يَتََحاكَُموا إََِل الطَّاُغوِت َوقَْد 
 

 گزینه  .64
ا  أَنُْفِسكُمْ   ِمنْ   لَكُمْ   َخلََق   أَنْ   آيَاتِهِ   َوِمنْ مطابق آیۀ رشیفۀ »   لَِقْومٍ   ََليَاٍت   ذََٰلَِك   ِف   ِإنَّ   َورَْحَمةا   َمَودَّةا   بَيْنَكُمْ   َوَجَعَل   إِلَيَْها  لِتَْسكُنُوا  أَْزَواجا

های الهی است. و لزمۀ این آرامش، دوستی بخش، تفکر در نشانه هایی مانند همرسان آرامش« حکت آفرینش نشانهيَتََفكَُّرونَ 
 و مهربانی میان همرسان است. 

 
 گزینه   .65

« لزمۀ اطاعت از خداوند، اطاعت از پیامرب  َوأُوِِل اْْلَْمِر ِمنْكُمْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل  مطابق آیۀ رشیفۀ »
 رسد. و »اولی المر« است. زیرا فرمان خدا از طریق پیامرب و اولیای دین به مردم می 

مال خود    کند که آنان در گونه ذکر می ها را اینهای آن کند، یکی از ویژگیقرآن کریم در آنجاکه اوصاف منازگزاران را بیان می 
 اند.برای محرومان و فقیران نیر حق معینی قرار داده
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 2گزینه   .66
ای براساس معیارهای متدن اسالمی است. از های یک انسان مسلامن، مشارکت و تالش او در ایجاد جامعهاز جمله برنامه 

  - 2اند، بشناسیم و  پیشوایان به ما معرفی کردهابتدا معیارهای یک متّدن اسالمی را که قرآن کریم و    - 1این رو، لزم است:  
 تالش کنیم.  - 3ریزی و ها در جامعه برنامهبرای تحقق هرچه بهرت آن 

 
 2گزینه   .67

ها  برخی از گناهان مربوط به حقوق مردم است و فرد باید ستمی را که بر مردم کرده جربان مناید و حقوق مادی ای معنوی آن 
ایت صاحبان حق را به دست آورد و اگر به آنان دسرتسی ندارد، در حّق آنان صدقه دهد و برایشان را در حّد توان ادا کند و رض

تر از حقوق مادی است. دعای خیر مناید. البته مردم عالوه بر حقوق مادی، بر یکدیگر حقوق معنوی هم دارند که بسیار مهم 
به دین شده، بدبینی دیگران  ناپسند برخی افراد سبب  باید فرد    اگر رفتار  در واقع حقوق معنوی افراد ضایع شده است و 

 رفته بپردازد.  کننده با متام وجود به جربان حقوق از دستتوبه
 

 3گزینه    .68
»التَّوبَُة تَطَّهُِّر الُقلوَب َو  فرماید:  امیرمومنان علی )ع( دربارۀ تخلیه یا پیرایش به معنای پاک شدن قلب از گناهان با توبه می 

نوَب«. تَغِسُل   الذُّ
 کند.کند، بلکه اگر ایامن و عمل صالح نیز به دنبال آن بیاید، گناهان را به حسنات تبدیل میتوبه، نه تنها گناهان را پاک می

 
 2گزینه  .69

ها را  دانستند که چگونه انتظار آن اند میخدای متعال به حرضت داود )ع( فرمود: »ای داود! اگر آنان که از من روی گردانده 
دادند و بندبند وجودشان از محبّت من از کشم و شوق بازگشتشان را دارم، بدون شک از شوق آمدن به سوی من جان میمی

 گسست. هم می
 

 2گزینه  .70
شان ها و زیاده رویماند. اما خداوند، به علت ستمگری انسان امام علی )ع( می فرماید: »زمین از حجت خدا )امام( خالی منی

بهره شدن مردم از وجود حجت خدا در  سازد.« پس یکی از علل بی بهره میرا در وجود حجت در میانشان بی در گناه، آنان  
 ها در گناه است که در عبارت قرآنی »ارَسَفوا َعلی اَنُفِسِهم« تأکید شده است. روی انسان میانشان، زیاده

رفتار اجتامعی خود مردم است که با عبارت »یَُغیِّروا ما   سورۀ انفال، علت از دست دادن نعمت امام،  53دقت شود که بنابر آیۀ  
 (1شدن از نعمت است! )دلیل نادرستی گزینه بهرهگردد، نه ل َمَغیِّراا نِعَمةا اَنَعَمها َعلی قَوٍم« که خود بی بِاَنُفِسِهم معرفی می

 
 3گزینه   .71

شود. استحکام و اقتدار نظام حکومتی مانع تسلط بیگانگان میکند و  های استقالل یک ملت را تقویت میپیرشفت علمی، پایه
ترین عامل برای حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان است. یک کشور ضعیف، به طور طبیعی منزوی یک کشور، مهم 

 یابد.شود و همراه و همدلی در دنیا منی می
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 3گزینه   .72
ای در کشورهای اروپایی به حقوق، قانون، ساختار حکومت جه گسرتده گیری دورۀ جدید، تو پس از گذر از قرون وسطی و شکل
 العملی در برابر حاکمیت نامطلوب کلیسا در قرون وسطی بود.و دولت پدید آمد که عموماا عکس

حق تعیین رسنوشت و دخالت مردم در امور خود، گام مثبت دیگری بود که در متدن جدید برداشته شد و باعث شد برخی  
 های استبدادی و موروثی حاکم بر کشورهای اروپایی از صحنه خارج شوند. حکومت

 
 3گزینه   .73

در قرون وسطی )متدن دوم اروپا( پذیرش عقاید رهربان کلیسا دربارۀ هر موضوعی، حتی موضوعات علمی، ضوری بود و  
ود داشت که تعقل با ایامن سازگاری  شد و این اعتقاد وجشد. به عقل و عقالنیت کمرت توجه می مخالفت با آن، کفر تلقی می

 شود. ندارد )منافات دارد( و سبب تزلزل ایامن می
 

 2گزینه  .74
های ستمگر دنیا، باید از رشایط سیای و اجتامعی جهان اطالع یابند. )افزایش گیری صحیح در برابر قدرت مردم برای تصمیم 

 های سیاسی و اجتامعی(آگاهی 
 گیری بر اساس مشورت(های لزم را بگیرد. )تصمیم نخبگان، تصمیم رهرب نیز باید با مشورت با  

 
 2گزینه   .75

هایی که  ترین معیار همرس شایسته، با ایامن بودن است. تحقیق دربارۀ همرس آینده را نباید با معارشتاز نظر قرآن کریم، مهم 
هایی مانند  ها هرچند با عنوان گونه معارشتتجربه نشان داده است که اینهای زودگذر است، اشتباه کرد.  منشأ آن تنها هوش 

باری دارد که به خاطر هامن  بخش نیست و آثار زیان شناخت روحیۀ همرس و یا پی بردن به نقاط تفاهم یکدیگر باشد، نتیجه
شود ولا احساسات بر هر دو نفر حاکم می ها معمها را به ما نداده است. در این معارشتگونه معارشتآثار، خداوند اجازۀ این

کنند و هر طرف ارصار دارد خود را بهرت از آنچه هست نشان دهد تا محبوب  و دخرت و پرس شخصیت واقعی خود را پنهان می 
 دیگری واقع شود.

Part A: Grammar and Vocabulary 

 درست است.  2گزینة   .76

اطالعات شئخصئی و کارهای ما در فضئای  حریم شخصیخیا از جم ه حریم  ترین مسئئله در ارتباط با فنووری رایانه و اینترنت، حق  معنی جمله: »مهم

 مجازی است.«  

 this“مرجع    4در گزینة  معنای درسئئئتی ندارند.  3و    1های  بخش دوم جمله صئئئرفاً بیان مثالی از بخش اول اسئئئت. دقت کنید گزینه: توضخخ  

consideration”  .ضمناً حرف ربط   اصال مشخص نیست“and”    در این گزینه کاربرد مناسبی ندارد چرا که دو عمل مشابه و متوالی در جمالت قبل

 .”is“مورد نیاز است، نه    ”are“در انتهای گزینه نیز فعل   و بعد از آن وجود ندارد.

 

 درست است.  4گزینة   .77

کنندۀ طبیعی اسئت، بلکه از  تر از سئاکاروز اسئت، نه تنها یک شئیرینبار شئیرین  50بیان، که تازگی کشئف شئد  ای از گیاه شئیرین: »مادهمعنی جمله

 کند.«پوسیدن دندان نیز جلوگیری می

    زبان انگ  سی 
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جمله کاملی اسئت که در بخش اطالعات اضئافه جمله قرار گرفته که نادرسئت اسئت. در گزینة    ”was recently discovered“ 1در گزینة   توضخ  :

۲  “which”   به“sucrose”   اشئئاره دارد که بی دلیل جمله را طوالنی کرده اسئئت و ادامه جمله یعنی“is not only …”   درباره“A substance 

from the licorice plant”    نیز بین   3اسئئت. در گزینة“substance”    وfrom the licorice plant”    بعد از   4فاصئئله افتاده اسئئت. اما در گزینة

 داریم. مشابه این ساختار در کتاب درسی دوازدهم نیز آمده است:  ”to“مصدر با    ”discover“حالت مجهول فعل  

Hafez is known to be one of the most famous Persian poets of all time. 

 

 ت است. درس 2گزینة  .78

 صبح روز چهارم، متوجه شد دو کیلو وزن اضافه کرده است، که چیز عجیبی بود.«  درای شروع کرده بود. اگرچه،  معنی جمله: »او رژیم تازه

 کنیم.استفاده می  ”on“مالک انتخاب حرف اضافه است. چون به روز اشاره دارد، از    ”the fourth day“دقت کنید بخش   توض  :

 

 درست است.  3گزینة   .79

 است.«  یک زن  )متوسط عمر(معنی جمله: »عمر متوسط یک مرد اروپایی بیش از پنج سال کمتر از  

نباشئد، مقایسئه بین    ”woman’s“آپسئتروف در   ”s“یک مرد با یک زن مقایسئه شئده اسئت. اگر    ”average life span“در این تسئت  توضخ  : 

“average life span”  .و یک زن خواهد بود، که بی معنی است 
 

 درست است.  3گزینة   .80

 یدند.«رسبه نظر می  شادمانمعنی جمله: »جانی دپ، بازیگر مشهور امریکایی، توجه کرد که افراد اطراف او از حضورش   

 ( ارزشمند4    ( شادمان، خوشحال 3 ( مثبت۲ ( متعادل 1

 

 درست است.  2گزینة   .81

 دار پلیس دریافت خواهد کرد.«یک کارت شناسایی بازنشستگی عکس  محترم/آبرومندمعنی جمله: »هر افسر بازنشستة  

 ( بالفاصله4    ( به طور ویژه 3 ( شرافتمدانه، با احترام ۲ ( به صورت مذهبی1

 

 درست است.  3گزینة   .82

های دنیا  بود با تحصئیالت و مهارت فنی، نوازندگان کالسئیک و جاز از جمله ثروتمندترین آدم  متناسخ اگر حقوق و درآمد مسئتقیماً  معنی جمله: »

 «بودندمی

 ( واسطه، متوسط 4    ( متناسب 3 گر، نشانگر ( الهام ۲ ( شرطی 1

 

 درست است.  4گزینة  .83

ها را در  های آنکه نیاز  کندمی  م زما اغلب شئما را  هکه بزرگ کردن بچه  باید بدانیدید پدر و مادر شئوید،  معنی جمله: »قبل از آن که تصئمیم بگیر

 الویت قرار دهید.«  

 ها در حالت مصدری:معنی گزینه
  ( حمایت کردن ۲  روی کردن، جلوبردن ( پیش 1

 ( نیازمند بودن، ملزم کردن 4    ( از پس برآمدن3

 

 درست است.  1گزینة   .84

 ؛ مطمئن شوید که دشمنان شما از اینکه دشمن شما هستند رنج ببرند.«سود برسان دمعنی جمله: »لوئی گومرت زمانی گفت: به دوستانتان   

 ها در حالت مصدری:معنی گزینه
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  ( پیشنهاد دادن، توصیه کردن ۲  ( کمک کردن، سود رساندن 1

 ( شرح دادن 4    ( نماد بودن 3

 

 درست است.  1گزینة   .85

 آنالینش کار کرد.«  رق  معنی جمله: »برای اولین بار، آگهی ویدئویی موبایل شرکت خیلی بهتر از   

 ( بسامد، تکرار 4    ( کارآمدی 3 ( عمومیت دادن ۲ ( رقیب، همتا1

 

 درست است.  4گزینة  .86

 هایی است که با هم داشتیم. او یک دوست واقعی است.«دائمی از خوشحالی  یادآوریهای پیتر به من  معنی جمله: »نامه 

 ( یادآوری 4    ( منبع3 ( معادل ۲ ( سنجش، اقدام 1

 

 درست است.  4گزینة  .87

ش را از  بودن  که در مسئابقه از همه جلو بود، قبل از رسئیدن به خط پایان شئروع کرد به جشئن گرفتن، و در همین حین پیشمعنی جمله: »او با این   

 .«هایش را قبل از آخر پای ز شمرده بودجوجهدست داد. او  

 ( جوجه را آخر پاییز شمردن 4    ( با یک تیر دو نشان زدن3 ( آش را شور کردن۲ ( پا را اندازه گلیم دراز کردن1

 

Part B: Cloze Test 

واکنش    به  مانیمی از جمعیت ممکن اسئت دچار تب یونجه بشئوند. تب یونجه عنوانی اسئت که    ۲060پژوهشئگری مدعی شئده اسئت که تا سئال   

برنئد، و بئدترین دوران آن اغلئب  . خیلی از نوجوانئان )از آن( رنج می(88)ده ممیهئا در بریتئانیئا  ترین آلرژیآلرژیئک بئدن بئه ریزگردهئا، یکی از رایج

  10تا    7زارها را در این موقع از سئال، به ویژه بین سئاعات  و بیشئه  (89)هادوری از پارکزمانی اسئت که امتحانات نهایی دارند. متخصئصئان    درسئت

اجتناب    (90)ترک  ها همچنین  کنند چون این موقع زمانی اسئت که هوا بیش از همیشئه پر از ریزگرد اسئت. آنبعدازظهر  توصئیه می  7تا   4صئبح یا  

کنند، که در  این کار موثر اسئئت، بسئئیاری از داروها بیماران را خوابالود می  (91)اگرچهکنند. متأسئئفانه،  ز ریزگردها با درمان دارویی را پیشئئنهاد میا

دورۀ تزریقی اسئئت تا مقاومت بیمار نسئئبت به ریزگردها را افزایش دهد. با این حال این )روش(   (92)جایگزیندوران امتحانات مطلوب نیسئئت. یک 

 ایجاب کند.تواند گران باشد و تزریقات زیادی برای تسکین عالئم بیمار  می

 

 درست است.  1گزینة  .88

بوده    ”which we give to“به صورت    1در این جملة موصولی، ضمیر موصولی حذف شده چرا که نقش مفعولی دارد. در واقع اصل گزینة    توض  :

 است.

 

 درست است.  2گزینة  .89

اسئمی قابل شئمارش اسئت    ”park“این اسئت که  1زینة  رود. ایراد گعمل دوم به صئورت اسئم مصئدر به کار می  ”recommend“بعد از فعل توضخ  :  

 اما قبل از آن حرف تعریفی به کار نرفته است.
 

 درست است.  3گزینة  .90

 ها در حالت مصدری:معنی گزینه
 ( دفاع کردن4    ( ترکیب کردن3 ( نمایندگی کردن۲ ( خراب کردن، لُوس کردن1

 

 درست است.  4گزینة  .91
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 ( اگرچه4    ( عالوه بر این 3 ( از طریق آن ۲ ( در حالی که1

 

 درست است.  4گزینة  .92

 ( جایگزین 4    ( اعتیاد 3 ( دارو ۲ ( شرط 1

 

Part C: Reading Comprehension 

 :1متن شمارۀ  

تواند سئالمت افراد را ارتقا ببخشئد و تأثیرات منفی فقر و شئرایط بد )زندگی( داخل شئهری را  زارها همچنین میها و بیشئهزندگی در نزدیکی پارک

  های کشئور، تفاوت در سئالمت بین افراد ثروتمند وفقیرمتوقف سئازد. ریچارد میچل و تیمی از دانشئگاه گالسئکو دریافتند که در سئبزترین قسئمت

کند تا  های کمتر سئبز کشئور اسئت. یک دلیل برای این موضئوع آن اسئت که زندگی کردن نزدیک فضئای سئبز افراد را ترغیب میبسئیار کمتر از قسئمت

محققان تأیید کردند در مورد افرادی که  شئئود.  تر میورزش بیشئئتری انجام دهند و روی فرم بمانند. اگر شئئما بیشئئتر ورزش کنید، قلب شئئما قوی

. همچنین شئئواهدی وجود دارد که صئئرف زندگی در نزدیک یک پارک یا  کنند، موارد بیماری قلبی کمتری هسئئتیک مناطق سئئبز زندگی مینزد

)بهبود یابید(. اگر    پشت سر بگذاریدتر  های جراحی را سریعتواند فشار خون و سطح استرس را کاهش دهد و شاید حتی کمک کند عملزار میبیشه

 کرد.  کرد. )بلکه( تغییری واقعی در سالمت افراد ایجاد مییشتری داشتیم، تنها محله را زیباتر نمیما فضای سبز ب

 

 درست است.   3گزینة   .93

 تر است؟نزدیک  ”get over“کدوم گزینه به لحاظ معنایی به    

 ( با موفقیت کنترل کردن4    ( بهبود یافتن از 3 ( رد شدن از ۲ ( دور ماندن از 1

 

 درست است.  4گزینة  .94

 هدف دو جمله انتهایی متن چیست؟  

 تر این که نتایج شرح داده شدۀ این تحقیق در متن، صحیح است ( اثبات قوی 1

 ( آماده کردن خواننده برای هدف اصلی بند بعدی۲

 ( پررنگ کردن اهمیت سالمت افراد در دنیای امروز 3

 ادعایی که پیش از این مطرح شده بوده است ( تاکید بر  4

 

 درست است.  4گزینة  .95

 کند کاهش دهد؟ای را که جملة مشخص شده برای هدف اصلی متن تأمین میتواند قدرت حمایتیهای زیر، اگر صحیح باشد، میکدامیک از گزینه  

 کشور نبوده است.   اند نمایندۀ )نمایانگر( جمعیت کل( جمعیت این منطقه که محققان مطالعه کرده 1

 ( تعداد افرادی که در این منطقه مورد مطالعه قرار گرفتند بسیار کم بوده است. ۲

 اند. ای بوده ( افرادی که در این منطقه مورد مطالعه قرار گرفتند، بیشتر ورزشکاران حرفه3

 ( همة موارد باال  4

 

 درست است.  1گزینة  .96

 بهترین عنوان برای بند پیشین چیست؟  

 انجامد ( چرا فقر به زندگی ناسالم می ۲ ملی مفید در بهبود سالمت افراد( عا1

 سازد ( چه چیزی طول عمر فقرا را کوتاهتر از ثروتمندان می 4 ( تأثیری منفی از زندگی در موقعیت داخل شهری 3
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 :2متن شمارۀ  

شئئا . اسئئتیو وینترا عکاس و داگالس  دارند: ببر و کرگدن تکپارک ملی هند خانة دو گونة جانوری اسئئت که در معرب بیشئئترین خطر نابودی قرار  

 کردند. شان گذشت، فقط یک چند روزی بود آنجا کار میشان با چند کرگدن و خطری که از بیخ گوشچادویکا نویسنده پیش از مواجهه وحشتناک

پشئتی را که جلوشئان وسئط جاده بود را کنار  دارد تا الکنگه میشئان جی  را  رفتند که راهنمایبرداری در پارک میآنها داشئتند با ماشئین برای فیلم

شئان برای پیاده روی کوتاه )استراحت( و دیدن اطراف از ماشین پیاده شدند، اما وقتی چادویک برگشت تا جاده را نگاه  ببرد. وینتر چادویک و نگهبان

 کند چیز وحشتناکی دید.

کیلومتر در سئاعت بدوند، برای همین برای   40توانند با سئرعت  ها میور شئده بود. کرگدنحمله  شئانتر یک کرگدن به سئمتطرفمتر آن  50حدود  

هوا تیری به سئمت زمین جلوی پای آن کرگدن شئلیک کرد.  طور بیشئان بدون فکر و همینپریدن به داخل ماشئین دیگر وقت نبود. نگهبان همراه

قدری مؤثر بود که حواس آن کرگدن مهاجم را پرت کند. )این شئد  ز زمین کنده شئده بود آنصئدای شئلیک تفنگ و خاکی که بر اثر برخورد گلوله ا

 ها تغییر مسیر داد.که( او چند ثانیه قبل از اینکه به آنها برسد به داخل علف

شئتند وارد منطقه جنگلی بخش  طور که داشئان راحت شئده بود که اتفاق بدتری نیفتاده به مسئیرشئان ادامه دادند. همانآنها که ترسئیده ولی خیال

ها با  شئدند سئه کرگدن جوان از سئرازیری باال آمدند و وارد جاده شئدند. جی  با عجله نگه داشئت، اما ظاهرأ این دفعه این حیوانسئرباالیی جاده می

هایش بود با  حواسئش کام  به بچهآنها کاری نداشئته باشئند و داخل جنگل ناپدید شئدند. اما درسئت در همین موقع بود که مادر آن سئه کرگدن که 

ای محکم به بدنه جی   شئد تیری شئلیک کنی. کرگدن ماده با ضئربهبار دیگر وقت نمیسئرعت و از سئمت چ  آنها از بین درختان بیرون آمد. این

های  گیرند. دندانآنها در عوب گاز میکنند؛  شان در دعوا استفاده نمیهای هند از شا کوبید و شروع به هل دادن آن به بیرون از جاده کرد. کرگدن

 این کرگدن ماده هم یک سورا  بزرگ و عمیق روی بدنه جی  ایجاد کرد.

 

 درست است.  1گزینة  .97

 وقتی چادویک برای کمی استراحت از ماشین پیاده شد با وحشت به چه چیز نگاه کرد؟

  ور شده بود ( حیوانی عصبانی که به او و همراهانش حمله 1

  کردشان که داشت به حیوانی که جاده را بسته بود شلیک می ( نگهبان ۲

  کردشان فرار می های نزدیک( کرگدنی که به داخل علف3

 شان دراز کشیده بود  پشتی که جلوی جی  ( الک4

 

 درست است.  4گزینة  .98

 ر ساعت بدوند؟کیلومتر د  40توانند با سرعت بیش از  ها میچرا نویسنده به این موضوع اشاره کرده که کرگدن

 ( تا تعجب و ناباوری خود را از سرعت دوندگی چنین حیوانات بزرگی ابراز کند1

 ها نیز گاهی کارهای نابخردانه انجام دهند کنند، ممکن است انسانطور که حیوانات طبق غریزه خود عمل میدهد همان( تا نشان  ۲

 سادگی بر هوش آنها فائق آید تواند بهمیزان خطرناک بودن حیوانات مینظر از سرعت و  ( تا ثابت کند عقل و خرد انسان صرف3

 ( تا توضیح دهد چرا آن نگهبان به جای اینکه سوار ماشین شود به سمت زمین جلوی پای گرگدن شلیک کرد 4

 

 درست است.  3گزینة  .99

 کند؟شان را توصیف میوینتر، داگالس چادویک و نگهبانهای زیر به بهترین شکل واکنش سه بچه کرگدن به حضور استیو  کدام یک از گزینه

 ( مهربانی و صمیمیت4 تفاوتی( بی3 ( شعف و خوشحالی ۲ ( کنجکاوی 1

 

 درست است.  2گزینة  .100

 درست است؟  3اشاره در بند   کدام یک از موارد زیر درباره کرگدن ماده مورد

  ترسید.( از شلیک تیر نمی1

  اد. ( جی  را به بیرون جاده هل د۲

  اش اجازه فرار بدهد. ( حمله کرد تا به بچه3



  سنج حلی    جامعآزمون پاسخنامه  1399 - 1400

 

 
17 @hellisanj  

 

 ای کرد.  هایش در دعوایی که شروع کرده بود استفاده غیرمنتظره ( از شا  4

 

 



 
 

 
 

 120تعداد سوال: 
 

 ، تعداد، شماره سواالت  تجربیاختصاصی د امتحانی آزمون رعنوان موا

 تا شماره  از شماره  تعداد سوال  د امتحانی رموا ردیف 

 125 101 25 ریاضی  1

 175 126 50 زیست  2

 195 176 20 فیزیک  3

 220 196 25 شیمی  4

 

 رسول دهقان  مدیر گروه:

 امیرحسین مسلمی  مسئول آزمون: 

 مهیار لیالئی  مسئول دفترچه: 

   نشتایی -صابر   –بدیعی  – بخشیان  طراحان )اساتید(:

 تیم اجرائی آزمون: 
  -ابوالفضل عباسی  –محمد باقرزاده  –وحید کوثری  –محسن حیدری 

 ابوالفضل حداد  –ای مهدی آمره  -  ماهان محبی –لیالئی مهیار

 ویراستاران:
  رضایوفامید  –هادی نوربخش  –محمد حسین رمضانی راد  –حمید دهباشی 

 آرش کاوان  – یزمرد نی ام رضایعل –عماد موحد 

 

 
 

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

 

@hellisanj 
 

 تجربی رشته  –  اختصاصی  پاسخ تشریحیدفترچه 
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 مشتق عامل صفر کننده

 حد بقیه مشتق عامل صفر کننده
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 حال برخورد این خط با معادله تابع:
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 کند.اکسترم عالوه بر تابع درهوپیتال تابع صدق مینقاط 
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 مشتق عامل صفر کننده بقیه   

 معادله مماس 
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 .کنیمحل می Zبه کمک نمودار و روش 

   ( )

Z

A B AB

 + 
= =

 = + =2

3 4 1 0
3

4
3 4

1 27 730
27 0

 

 

 

 : 4گزینه  .111

 کنیم.حساب میچون  صعودی اکید است اول ماکزیمم  را 
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=باشد پس جواب  همان مسئاله شتر دیدی ندیدی می
2 1
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 است 
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 مطابق شکل
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  ها قرار دارد.xیعنی محور  ABمرکز ؟؟؟ عمود منصف  
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 شعاع بزرگتر Rو   Rشعاع کوچکتر  
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از طرفی مرکز روی خط 
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 وتر کانونی 
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 قطر دایره داده شده 

 فاصله دو خط موازی 
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 بنابر نکته گفته شده:
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 کنیم از راه کیسه جدید حل می
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 : 4گزینه  .126

طبق متن کنند. ی مغز از نوار مغزی استفاده م  ت های متخصصان برای بررسی فعالیبافت عصبی شامل نورون ها و یاخته پشتیبان می باشد. 

و یاخته های پشتیبان در ایجاد آن به طور مستقیم   نورون های مغز است های عصبیه الکتریکی ثبت شدۀ یاخت نوار مغزی، جریانکتاب، 

ورون ها و هم یاخته های پشتیبان توانایی تولید رنا را دارند که در داخل هسته تولید می شود اما در سیتوپالسم به فعالیت  نقش ندارند. هم ن

 می پردازد.

 ها: بررسی سایر گزینه

دستگاه ایمنی قرار : در بیماری ام.اس فقط یاخته های پشتیبانی که میلین می سازند )آن هم در دستگاه عصبی مرکزی!( مورد حمله 1گزینه 

 توانند پیام عصبی تولید کنند.  پذیر نیستند و نمیهای پشتیبان تحریکمی گیرند. پس بخش اول این گزینه درست است. سلول 

و  : هر دو یاخته، توانایی تغییر غلظت یون ها در مایع بین یاخته ای را دارند! مثلن نورون ها به کمک کانال های نشتی، دریچه دار 2گزینه 

سدیم و کلی پروتئینِ دیگه! به تبادل یون ها با مایع بین یاخته ای می پردازند. همچنین طبق متن کتاب، یاخته های پشتیبان  -پمپ سدیم

پس نتیجه می گیریم که هر دو یاخته می توانند به   .نقش دارند( مثل حفظ مقدار طبیعی یون هانورون ها ) مایع اطراف م ایستایی حفظ هدر 

لظت یون ها در مایع بین یاخته ای بپردازند و بنابراین بخش اول این گزینه نادرست است.هم نورون ها و هم یاخته های پشتیبان  تغییر غ

ی هم که خوراک همه ATPشود. مصرف تولید می ATPهای دانید در این فرایند مولکول طور که میتوانایی انجام تنفس سلولی را دارند. همان

 های زندس!سلول 

: شکسته شدن پیوند فسفودی استر در نوکلئیک اسیدهای داخل هسته می تواند مربوط به دو فرایند باشد: ویرایش و پیرایش. نورون  3گزینه 

عصبی ها می توانند به رونویسی، تولید رنا و پیرایش آن بپردازند. در یاخته های پشتیبان نیز این امکان وجود دارد. ژن مربوط به ساخت ناقل 

 همه یاخته های هسته دار و طبیعی بدن وجود دارد اما فقط در نورون ها بیان می شود. در

 

 

 

    زیست شناسی 

 نیاید  3مضرب  بیاید 3حداقل یک بار مضرب

 مهره جدید 3

 مهره قدیم 6

 جدید

 قدیم

 آبی

 آبی

 آبی
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 : 4گزینه  .127

کنند. دار سدیمی ) که در بیرون غشا دارای دریچه هستند ( مقدار زیادی یون سدیم را وارد سلول می های دریچهکانال  Aی کمی قبل از نقطه

 شوند. موجب افزایش فشار اسمزی آن میها با ورود به درون نورون این یون

 ها: بررسی سایر گزینه

های مثبت درون  شوند. در این حالت میزان یونهای پتاسیم از نورون خارج میدار پتاسیمی باز شده و یونهای دریچهکانال  Aی ( در نقطه1

لت به صفر خواهد رسید. اما پس از آن اختالف پتانسیل از ومیلی 30نورون کاهش یافته و همچنین اختالف پتانسیل بین دو سر غشا نیز از 

 رسد و در واقع افزایش می یابد.ولت میمیلی 70صفر به 

اند و در نتیجه دار پتاسیمی در جهت شیب غلظت خود از نورون خارج شدهدریچه های پتاسیم به کمک کانال ، یونBی ( کمی قبل از نقطه2

 پیدا کرده است.شیب غلظت پتاسیم کاهش 

های مثبت درون نورون نسبت به بیرون کمتر هست نه اینکه کمتر بشود!. در واقع  میزان یون Bی ( توجه داشته باشید که پس از نقطه3

و  های درون نورون از بیرون کمتر شدهی صفر، میزان یونزمانی که بخش نزولی نمودار در حال ثبت شدن است، پس از عبور نمودار از نقطه

 شود.  به همین علت اختالف پتانسیل دو سر غشای نورون منفی می

 

 

 :2گزینه  .128

بینید که این الیه از دو بخش  خوب نگاه کنید می 13ها دارد. اگر به شکل ی الیهی مننژ بیشترین ضخامت را بین همهترین الیهخارجی

 گیرند.  هایی از هم فاصله میتشکیل شده که در بخش

 ها: ینهبررسی سایر گز

 ی آن است.  ترین الیهی مننژ، داخلیترین الیههای ریز فراوانی دارد اما نازکی میانی مننژ در بخش پایینی خود رشته( الیه1

نخاعی در تماس است  -های خونی فراوان است. این الیه تنها در بخش باالیی خود با مایع مغزی ی مننژ دارای مویرگترین الیه( داخلی4و  3

ای فراوان است اند که در آن فضای بین یاختههای مننژ از بافت پیوندی تشکیل شدهی الیهدر بخش زیرین خود با قشر مخ تماس دارد. همه و

 پردازند. های کالژن و کشسان میها به تولید و ترشح رشتهو سلول 

 

 : 4گزینه  .129

های تنفسی  طور مستقیم با ماهیچهمسئول تنظیم مدت زمان دم است اما بهپل مغزی در بخش جلویی بطن چهارم مغز قرار دارد. این بخش 

 رساند. ها میالنخاع دستورات خود را به آنارتباط ندارد و از طریق بصل

 ها:بررسى سایر گزینه

.  دارد نقش بزاق ترشح کنترل  در  ی مغز پل از یبخشمغزی قرار گرفته است. النخاع است که در باالی آن پل(: مرکز اصلی تنفس بصل1گزینه ) 

  از را گوارشلۀ لوۀ وارید یمخاطۀ ماد. آوردیم وجودبه  را یاطه مخماد فراوان بآ جذب با ماده نیا. است نیموس ی ادیز ریمقادی دارا بزاق

 . کندمی حفظ( مینزآ ای دیاس اثر )بر  ییایم یش بیسآ  ای  غذا تماس از حاصل  یدگیخراش

های منظور فعالیت صحیح گیرندهپل مغزی قابل مشاهده است که در تنظیم ترشح بزاق نقش دارد. بههای مخچه، کره(: در جلوی نیم2گزینه ) 

 . کنند کی تحر رایی )بخشی از حواس ویژه( چشا ۀرندیگی  هااختهی و شوند حل بزاق در غذای هاذرهچشایی موجود در دهان، الزم است تا 
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 دو که هستند ی رنگدیسف ی هارابط ،یانهیپ و گوشسه ی هارابطگوش قابل مشاهده است. سه ها، رابط(: بالفاصله در باالی تاالموس3گزینه ) 

  کاهش مخ یها کرهمین نیب هاامیپ انتقال  سرعت  نند،یبب بی آس یعصب ی هارشته نیا که یصورت در. اندکرده متصل گریکدی به را مخ ۀمکرین

 شودیم جادیا یناهماهنگ  ینوع هاآن تیفعال در و ابدییم

 

 : 4گزینه  .130

(  ینخاع – ی مغز عیما)  ضربه برابر در ی مرکز یعصب دستگاه ۀکنندمحافظت عیما دارند، قرار 2و1ی هابطن ی فضا درون که ی رگ یمو ی هاشبکه

 دهید هستند، یحس ی هاامی پ اغلب یۀاول پردازش محل که هاتاالموس آن ریز در گوش، سه رابط در  برش  جادیا از پس. کنندیم ترشح را

 . دارند قرار هاتاالموس ی باال در هارگیمو نیا  نیبنابرا. شوندیم

 ها:بررسى سایر گزینه

   .شودمی کنترل )نه بخشى از مغز!(  نخاع توسط مثانه یۀتخل انعکاس(: توجه داشته باشید که 1گزینه ) 

-های موجود در شش به دنبال تحریک شدن پیامها و نایژک نایژه دی کن توجه. دارد قرار چهارگانه های یبرجستگ  ریز مغزى در پل(: 2گزینه ) 

 کنند. النخاع ارسال میای خود را برای بصله

های مختلف از جمله بینایی و شنوایی نقش دارد. در سطح شکمی مغز، مغز میانی نسبت به کیاسمای بینایی  (: مغز میانی در فعالیت3گزینه ) 

 ست. تری قرار گرفته ادر سطح پایین
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شود. دو سیناپس بین نورون حسی و نورون رابط، یک ی خاکستری نخاع برقرار میدر انعکاس عقب کشیدن دست چهار سیناپس در ماده 

ی عقب بازو که به جز سیناپس آخر  ی جلوی بازو و یک سیناپس بین نورون رابط و ماهیچهسیناپس بین نورون رابط و نورون حرکتی ماهیچه 

کند و سیناپسی با اگزوسیتوز، ناقل عصبی را به فضای سیناپسی ترشح میها نورون پسی این سیناپس همگی از نوع تحریکی هستند. در همه

 کند.  گردند، مساحت غشا اندکی افزایش پیدا میهای حاوی ناقل با غشای نورون ادغام میچون در این فرایند وزیکول 

 ها: بررسی سایر گزینه

دار پتاسیمی در سلول های دریچهی عقب بازو از نوع مهاری است و موجب باز شدن کانال ناپس نورون رابط و نورون حرکتی ماهیچه ( سی1

 شود. سیناپسی می پس

ی جلوی بازو و دیگری شود. یکی بین نورون حرکتی و ماهیچه ای تشکیل میهای ماهیچه( در این انعکاس دو سیناپس در مجاورت یاخته3

دانید سیناپس دوم در این انعکاس از نوع غیرفعال است و در آن ناقل عصبی  ی عقب بازو. همان طور که میبین نورون حرکتی و ماهیچه

 رود. ی عقب بازو به استراحت میشود. در این حالت ماهیچه ترشح نمی

ی قبل هم توضیح داده شد که در سیناپس همچنین در گزینهشوند. های حاوی ناقل، خودشان وارد فضای سیناپسی نمیگاه وزیکول ( هیچ 4

 شود. نورون رابط و نورون حرکتی عقب بازو، ناقل ترشح نمی

 

 : 4گزینه  .132

 همه موارد نادرست هستند. 
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باشد. دقت داشته باشید می هاو دنده استخوان جناغ ،استخوان های پهن در بخش محوری اسکلت جانبی شامل استخوان های جمجه  -الف

 باشد. دارای مفصل متحرک می با استخوان باالیی خود ) گیجگاهی (  همکه استخوان فک پایین در جمج

های  ، استخوان1موجود در بخش جانبی اسکلت انسان هستند. طبق شکل های پهن استخوان های کتف و نیم لگن از جمله استخوان -ب

 دهند. لگن در جلو با یک دیگر مفصل تشکیل مینیم

-های فرد بالغ از جمله استخواندر بسیاری از استخوانو بافت اسفنجی  گیردها صورت میهای خونی در مغز قرمز استخوانساخت یاخته -ج

 11جفت دنده اول( دنده های  10ها و های متصل به جناغ )ترقوهباشد. دقت داشته باشید که عالوه بر استخواندارای مغز قرمز می های پهن

 های خونی را تولید نمایند. یاختهتوانند مغز قرمز داشته و مینیز  های جمجمهو یا استخوان 12و 

دارای مغز زرد هستند. در اسکلت جانبی بدن انسان هم مفصل متحرک و هم های دراز های کوتاه، نامنظم و بیشتر استخواناستخوان -د

های ساعد دارای مغز زرد هستند و با یکدیگر مفصل ثابت تشکیل  شود. به عنوان مثال در بدن یک انسان بالغ استخوانمفصل ثابت تشکیل می

 اند. داده
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-شوند و ارتباط بین این دو اسکلت را برقرار میهایی از اسکلت محوری متصل میجانبی به استخوانلگن از اسکلت های ترقوه و نیماستخوان

  19تر است. با توجه به شکل ی اول پایینلگن که مشخصاً از دندهها دارای بافت متراکم و اسفنجی هستند. نیم کنند. هر دوی این استخوان

 ز استخوان ترقوه هم باالتر است.  های اول افصل سوم زیست دهم، بخش پشتی دنده

 ها: بررسی سایر گزینه

لگن نوعی استخوان پهن است و در تشکیل مفصل گوی و کاسه شرکت دارد.  ترقوه نیز نوعی استخوان دراز است ولی در تشکیل مفصل  ( نیم1

 گوی و کاسه شرکت ندارد.   

 هایی مانند مثانه و رحم نقش دارد.  از اندام لگن و ترقوه دارای مغز استخوان هستند. لگن در حفاظت( نیم2

های چپ و راست از هم جدا هستند و با هم مفصل شود اما ترقوهلگن دیگری مفصل میلگن در سمت مقابل با استخوان نیمنیم ( استخوان3

 ندارند.  
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 کشد.از سر میوزین، سر مولکول خم شده و اکتین را با حرکت پارویی به سمت مرکز سارکومر می ADPهای با جدا شدن مولکول     

 ها: بررسی سایر گزینه

 شوند.  ها به اکتین متصل می( پس از ورود کلسیم به تارچه، میوزین1

 شود.از سر میوزین جدا می ADP( بالفاصله پس از اتصال سر میوزین به مولکول اکتین، 3

  بل از شروع انقباض ماهیچه باید یک موج تحریکی در غشای تار ایجاد شود تا انقباض به راه بیفتد درحالی که جدا شدن سر میوزین از اکتین( ق4

 افتد. در اواسط و انتهای انقباض ماهیچه اتفاق می
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 :2گزینه  .135

ند. این تارها با سرعت کمتری نسبت به تارهای تند کن تارهای کند میتوکندری زیادی دارند و در نتیچه انرژی زیادی تولید می    

 کند. منقبض شده و سارکومرهای خود را کوتاه می

 ها: بررسی سایر گزینه

ی اکسیژن ( کمتری در سیتوپالسم خود دارند. این تارها به سرعت خسته ( تارهای تند نسبت به تارهای کند میوگلوبین ) پروتئین ذخیره کننده 1

 شوند. می

هوازی انرژی دانید در تنفس هوازی نسبت به تنفس بیطور که میآورند. همان( تارهای کند بیشتر انرژی خود را از تنفس هوازی به دست می3

 های دوغشایی ( دارند. شود. تارهای کند تعداد زیادی میتوکندری و هسته ) اندامکبیشتری ایجاد می 

ها بیشتر است. این ی آندوپالسمی آنتر منقبض شوند و در نتیجه سرعت آزاد شدن کلسیم از شبکهند باید سریع( تارهای تند نسبت به تارهای ک4

 دهند.  تارها به سرعت انرژی خود را از دست می

 

 :2گزینه  .136

 کنند. موارد ب و د عبارت را به درستی تکمیل می

شود در دهد و موجب می می افزایش را قد دراز، اندازۀ های  استخوان طولی رشد  با که  است پیشین  بخش های هورمون از یکی رشد، هورمون -الف

 های غضروفی شوند. این فرایند تا چند سال پس از بلوغ هم ادامه دارد. های استخوانی جانشین یاختهصفحات رشدی یاخته

شود تا ید بیشتری از خون جذب کند. توجه داشته باشید که ی آن میی تیروئید موجب افزایش اندازههورمون محرک تیروئید با اثر بر غده -ب

 ریزی که بین جناغ و نای قرار دارد تیموس است نه تیروئید. ی درونغده

دانید طور که میی باریک افزایش دهد. همان شود تا بتواند جذب کلسیم را در رودهمی Dهورمون پاراتیروئیدی موجب فعال شدن ویتامین   -ج

 شود. انتقال فعال و مصرف انرژی زیستی جذب می کلسیم با 

ها در نفرین تنها موجب باز شدن نایژکفرستند اما اپیالنخاع پیام میها در صورتی که هوای بیش از حد وارد بدن شوند به بصلها و نایژکنایژه -د

 شود. شش می

 

 : 3گزینه  .137

ها دارای تنظیم پردازند. هر دوی این هورمونکه به ترشح انسولین و گلوکاگون میریز پانکراس هستند  های درونهای مشخص شده یاختهسلول   

 شوند.  بازخوردی منفی هستند و به دنبال افزایش ترشح، دچار کاهش ترشح می 

 ها: بررسی سایر گزینه

 ای گیرنده ندارد.  های ماهیچه( هورمون گلوکاگون روی سلول 1

 شوند  ریز پانکراس ترشح میشوند. پروتئازها از بخش برونند و پس از ورود به دوازدهه فعال می( پروتئازهای پانکراس غیرفعال هست 2

 شود.ریز پانکراس ترشح مین ( عملکرد صحیح لیپاز پانکراس وابسته به حضور صفرای کبدی است. لیپاز از بخش برو4
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ی پاراتیروئید با ترشح هورمون پاراتیروئیدی در تنظیم میزان  تونین و غدهدارند. تیروئید با ترشح کلسیغدد تیروئید و پاراتیروئید در گردن قرار 

 ایستایی بدن دخالت دارند.  کلسیم و حفظ هم 

 ها: بررسی سایر گزینه

ن است در حالی که هیپوتاالموس در ریز بدی درونفیز باالترین غدهشویم که اپیهای مغز و تشریح مغز گوسفند متوجه می( با توجه به شکل1

 های محرک از هیپوفیز نقش دارند.  تنظیم میزان ترشح هورمون

ی پاراتیروئیدی تنها یک نوع هورمون  شوند. از بین تمام این غدد تنها غدهکلیه، بیضه و تخمدان به تعداد زوج دیده می( غدد پاراتیروئیدی، فوق2

 کند. ترشح می

ها کند که در تمایز لنفوسیتشود. این غده هورمون تیموسین را ترشح میریزی است که جزو دستگاه لنفی محسوب می ی درون( تیموس غده4

 ی طبیعی اثری ندارد.  اثر دارد و مثالً روی لنفوسیت کشنده  Tو  Bهای دخالت دارد. توجه داشته باشید که این هورمون روی تمایز لنفوسیت

 

 : 1گزینه  .139

شود. افزایش تنفس های تیروئیدی موجب افزایش میزان تنفس سلولی، ضربان قلب، و کاهش ذخایر بدن مثل گلیکوژن و چربی میافزایش هورمون 

 شود. های نوار قلب به یکدیگر میشدن موجسلولی موجب افزایش مصرف اکسیژن و افزایش ضربان قلب موجب نزدیک

 ها: بررسی سایر گزینه

 یابد. ها در بدن افزایش میذخایر گلیکوژن در بدن کاهش و فعالیت نورون( 2

 شود. در بدن افزایش یافته و در نتیجه فعالیت آنزیم انیدرازکربنیک نیز بیشتر می CO2( به علت افزایش تنفس سلولی، میزان تولید 3

یابد. همچنین تولید انرژی در تارهای سلولی در این بافت افزایش میهای چربی، فضای بینی سلولها و کاهش اندازه( با افزایش مصرف چربی4

 شود. ) افزایش تنفس سلولی ( ای نیز بیشتر میماهیچه

 

 : 4گزینه  .140

اندامی که بیشترین اطالعات را از محیط دریافت می کند ، چشم است و در سطح چشم در اشک ، نمک و لیزوزیم یافت می شود که 

 هردو سبب از بین رفتن باکتری ها می شوند. نمک برای باکتری ها مناسب نیست و لیزوزیم باعث نابودی باکتری ها می شود.  

 بررسی سایر گزینه ها :  

محل شروع گوارش پروتئین ها ) گوارش مکانیکی ( دهان می باشد که فقط لیزوزیم می تواند سبب نابودی باکتری های آنجا شود. در (  1گزینه 

 سطح دهان ماده مخاطی نیز یافت می شود که مانع نفوذ میکروب ها و به دام انداختن آن ها می شود. 

کی است که دارای یاخته های درشت خوار هستند. اما دقت کنید یاخته های درشت خوار ( محل تبادل گاز های تنفسی ، کیسه های حباب 2گزینه 

 مربوط به دومین خط دفاعی هستند نه نخستین خط !

( در طی انعکاس عطسه هوا از راه دهان و بینی خارج می شود. دقت کنید بخش ابتدایی بینی توسط پوست پوشیده شده است و فاقد الیه  3گزینه 

 ی است. های مخاط
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های خود موجب از بین رفتن ها !! ( این سلول به کمک ترشح محتویات دانهی دمبلی است ) نه هسته ی سفید با هسته ائوزینوفیل نوعی گویچه 

 ها طبق متن کتاب درست هستند.  خواری نیستند. سایر گزینهشود که قابل بیگانههایی میانگل
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-ی آنتیپردازند که مشابه گیرنده ها به تولید پادتنی میتواند پالسموتسیت و سلول خاطره تولید کند. السموسیتاز تمایز خود میپس  Bلنفوسیت 

 ژنی تولید کنند.  ی آنتیتوانند گیرندهمی Bهای خاطره هم مانند لنفوسیت نی لنفوسیت است. سلول ژ

 ها: بررسی سایر گزینه

 های مختلف را از یکدیگر تشخیص دهند. ژنتوانند آنتیژنی ندارند و نمیی آنتیگیرنده ها  ( پالسموسیت1

 های خاطره در بخش میانی سیتوپالسم قرار دارد. ی سلول ها در مجاورت غشا و هستهی پالسموسیت( هسته3

 گونه نیستند.  این ها های خاطره بسیار زیاد است تا ایمنی دائمی ایجاد کند اما پالسموسیت( عمر سلول 4

 

 :2گزینه  .143

 نویس کتاب به صورت زیر است:  کند. مراحل پاسخ التهابی بر اساس متن و شکلبه دنبال ورود یک سوزن آلوده به بدن، پاسخ التهابی بروز می

 تولید  با خوارها درشت و ها  مویرگ دیوارۀ های یاخته-3کنند       می  هیستامین رها دیده آسیب های ماستوسیت -2بدن     به  باکتری  رودو -1

 - 5    .شوند می خارج مویرگ از ها با دیاپدزمونوسیت ها و نوتروفیل -4خوانند    می  فرا آسیب محل  به سفید را های  گویچه شیمیایی، های پیک

شود      می  متصل  غشای باکتری  به شده فعال  مکمل، پروتئین  -6    .شوندمی تبدیل خواردرشت به هامونوسیت کنند ومی  خواری  بیگانه هانوتروفیل

 .کنند می خواریرا بیگانه ها باکتری  شیمیایی پیک تولید  خوارها ضمندرشت -7
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ها کروموزومشود که در آن شود. پس آنافاز، تلوفاز آغاز میی آنافاز آغاز میهای گیاهی در مرحله ، تقسیم سیتوپالسم در سلول 9با توجه به شکل   

 آیند. ی کروماتینی در میکنند و به شکل تودهشروع به باز شدن می

 ها: بررسی سایر گزینه

 ی متافاز شوند نه در مرحله های دوک به کروموزوم متصل می ی پرومتافاز تقسیم، رشته( در مرحله1

 های دوک هنوز در سلول وجود دارند.  ، پس از آنافاز پوشش هسته تشکیل شده در حالی که رشته9( با توجه به شکل 2

های همتا از  های یک صفت در کروموزوم، الل1دهند درحالی که در مرحله آنافاز میوز های مریستمی در گیاهان تقسیم میتوز انجام می( سلول 3

 شوند.  هم جدا می

 

 4گزینه  .145

 همه موارد نادرست هستند.   
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اند و هنوز ما با یک یاخته ها از هم جدا نشدههنوز یاخته 2سیتوپالسم باشد یا نباشد. در هر حال حین تلوفاز زمان با تقسیم تواند همالف( تلوفاز می

 سر و کار داریم که در دو قطب خود دارای هسته است. 

 های دوک ی رشتههشود و نه همشوند کوتاه میهایی که به سانترومر کروموزوم متصل می ، تنها طول دوک2ی آنافاز میوز ب( در مرحله

 ی دوک متصل است. ج( در مرحله ی متافاز یک که ساختارهای تترادی در سلول وجود دارد، هر سانترومر تنها از یک طرف به رشته

ک قطب  های مضاعف شده به یی کروموزومخالی خواهند ماند و همه 1ها رخ دهد، یکی از قطبین سلول در آنافاز هم ماندن کروموزومد( چنانچه با

 روند.  سلول می

 

 : 3گزینه  .146

کنند. اما دقت کنید که اووسیت اولیه در  ها بیش تر مدت زندگی خود را در مرحله اینترفاز چرخه یاخته ای سپری میبه طور معمول، یاخته  

، یک جفت سانتریول و از 2Gقبل از پایان گذراند. در مرحله اینترفاز تا ( میIها، بیش تر مدت زندگی خود را در مرحله تقسیم )پروفاز تخمدان خانم

ها دوکروماتیدی و خارج از تا پایان تلوفاز و سیتوکینز دو جفت سانتریول درون میان یاخته وجود دارد. همچنین در این مرحله کروموزوم 2Gاواخر 

 هسته هستند.  

 ها:بررسی سایر گزینه

 ( کارهایی مانند رشد و ساخت مواد مورد نیاز یاخته مربوط به مرحله اینترفاز است نه مرحله تقسیم  1

 شود. نمی  0Gمتوقف شده است و وارد مرحله  I( اووسیت اولیه در پروفاز میوز 2

 های پیکری توانایی ورود به مرحله تقسیم را ندارند. )مثل گلبول قرمز( : تمام یاخته4گزینه 

 

 : 4گزینه  .147

 همه موارد نادرست هستند.   

کروموزوم غیر جنسی و دو کروموزوم  22کروموزوم )  24های جنسی از هم جدا نشوند، در نهایت دو اسپرم دارای ، کروموزوم1الف( اگر در آنافاز 

 کروموزوم ) همگی غیر جنسی ( خواهند بود.  22رای جنسی ( و دو اسپرم هم دا

توان تعیین کرد زیرا عالوه بر دناهای موجود در هسته، را نمی 2ی حاصل از میوز گاه تعداد دقیق دناهای یک یاختهب( توجه داشته باشید که هیچ

 2در آنافاز   21. در رابطه با این مورد، اگر کروماتیدهای کروموزوم دانیمها را نمیهای یاخته هم دنا وجود دارد و ما تعداد دقیق آندرون میتوکندری

طور که گفتیم، تعداد دنا در هسته خواهد بود اما همان 22دنا در هسته و دیگری دارای  24های حاصل دارای از هم جدا نشوند، یکی از یاخته

 ها مشخص نیست.  دناهای میتوکندری آن

ی قطبی شوند. در این حالت اووسیت  وارد گویچه 21اووسیت اولیه، ممکن است هر دو کروموزوم  1در آنافاز  21های ج( با جدا نشدن کروموزوم

 ای با سندروم داون شود. تواند موجب ایجاد زادهکروموزوم خواهد بود و نمی 22ثانویه دارای 

باشد، هر اتفاقی هم  Yباشد. اگر اسپرماتوسیت اولیه دارای کروموزوم  Yیا  Xتواند دارای کروموزوم د( توجه داشته باشید که ارپماتوسیت ثانویه می

 ندارند.   Xآن رخ دهد، باز هم هر دو اسپرماتید ایجاد شده فاقد الل برای هموفیلی خواهند بود زیرا کروموزوم   2در میوز 
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بیضه. اگر غدد وزیکول   -6پروستات   -5میزراه   -4اپیدیدیم  -3سمینال غده وزیکول  -2غدۀ پیازی میزراهی  -1گذاری شده: موارد شماره 

ی  های موجود در میزراه به واسطهسمینال دچار آسیب شوند دیگر به ترشح مواد قندی ) فروکتوز ( نخواهند پرداخت. توجه داشته باشید که اسپرم

آن برای تولید انرژی استفاده کنند. البته با گذر زمان به علت نرسیدن مواد قندی الزم، توانند به تولید فروکتوز بپردازند و از انجام گلیکولیز نیز می

 شود .گلیکولیز هم متوقف می

 ها: بررسی سایر گزینه

ید ادرار در توانند توسط غدد پیازی میزراهی و پروستات تولید و ترشح شده باشند و یا اینکه حاصل فرایند تول: مواد قلیایی داخل میزراه می1گزینه 

 دانید در ادرار هم مقداری مواد قلیایی مانند بیکربنات وجود دارد. طور که میها باشند. همانکلیه 

یابد و این اتفاق به علت سازوکار بازخورد منفی صورت افزایش می LH: در صورت آسیب به بیضه، به علت کاهش ترشح تستوسترون ترشح 3گزینه 

 ل در آن.می گیرد نه به خاطر اختال

کنند و نمی توانند در لقاح شرکت کنند. اما علت نادرستی این گزینه این : اگر اپیدیدیم آسیب ببیند، اسپرم ها توانایی حرکت پیدا نمی4گزینه 

 لولۀ طویل و پیچیده است! یکاست که طبق متن کتاب، اپیدیدیم فقط شامل 

 

 :    3گزینه  .149

ها در اثر ی این سلول های قطبی باشد. هر سهتواند اووسیت ثانویه، اسپرم و یا گویچهالوپ زن میی فهای هاپلوئید موجود در لوله سلول  

اند. دقت کنید درست است که اسپرم مستقیماً حاصل های دوک )پروتئینی( حاصل شدهتقسیم میوز یعنی پس از ظاهر شدن رشته

ل سلول زاینده با تقسیم خود در نهایت باعث ایجاد اسپرم شده است. تقسیم میوز نیست )حاصل تمایز اسپرماتید است( ولی به هر حا

 اووسیت اولیه است. Iاووسیت ثانویه هم حاصل تکمیل میوز

 ها: بررسی سایر گزینه

تواند میی قطبی بدون لقاح با اسپرم، های هاپلوئید موجود در تخمدان هستند. اولین گویچهی قطبی و اووسیت ثانویه سلول (  نخستین گویچه1

 شود.  2وارد میوز 

ها در ها فقط اسپرمتواند اسپرماتوسیت ثانویه، اسپرماتید و یا اسپرم باشد که در میان آنساز میی اسپرم(   سلول هاپلوئید موجود در لوله 2

 شوند. ها( بالغ میی اسپرمدیدیم )محل ذخیرهاپی

دیدیم همگی دارای سه بخش مجزا )سر، های بالغ و نابالغ موجود در اپی دارد، هم نابالغ؛ هرچند اسپرمهای بالغ وجود دیدیم هم اسپرم(  در اپی4

 توانند با صرف انرژی حرکت کنند  اند ( میدیدیم ماندهساعت در اپی 18اند ) هایی که بالغ شدهقسمت میانی و دم( هستند اما تنها اسپرم

 

 : 3گزینه  .150

ضخامت رحم درحال   26تا روز  18بینید که در روز نگاه کنید می 11شود. اگر به نمودار شکل ی جنسی تشکیل میهدور 18جسم زرد حدود روز  

 یابد.رسان به آن نیز افزایش میهای خونرگ افزایش است و در نتیجه طول 

 ها: بررسی سایر گزینه

شود و سپس با ادامه اثر  ای به نام جسم زرد تبدیل میکول پاره شده به تودهفولی LH( ابتدا تحت تاثیر  14گذاری ) روز ( بالفاصله پس از تخمک1

LHکند.   ، این توده شروع به ترشح پروژسترون می 
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 کند. شروع به افزایش می 6ی رحم از حدود روز  شود اما ضخامت دیوارهتمام می 4( خونریزی قاعدگی در حدود روز  2

ی استروژن، شود و سپس با افزایش یکبارهمی FSHو  LHظت اندک هورمون استروژن موجب کاهش غلظت ها، ابتدا غل( با آغاز رشد فولیکول 4

 یابد.   افزایش می FSHو  LHمیزان 

 

 : 4گزینه  .151

های بندناف خون تیره دارند و در جفت منجر به کنند. با توجه به شکل مقابل، سرخرگهای بندناف، خون را به رحم مادر نزدیک میسرخرگ 

ها هم در ابتدا خون تیره دارند و با های اطراف حبابکشود. مویرگشوند که با دریافت اکسیژن از خون مادری، روشن میهایی میتشکیل مویرگ

شوند. دریافت اکسیژن روشن می  

ها: بررسی سایر گزینه  

CO2  را از بدن جنین دور میکنند.  1( در هر بندناف، دو سرخرگ و یک سیاهرگ وجود دارد. سرخرگهای بندناف خون شرشار از مواد دفعی و  

پیچند.  های بندناف به دور سیاهرگ میبندناف دارای خون روشن است. با توجه به شکل باال، سرخرگ ( سیاهرگ2  

ی نازک، مقاومت کمی در برابر جریان ها با داشتن دیوارهانید سیاهرگ دطور که میهای آن قطورتر است. همان( سیاهرگ بندناف از سایر رگ3

دهند.  خون از خود نشان می  

 

 : 4گزینه  .152

 ی موارد نادرست هستند.  همه 

 دهد. سازد و تتراد تشکیل نمیهای خود را با میتوز میتوانند در فرایند لقاح شرکت کنند. زنبور نر گامتالف( زنبور ملکه و زنبور نر می

کند که ممکن است در فرایند بکرزایی وارد تقسیم شوند. زنبور ملکه در هر نوع تولیدمثلی که انجام بدهد ) هایی تولید میب( زنبور ملکه تخمک

 کند. های خود را به زاده منتقل میچه بکرزایی و چه لقاح ( تنها نیمی از ژن

-های پیکری و جنسی زنبورهای نر دارای یک مجموعهشود. واضحا یاختهژنوتیپ آن تعریف نمیج( زنبور نر هاپلوئید است و خالص و ناخالص برای 

 ی کروموزومی هستند. 

 کنند. ی کارگر گامت تولید نمیکارگر ( حاصل تولیدمثل جنسی هستند. زنبورهای ماده -ملکه-ی زنبورها ) نرد( همه

 

 : 1گزینه  .153

ی بیضه قرار دارد. این لوله فقط محل عبور اسپرم های بالغ سۀ بیضه و بخشی از آن نیز در خارج از کیسهبر در کیبخشی از لولۀ پیچ خوردۀ اسپرم  

 باشد.می

 ها: بررسی سایر گزینه

ساز اسپرمهای دانید در لولهطور که میشوند. همانمحسوب می FSHهای هدف هورمون ساز، یاختهی اسپرمهای سرتولی موجود در لوله( یاخته2

 شود.اسپرم بالغ دیده نمی

ها به وسیلۀ فشار ساز حرکت اسپرمهای اسپرمدار هستند. در لولههای تاژکساز، اپی دیدیم و اسپرم بر دارای اسپرم ( هر سه لولۀ پیچ خوردۀ اسپرم3

 گیرد )نه حرکت تاژک!!( های جدید صورت میحاصل از تولید اسپرم

کنند اما  دانید این سلولها هورمون تستوسترون نیز ترشح میوجود دارد و همانطور که می LHها گیرندۀ هورمون بیضه های بینابینیِدر سلول  ( 4

 ای نیستند. های جزو هیچ لولۀ پیچ خوردهتوجه کنید که این سلول 
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 : 3گزینه  .154

دانید در تولیدمثل طور که میشود. هماننمی های رویشی گیاه، نوعی تولیدمثل غیرجنسی است و در آن گامت تولیدتولیدمثل به کمک بخش

 ها مشابه هم و مادر است. ی زادهغیرجنسی، ژنوتیپ همه

 ها: بررسی سایر گزینه

 های زیرزمینی را در نظر بگیرید. شود لزوماً فتوسنتزکننده نیست. مثالً استفاده از ساقه( بخشی که در تولیدمثل رویشی استفاده می1

 زدن ممکن است مواد مغذی برای گیاه جدید از آب تامین شود.( در قلمه2

 ها فاقد گره هستند. شود. ریشهدار استفاده میی جوانه( گره محل اتصال برگ به ساقه یا شاخه است. در تولیدمثل رویشی آلبالو از ریشه4

 

 : 3گزینه  .155

 ای قطعه یا یاخته  این فن، دهد. دری گیاه جدید را نشان میبه ترتیب کال، ساقه و ریشه 3تا  1های کشت بافت است و بخششکل مربوط به روش 

 می وجود به را شکل  های همیاخته از ایمیتوز، توده تقسیم  با مناسب،  شرایط یاخته یا بافت در .شودمی  گذاشته کشت محیط در  گیاهی بافت از

هایی با قدرت تقسیم باشد و از بین کالنشیم و پارانشیم، تنها پارانشیم قدرت تقسیم دارد پس کال باید حاصل سلول  .شود می  نامیده کال که آورند

ه  باشد احتماالً گیا 4یا  2لپه و اگر مضرب های گیاه مضرب سه یا پنج باشد احتماالً گیاه از نوع تک( . همچنین اگر تعداد گلبرگ   4و  2) رد گزینه 

 در میان دارند.  های آوندی یکیی خود دارای پوست ضخیم هستند و دستهاز نوع دولپه است. گیاهان دولپه در ریشه

 ها: بررسی سایر گزینه

است. اما ها در بخش خارجی ساقه بیشتر از بخش میانی های آوندی کامالً پراکنده و نامنظم هستند و تراکم آنلپه دستهی گیاهان تک( در ساقه1

 شوند. ی متحدالمرکز دیده میهای آوندی به صورت دایرهی دولپه دستهدر ساقه

 ی نخستین نازک هستند. های پارانشیمی تشکیل شده که دارای دیوارهلپه دارای مغز است. مغز از یاختهی گیاهان تک( ریشه2

ی های بنیادی بسیار به هم فشرده هستند و هسته های بنیادی است. یاختهاختهی راسی و یدانه در راس خود دارای جوانه ی گیاهان نهان( ساقه4

 درشت مرکزی دارند. 
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 همه موارد نادرست هستند. 

ای باید در بخش میانی سلول تشکیل شود اما در تقسیم ی یاختهالف( اگر تقسیم سیتوپالسم در گیاهان به صورت مساوی انجام شود، صفحه

های رویشی و زایشی حاصل شوند. یاختهی میانی در بخش میانی سلول تشکیل نمییتوپالسم و یا عدم تقسیم سیتوپالسم، صفحهنامساوی س 

 ای حاصل میتوز بدون تفسیم سیتوپالسم است. میتوزی با تقسیم سیتوپالسم نامساوی و سلول دوهسته

 کنند. اند و پس از جدا شدن میتوز میابتدای تشکیل به هم چسبیدهها در های نارس حاصل میوز هستند. این یاختهب( گرده 

ی گرده همان سلول رویشی است که رشد کرده  شوند. توجه داشته باشید که لولهی گرده ایجاد میها از میتوز سلول زایشی درون لولهج( اسپرم

 ی گرده خارج شوند.  لهای باید از لوزا و دوهستههای تخمها برای لقاح با یاختهاست. اسپرم

اندازه های حاصل از میوز سلول بافت خورش همتوانند میزان متفاوتی از سیتوپالسم را دریافت کنند. مثالً یاختههای حاصل از میوز مید( یاخته

نتیجه دناهای بیشتری هم   های بیشتری از مادر خود دریافت کرده باشد و درنیستند. سلولی که از سایرین بزرگتر است ممکن است میتوکندری

 داشته باشد. 
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( .  6کند. ) شکل ی کدو را ایجاد میی کدو دارای تخمدان متورمی است که اگر رشد کدو در واقع میوهجنسی هستند. گل مادههای کدو تکگل

 ای که از رشد تخمدان ایجاد شده باشد، حقیقی است. میوه

 ها: بررسی سایر گزینه

کند و گرده رسیده پس از نر دارای پرچم است و توانایی تولید کردن گامت را ندارد. توجه داشته باشید که این گیاه گرده رسیده تولید می( گل 1

 پردازد. رسیدن به گیاه ماده به تولید گامت می

 قدرت فتوسنتز ندارد.  ، پرچم کدو سبز نیست و6ی گل در گل نر کدو، پرچم است. با توجه به شکل ترین حلقه( داخلی3

 تواند دگرلقاحی کند. جنسی است و تنها می( گل کدو تک4
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کند درحالی که شود، سبز نیست و فتوسنتز نمیی ذرت که از خاک خارج میفصل، قسمتی از ساختارهای خارج شده از دانه 15با توجه به شکل   

 تند. ی لوبیا همگی سبز هس های خارج شده از دانهبخش

 ها: بررسی سایر گزینه

ی رویانی ذرت برای گونه نیست. ساقهی ذرت متفاوت است اما در گیاه لوبیا اینی رویانی از دانه، محل خروج ساقه و ریشه15( با توجه به شکل  2

لوبیا برای محافظت از این مریستم، قالب تشکیل ی ها را به صورت غالف به دور خود بپیچد. ساقهمحافظت از سرالد راسی خود باید در ابتدا برگ

 دهد. می

های موازی  های ذرت دارای رگبرگمانند. برگلپه است و رویش زیرزمینی دارد و در آن دانه و لپه زیر خاک باقی می( ذرت نوعی گیاه تک3

 های آبی آن در راس برگ قرار دارند. هستند و روزنه

ی لوبیا کامالً خارج از دانه قرار دارد.  شود درحالی که ریشه ی آن دیده میی ذرت درون دانهاز انشعابات ریشه ، بخشی 15( با توجه به شکل 4

ها هستند که از خاک خارج شده و به مدت ی غذایی لپهکند اما در لوبیا ذخیرهی ذرت آندوسپرم است که فتوسنتز نمیی غذایی دانهذخیره

 کنند. کوتاهی فتوسنتز می
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ها ی این یاختهی دیگر که در دو قطب آن قرار دارند. همهزا و پنج یاختهای، تخمی دوهستهی مختلف است. یاختهیاخته 7ی رویانی دارای کیسه

های حاصل از میوز حاصل میتوز سلول زیستا هستند. سلول زیستا سلولی است که حاصل میوز بافت خورش است و نسبت به سایر سلول 

ی رویانی قابل مشاهده ای که در کیسه ی مهم این است که در صورت سوال پرسیده شده هر هستهیتوپالسم بیشتری دریافت کرده است. اما نکتهس

دانید که میطور ی رویانی شوند. همانتوانند وارد کیسهی گرده میها به کمک لولهها را هم در نظر بگیرید. این یاختهاست. در واقع شما باید اسپرم

 ها حاصل میتوز سلول زایشی هستند و خود سلول زایشی هم حاصل میتوز گرده نارس است.  این یاخته

 ها: بررسی سایر گزینه

ها هاپلوئید هستند و چون حاصل میتوز سلول گرده نارس ی این هستهی گرده قابل رویت است. همهها در لولهی سلول رویشی و اسپرم( هسته1

 نوتیپ یکسانی دارند. هستند ژ
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-ها قطعاً در آندوسپرم هم دیده می های موجود در گیاه نر و اسپرم است بنابراین این اللی رسیده همان اللهای گردههای موجود در یاخته( الل3

 نداشته باشد.  تواند الل مشابهی با گیاه نر ی تخمک است که مربوط به گیاه ماده بوده و میی دانه همان پوستهوند. پوستهش

دانید عدد کروموزومی آندوسپرم تریپلوئید است درحالی که رویان و طور که میی دانه، رویان و آندوسپرم است. همانی نابالغ دارای پوسته ( دانه4

ی اجزای  زمینی قطعاً همههای کمتری از آندوسپرم دارند. ولی با توجه به عدد کروموزومی سیبی دانه دیپلوئید هستند و تعداد کروموزومپوسته

 کروموزوم غیرهمتا خواهند داشت.  24ی کروموزومی خود ی نابالغ در هر مجموعهدانه
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کنند.  ( به عنوان منبع الکترون استفاده می  H2Sهای شیمیوسنتزکننده از مواد شیمیایی )مانند های گوگردی ) ارغوانی و سبز ( و باکتری باکتری

  aهستند. از طرف دیگر توجه داشته باشید که سس نوعی گیاه غیرفتوسنتزکننده است و در ساختار خود کلروفیل  aها فاقد کلروفیل این باکتری 

 ندارد.  

 ها: بررسی سایر گزینه

کنند. همچنین این گیاهان به تثبیت کربن  تبدیل مواد معدنی به اکسیژن مصرف می ساز هوازی هستند و برای تولید نیترات های نیترات( باکتری 1

 گونه نیست.  پردازند در حالی که ریزوبیوم اینآلی می

ها دارای باکتریوکلروفیل بوده اما چون از آب به عنوان منبع الکترون  روند. این باکتری های گوگردی برای تصفیه فاضالب به کار می( باکتری 2

 کند. کنند توانایی تولید اکسیژن را ندارند. اسپیروژیر نوعی جلبک سبز پرسلولی است که اکسیژن تولید میاستفاده نمی

های سبز از آب به عنوان  ها مانند جلبکنمایند. این باکتری ها با گیاه گونرا همزیست هستند و نیتروژن مورد نیاز آن را فراهم می( سیانوباکتری 3

ها فاقد کلروپالست و تیالکوئید هستند در حالی که اوگلناها معموالض  زا هستند. همچنین باکتری ون استفاده کرده و اکسیژنمنبع الکتر

 کلروپالست دارند. 
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-دیده می هوازی هم در تنفس هوازی و هم در تنفس بی ATPکربنی به دو کربنی همراه با تولید فقط مورد الف درست است. تبدیل مولکول سه 

 شود.  هوازی ) تخمیر الکلی ( پیرووات به اتانال تبدیل میود. در تنفس هوازی پیرووات به استیل و در تنفس بیش

 باید بازسازی شوند تا در گلیکولیز مجددا مورد استفاده قرار بگیرند.    +NADهای هوازی، مولکول الف( چه در تنفس هوازی و چه در تنفس بی

 شود. ی الکترون در تنفس هوازی، اکسیژن ) معدنی ( است که در فضای درون راکیزه استفاده میب( آخرین پذیرنده

 دهد. ماده رخ میتنها به هنگام گلیکولیز و در سطح پیش ATPهوازی، تولید ج( در تنفس بی

 شود.  در بهترین شرایط ایجاد می ATPمولکول  30د( در تنفس هوازی، به ازای هر مولکول گلوکز در حدود 
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 گیاهانی  چنین  در آنها هردوی یا ساقهسازند. برگ، را با هم ترکیب کرده و اسید چهار کربنه می CO2کربنه و در شب، اسید سه CAMگیاهان   

 دار وجود دارد. نگهترکیبات آب ها های آنکریچه در و  است پرآب و گوشتی 

 ها: بررسی سایر گزینه
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توانند در شرایطی که برای تنفس نوری مناسب است ) نور و می CAMو  C4لپه دارای غالف آوندی فتوسنتزکننده هستند. گیاهان ( گیاهان تک 1

یا  C4لپه لزوماً ی گیاهان تکتنفس نوری انجام نشود. اما توجه داشته باشید که همهدما زیاد ( فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو را مهار کنند تا 

CAM   .نیستند 

دهند در طی روز هم چرخه کالوین انجام می C4، چهارکربنی است. گیاهان  2CO، اولین ترکیب پایدار حاصل از تثبیت CAMو  C4( در گیاهان 2

 در شب. CO2شود و جذب ی کالوین در روز انجام میچرخه CAMهان کنند اما در گیارا جذب می CO2و هم گاز 

شود ) یک مرحله در میانبرگ اسفنجی و یک مرحله در غالف آوندی بندی مکانی انجام میدر دو مرحله با تقسیم CO2تثبیت  C4( در گیاهان 3

 باالتر است.    C4از گیاهان  C3، میزان فتوسنتز در گیاهان CO2به بعد گاز  70فصل، از غلظت حدود  5فعالیت  1(. با توجه به نمودار 
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ها تنها نگهبان روزنه قادر به نه، کرک و یاخته ترشحی است. از بین این یاختهروزی گیاهان شامل نگهبانی پوششی در ساقهیافتههای تمایزیاخته    

کربنه به ی کالوین قندهای سهی چرخهطور که به یاد دارید در آخرین مرحلهی کالوین را انجام دهد. همانتواند چرخهانجام فتوسنتز است و می

 شود.  مصرف می  ATPشوند و در این فرایند   بدیل میی دوفسفاته ) ریبولوز بیس فسفات ( تکربنه قندهای پنج

 ها: بررسی سایر گزینه

های هیدروژن در خالف جهت شیب  شده تنها یاخته نگهبان روزنه دارای تیالکوئید است. اما توجه داشته باشید که یونهای گفته ( از بین یاخته1

 د.شونغلظت و به کمک پمپ پروتئینی به درون تیالکوئید وارد می

های حاصل از آن ) تولید استیل  سوزد ) قندکافت ( و پس از اکسایش پیروواتای هوازی، گلوکز در سیتوپالسم می( در فرایند تنفس یاخته2

توانند این ی روپوستی مییافتههای تمایزی یاختهباشید که همهشود. توجه داشتهتولید می CO2ی کربس میتوکندری ( در چرخه Aکوآنزیم 

 ها درست نیست.  رایند را انجام بدهند و استفاده از لفظ بعضی برای آن ف

 شود و نه در غشای تیالکوئید. در فضای بستره انجام می NADPH( تولید 4
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 موارد ب و د درست هستند. 

 دهد. را با شدت کمتری، افزایش می C4اهان واحد به بعد، میزان فتوسنتز گی 700الف( با توجه به نمودار پایین، افزایش میزان نور از حدود 

بیشتر  C4از گیاهان  C3محیط میزان فتوسنتز گیاهان  CO2بینید که در شرایطی ممکن است با افزایش  ب و ج( با توجه به نمودارهای زیر می

 کند.  شود اما این موضوع در رابطه با افزایش شدت نور صدق نمی

های  کند زیرا در این حالت آنزیمواحد به بعد تغییری در میزان فتوسنتز ایجاد نمی 40از حدود   CO2د( با توجه به نمودار زیر، افزایش میزان 

 بیشتری بپذیرند.   CO2توانند روبیسکو اشباع شده و نمی
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ی انتقال الکترون وجود دارد. ها زنجیرههای نگهبان روزنه در ساختار خود دارای میتوکندری و کلروپالست هستند و در هر دوی این اندامکیاخته 

شود. با بستره می) حامل الکترون ( در  NADPHقرار دارد، در نهایت موجب تولید  1ی انتقالی که بعد از فتوسیستم در غشای تیالکوئید، زنجیره

 کنند.  ها در این زنجیره، بیشتر مسیر خود را در خارج از غشای تیالکوئید حرکت میکتاب درسی، الکترون 6توجه به شکل 

 ها: بررسی سایر گزینه

کند. در زنجیره انتقال میتوکندری، را فراهم می ATPهای انتقال الکترون در میتوکندری و کلروپالست، شرایط الزم برای تولید ی زنجیره( همه1

ها نوعی ترکیب آلی )  ی نهایی الکترونشوند در حالی که در کلروپالست، پذیرندهها در نهایت به ترکیب معدنی ) اکسیژن ( منتقل میالکترون

NADP+ است ) . 

-ها در خالف جهت شیب غلظت وارد فضای بین دو غشا میهای غشایی، پروتونپمپ ی انتقال الکترون میتوکندری، به دنبال فعالیت( در زنجیره2

 کند.  از اولین ناقل پروتئینی عبور نمی FADH2های مربوط به مولکول دانید در این زنجیره، الکترون طور که میوند. همانش

یاز و  ATPگریز غشا قرار ندارند. توجه داشته باشید که آنزیم ه انتقال الکترون کلروپالست، دو ناقل الکترون آخر در تماس با بخش آب( در زنجیر4

 شود.  )چه در میتوکندری و چه در کلروپالست( جزو زنجیره انتقال الکترون محسوب نمی ATPدر نتیجه تولید 
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های گیرندۀ نور انرژی نورانی را به مرکز واکنش منتقل د. آنتننهای گیاهی قرار دارروتنوئیدها در آنتن گیرنده نور فتوسیستماها هم کهم کلروفیل

رنگیزه های کلروفیل و کلروتنوئید ذخیره شده اند. کلروپالست در فصل پاییز به کروموپالست تبدیل می شود. توجه   هاکلروپالستمی کنند. در 

 بخش های غیر سبز برگ های بعضی گیاهان هنگام کاهش نور، کروموپالست ها به کلروپالست تبدیل می گردد.کنید که در 

 بررسی سایر گزینه ها:

های آزاد را های اضافی، واکنش پذیری رادیکال و ترکیبات رنگی کریچه از مواد پاداکسنده می باشند. این ترکیبات با برداشت الکترون هارنگیزه ( 2

 ی دهند. کاهش م

 . کندپیدا می و مقدار کاروتنوئید افزایش ( در هنگام رسیدن میوۀ گوجه فرنگی مقدار کلروفیل کاهش3
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برخی گیاهان در پاییز گل  روتنوئید افزایش پیدا می کند.اها کاسته می شود و میزان ک( در پاییز با کاهش میزان نور از مقدار کلروفیل در پالست4

 دهند.  می
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گیرد ممکن است از مدار خود خارج شود نه کتاب درسی برداشته شده و تنها یک غلط علمی دارد. الکترونی که انرژی می   82ی  متن از صفحه    

 اینکه قطعاً این اتفاق برای آن بیفتد. 
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مصرف  ATPو دو مولکول  NADPHشود، به ازای هر اسید، دو مولکول کربنه تبدیل میکربنه به قند سهی کالوین، زمانی که اسید سهدر چرخه

 شودها دیده نمیشود. این میزان مصرف انرژی در سایر گزینهمی
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ها است بپردازند. بستره بخشی از این اندامک ATPتوانند به تولید های پارانشیمی میمیتوکندری و کلروپالست دو اندامکی هستند که در یاخته  

در   FADH2و  NADHگیرد. الزم به ذکر است که تولید که دارای دنا است و فرایندهای همانندسازی، رونویسی و ترجمه در آن صورت می

 گیرد.  در کلروپالست هم درون بستره صورت می NADPHمیتوکندری و تولید 

 ها: بررسی سایر گزینه

های موجود در کند و به این ترتیب میزان پروتونهای هیدروژن را از بستره وارد تیالکوئید میپالست به کمک انرژی حاصل از الکترون یون ( کلرو1

 دهد. ترین فضای خود را افزایش می داخلی

و  NADHود. توجه کنید که برای تولید شاستفاده می ATPی انتقال وجود دارد که برای تولید ( در غشای درونی میتوکندری تنها یک زنجیره3

FADH2 ی انتقال الکترون نیست.  نیازی به زنجیره 

ها و دیگری به های خود این اندامکشود. یکی ریبوزوم های مورد نیاز میتوکندری و کلروپالست به کمک دو نوع ریبوزوم ساخته می ( پروتئین 4

 های آزاد در سیتوپالسم. کمک ریبوزوم

 

 : 3گزینه  .170

شوند. ها تجزیه میها تشکیل و گروهی از مولکولی کالوین و کربس گروهی از مولکول لپه در ریشه خود دارای مغز هستند. طی چرخهگیاهان تک

 شود. بنابراین در هر دو چرخه پیوندهای اشتراکی شکسته و تشکیل می

 ها: بررسی سایر گزینه

 بنی است.ی کربس چهار کر: مولکول آغاز گر چرخه1گزینه 

 در چرخه کالوین کاهش نمی یابد بلکه در مرحله اول فتوسنتز این اتفاق می افتد.  +NADP: 2گزینه 

تولید شود و فسفات آزاد   ATPی کربس باید بر میزان فسفات آزاد یاخته افزوده می شود اما در چرخه ATP: در چرخه کالوین با مصرف  4گزینه 

 کند.  درون یاخته کاهش پیدا می

 



  سنجحلی   جامعآزمون پاسخنامه  1399 - 1400

 
 

37 @hellisanj  
 

 : 4گزینه  .171

های دیگر، فضای  های میانبرگ اسفنجی در برگ گیاهان دولپه، نزدیک به روپوست پایینی هستند و نسبت به میانبرگ ، یاخته1با توجه به شکل 

 بین سلولی بیشتری دارند. 

 ها: بررسی سایر گزینه

کنند ( به سطح  شیره پرورده و محصوالت فتوسنتزی را حمل میها ) که لپه و دولپه، آوندهای آبکش موجود در رگبرگ( در برگ گیاهان تک1

 ترند.  پایینی برگ نزدیک

 ی کوچکتری دارند. طور کلی تعداد بیشتر و اندازهلپه، بههای پوششی موجود در روپوست پایینی برگ گیاهان دولپه نسبت به گیاهان تک( یاخته2

 NADPHو  ATPتوانند با مصرف ی کالوین را دارند و میلپه قدرت انجام فتوسنتز و چرخهکهای گیاهان ت آوندی در رگبرگهای غالف( یاخته3

 کربنه بپردازند.  کربنه به قند سهبه تبدیل اسید سه

 

 :2گزینه  .172

طور که بارها گفته همانپردازد. می ATPساز به تولید  ATPگیرد. در این مرحله آنزیم ی وابسته به نور صورت میتجزیه نوری آب در مرحله    

 ی انتقال الکترون نیست.  شده، این آنزیم جزو زنجیره

 ها: بررسی سایر گزینه

افتد. در این مرحله ممکن است آب تجزیه شده و اکسیژن تولید شود. اما  ها اتفاق می: در مرحله اول فتوسنتز برانگیخته شدن الکترون1گزینه 

 سازند.  کنند و در نتیجه اکسیزن هم نمیهای گوگردی از آب استفاده نمییگروهی از جانداران هم مانند باکتر 

طور . همانCO2ی دوم مصرف ی اول مصرف آب و در مرحله: در هر دو مرحله فتوسنتز مصرف مواد معدنی دیده می شود. مثالً در مرحله3گزینه 

 گردد.  م مصرف میی دوی کالوین و در مرحلهکربنه در چرخهدانید مولکول پنج که می

شود. در این مرحله محصول عمل کربوکسیالزی روبیسکو،  ، فسفات ایجاد میATPی دوم فتوسنتز با مصرف مولکول های : در مرحله4گزینه 

 شکند. کربنه میترکیب شش کربنه است که ناپایدار بوده و به دو اسید سه

 

 : 3گزینه  .173

-تعداد بیشتری میتوکندری در ساختار خود هستند و در نتیجه نسبت به تارهای تند دنا و دئوکسیی اسکلتی دارای تارهای کند ماهیچه

-دانید در تنفس هوازی، همطور که میآورند. همانریبونوکلئوتیدهای بیشتری دارند. این تارها بیشتر انرژی خود را از تنفس هوازی به دست می

 های اکسیژن به صورت رادیکال آزاد دربیایند.ی به روش اکسایشی، ممکن است مولکول در غشای درونی میتوکندر  ATPزمان با تولید 

 ها: بررسی سایر گزینه

کنند. این تارها بیشتر انرژی  ی اسکلتی، یون های کلسیم را با سرعت بیشتری از شبکه ی آندوپالسمی خود خارج می( تارهای تند در ماهیچه 1

از  CO2آورند. در تنفس هوازی در واکنش اکسایش پیرووات، ابتدا یک مولکول خمیر الکتیکی ( به دست میهوازی ) تخود را از روش تنفس بی

 شود. ساخته می NADHمولکول  +NADپیرووات خارج شده و سپس با انتقال الکترون به 

به  +NADهای تنفس هوازی بازسازی مولکول  شوند. در( تارهای کند مقاومت بیشتری در برابر خستگی دارند و دیرتر از تارهای تند خسته می2

 گیرد. کمک پذیرنده معدنی الکترون ) اکسیژن ( انجام می
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داری هستند که در  های همها، پروتئیندانید میوگلوبین طور که میهای کمتری در ستوپالسم خود هستند. همان( تارهای تند دارای میوگلوبین4

به اتانول   NADHشود (، اتانال با دریافت الکترون از ی آخر تخمیر الکلی ) که در ماهیچه انجام نمی مرحلهی اکسیژن دخالت دارند. طی  ذخیره

 شود. تبدیل می

 

 : 4گزینه  .174

، بنیان CO2 ،NAD+ ،NADHی پیرووات، دهنده به ترتیب نشان 7تا   1های شکل مربوط به واکنش اکسایش پیرووات در راکیزه است. مولکول 

از پیرووات در دو نوع واکنش قابل مشاهده است. یکی اکسایش پیرووات که طی آن  CO2باشد. آزادشدن می Aکوآنزیمو استیل Aاستیل، کوآنزیم 

ست بنیان از پیرووات آزاد شود ممکن ا CO2شود. بنابراین هر گاه شود و دیگری تخمیر الکلی که طی آن اتانال ایجاد میبنیان استیل ایجاد می

 استیل تولید بشود یا نشود.  

 ها: بررسی سایر گزینه

هم دارای تعداد زیادی  Aدر ساختار خود بیش از دو کربن دارد. توجه داشته باشید که بنیان استیل دارای دو کربن و کوآنزیم  Aکوآنزیم ( استیل 1

 دار هستند.  های آلی و کربنها مولکول طور که از فصل اول به یا دارید،  کوآنزیمکربن است. همان 

 +NADشود نه تولید می NADHی کربس، مولکول ( در مراحل متفاوتی از چرخه2

 ر نماید.  ( پیرووات تولید شده در گلیکولیز، برای عبور به فضای درونی راکیزه باید با انتقال فعال از دو الیه غشا ) چهارالیه فسفولیپید ( عبو3

 

 : 4گزینه  .175

الکتیکی. در هر دو تخمیر، طی انجام قندکافت گیرد: تخمیر الکلی و تخمیر )در حد کتاب درسی( دو نوع تخمیر در  صنایع مورد استفاده قرار می 

تولید می شوند. در تخمیر الکتیکی، بنیان پیروویک اسید به بنیان الکتیک اسید تبدیل می شود اما در تخمیر الکلی از بنیان  NADHمولکول های 

 پیروویک اسید، اتانال حاصل می شود )نه اسید(. 

 بررسی سایر گزینه ها

، فروکتوز دو فسفاته و اسید دو فسفاته( ADPۀ تخمیرها، در قندکافت انواعی از ترکیبات دو فسفاته و کربن دار )مانند : طی انجام هم1گزینه 

ل الکل مصرف می شوند. در تخمیر الکتیکی الکترون ها به پیرووات منتقل می شوند اما در تخمیر الکلی، به اتاناِل دو کربنی. دقت کنید که اتانا

 ها، به اتانول که نوعی الکل است تبدیل می شود.یافت الکتروننیست بلکه با در

فسفاته که سه نیز آزاد می شود. ضمنن در قندکافت همۀ تخمیرها، قند تک +Hدر قندکافت،  NADH: در همۀ تخمیرها ضمن تولید 2گزینه 

 شود.  دهد و موجب احیای آن میالکترون می +NADکربنی است، به 

به پیرووات منتقل   NADH: فقط در تخمیر الکتیکی پیرووات داخل سیتوپالسم الکترون دریافت می کند)الکترون های 3گزینه 

 که نوعی مادۀ دفعی معدنی است، تولید می شود.  CO2یر الکلی گردد(.  فقط در تخممی
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 : 1گزینه  .176

logطبق رابطه   
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 : 3گزینه  .177

 های محیط است و تغییر در بسامد )تعداد تپ در واحد زمان( تاثیری روی سرعت انتشار موج ندارد.سرعت انتشار موج، تابع ویژگی

 

 :2گزینه  .178

ها به کمک رابطه  شدت صوت را برای چشمهابتدا نسبت تراز 
P

I
r

= 24
 آروریم:بدست می 

( ) ( )
I P r I

I P r I
=   =  = =2 22 2 1 2

1 1 2 1

1 9 1
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logحال طبق 
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 بل بیشتر است دسی 20چشمه اول 
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 توجه به شکل رابطه بین طول موجها:با 

     ,     
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حال طبق 
F

V


و  = =1  داریم: 2

( )
V F F V

V F F V
=  = =22 2 2 2
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محاسبه کنیم: AVرا برحسب   Bبایستی سرعت موج در طناب  
F

V


  

B B A B
B A

A A B A

V F V
V V

V F V




=   = =  =
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4 2 2

 

 و به این ترتیب، چون بسامد امواج یکسان است:
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 شودتشکیل می Bو دو موج   Aپس در طول طناب، یک طول موج 
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)طبق رابطه ریدبرگ  ( ))HR
n n

= −2 2
1 1

1 1 1
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 است. 3به  5که این رابطه بیانگر طول موج گسیلی در اثر انتقال از تراز 
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Chدر حالت اول بر اساس رابطه   
W eV


− =0 0 

 داریم:

/ /W W eV− =  =0 0

1240
0 6 1 4

620
 

 درحالت دوم:
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/ / /
/
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)طبق رابطه ریدبرگ، الکترون در گذار از اولین حالت برانگیخته   )n =  کند که:گسیل می  به حالت پایه با طول موج  2
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 معادله این واپاشی به صورت مقابل است:

X n m Y +→ + +221 4 0 205
90 2 1 79 

 ها: براساس پایستگی جرم و بار در واپاشی

( )

( )                     

( )

n m n n

m m

m m

= + +  =  =


= + +  =

= + +  =

221 4 0 205 4 16 4

90 2 4 79 3

90 2 4 79 3
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 در حالت اول داریم:

E E E

E
E E

+ =

= =

1 2 0

0
1 2 2

 

 در حالت دوم، با نصف شدنبار و  شدن فاصله، 
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با مثبت تمایل به حرکت در جهت میدان و بار منفی در خالف جهت میدان تمایل به حرکت دارد. پس چون انرژی پتانسیل ذره افزایش  

 ، و بار منفی است.یافته، یعنی فرآیند به اجبار انجام شد 

 یابد.در مورد پتانسیل الکتریکی، فارغ از نوع بار، با حرکت در جهت میدان، پتانسیل کاهش می
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 : 1گزینه  .187

Uبه کمک رابطه انرژی خازن  CV= 21
2

 داریم: 
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  مدار به شک روبه رو ساده خواهد شد:

TRپس مقامومت معادل مدار :  = + = 5 5 10 

Iو جریان مدار   A= =
+

30
2

5 10
 است. به این ترتیب توان مصرفی: 

P rI w= =  =2 25 2 20 
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ابتدا به کمک رابطه 
V

P
R

=
2

 آوریم: را بدست می v110، توان المپ تحت پتانسیل  

( ) ( )
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2
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Pرا به کمک رابطه   v110حال جریان عبوری تحت پتانسیل  VI= آوریم: بدست می 

I I A=  =
25
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 بار عبوری از این المپ برحسب آمپر ساعت:

/ .Q It A h= =  =
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 داریم: 12و   10های  ، با عبور از مقاوت Bتا   Aدر حرکت از نقطه  
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موازی هستند. پس جریان عبوری از   4و  12و چود در مقاومت  

R = 4    برابرI I A= =2 13 +Aو جریان کل  3 =3 1 4  

 است.
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Vولت سنج   rI=  دهد . به این ترتیب:را نشان می −

( )( )   ,  V V V rI V V =  = −  = = =2 2 4 2 8 16 

 دهد.با قطع کلید، جریان قطع و ولت سنج نیرو محرکه مولد  را نمایش می
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اند شک دارید نقاط مربوط به دوسر هر ها موازی اگر در مورد اینکه همه مقاومت

اند مقاومت به هم وصل شدهگذاری کنید: نقاطی که توسط سیم بدون مقاومت را نام

وصل  Bو   Aها به نقاط هم پتانسیل هستند پس مطابق شکل دوسر همه مقاومت

 شده است. 

 مقاومت اهمی برابر اس با:  4مقاومت معادل 

TR = = 
60

15
4

 

 و معادل بین مقاومت  و  نیز: 

T

T

R

R

+
= + =

= 

1 1 1 2 1
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10
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 جهت چرخش هر دو ذره یکسان و نیروی وارد بر آنها طبق دست چپ )خالف قانون دست راست( است. پس بار هر دو منفی است.

 

 : 3گزینه  .194

 کنیم چون بار ذره متحرک منفی است، برای سادگی از دست چپ استفاده می

 مسیر حرکت ذره، میدان مغناطیسی برونسو است.در ناحیه اول با توجه به 

 در ناحیه دوم، چون جهت چرخش کرده، پس میدان درونسو است.

 و در ناحیه سوم، نیز جهت چرخش مانند ناحیه دوم است، پس میدانها نیز هم جهت و درونسو است 

 

 

 :3گزینه  .195

 کنیم :مقاومت معادل مدار و جریان کل را محاسبه می 
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لوله برابر  شود و جریان عبوری از سیمبین این دو تقسیم می 1به   4به نسبت  A2موازی هستند، جریان  5و   20چون مقاومت 

/I A=  =
4

2 1 6
5

 است 

)                                                                                                     حال: / )U LI J= =   =2 21 1 1 64
1 6

2 2 2 100
  

 

 : 3گزینه  .196

Siعنصر رسانا شامل  4 –الف( غلط  Al Mg Na− − − 

 شکننده است. درخشان  است و  Si  -ب( غلط  

 )الماس( دردوره دوم است. C  -پ( غلط 

 تنها عنصر با مولکول دو اتمی در این دوره است. Cl2  -ت( درست 

 بیشترین شعاع یونی را دارد.  15شعاع یونی عنصر گروه  –ث( غلط 

 

 : 1گزینه  .197

CS O CO SO+ → +2 2 2 23 2 

−gها اختالف جرم فرآورده CS2مول  1به ازای مصرف  =128 44  است. 84

                
/          

x g
gCS x

gCS
  = =2

2

84
4 4 2 95

100 76
 

 

 :  2گزینه  .198

 دی متیل هگزان.  4و  2اتیل ،  -3

 دی متیل هگزان.  3و  2اتیل ،  -4

 دی متیل هگزان.  5و  2اتیل ،  -3

 

 : 4گزینه  .199

 کاتالیزگر واکنش اتن با گاز کلر است . FeCl3شناسیم و  کاتالیزگری نمی 1برای گزینه 

Al,:   3و گزینه  Ni:  2  کاتالیزگر واکنش گزینه Ti .است 

 

 : 1گزینه  .200

    شیمی 

 اختالف جرم 
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 زیستی کمتر ( گونه 1گزینه 

 درصد نفت خام. 10( کمتر از  2گزینه 

  3و  2و  1های شیمی کنم مطالب مربوط به توسعه پایدار ، سوخت سبز، پلیمر سبز، و ... و ردپاها را که در کتاب ( توصیه می3گزینه 

 هست بلد باشید. 

 ( هست. 4گزینه 

 

 

 : 3گزینه  .201

)( ربطی ندارد، مثال گرمای ویژه 1گزینه  ) ( )s lNaCl H O−   تر است.های هیدروژنی است که از یونی ضعیفدر اولی جاذبه 2

 ( هر دو به حالت فیزیکی ماده بستگی دارد.2گزینه 

 ( مجموع انرژی درونی شامل انرژی جنبشی و پتانسیل. 4گزینه 

 

 : 3گزینه  .202

 اتری وجود دارد )درست(الف( در رازیانه عامل 

Cپیوند  4ب(  C= )دارد )غلط 

 حلقه بنزنی ندارد )غلط( Aت( ویتامین 

 ث( عامل کربوکسیل ندارد )غلط(

 

 

 

 : 4گزینه  .203

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

(            )

(                  )
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( ) ( ) ( ) ( )      

s g g
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s g g

g g l

C O CO H kj

H O H O H kj

C H CH H kj

H O H O H kj

CH g O g CO g H O g

+ →  = − 

→  = − −

+ →  = − −

+ →  = − 

+ → +

2 2 1

2 2 2

2 4 3

2 2 2 1

4 2 2 2

394 1

41 2

2 75 1

1
245 2

2

2 2 ?

/

H

H

mol
gCH

g mol

 =

 = − + + − = −

  =4

394 82 75 490 727

1 727
4 181 75

16 1

 

 

 :2گزینه  .204

/
         / .min

min

B

A B

M
R R M −

→

= = = 1

3

0 2
0 3

2
3

 

 معادله واکنش 

 واکنش
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 : 3گزینه  .205

 در گزینه یک به کار بردن تغییرات غلظت برای یک مایع، غلط است.  

)در گزینه دو  )aqHCl  یک اسید معدنی  است اسیدهای آلی محلولKMnO4 کنند.را بی رنگ می 

 پذیر کرده.ها آنها را بسیار واکنششده در رادیکال شود. الکترون جفت ندر گزینه چهار وجود پیوند دوگانه باعث ایجاد رادیکال نمی

 

 :2گزینه  .206

             ( ) ( )

                                      

                              

                                

/
.min

NO

N O g NO g

x x

x x

x x x

mol
R

l

− +

−

− =  =

= =


2 4 2

2

2

6 0

2

6 2

6 2 2

4
0 2

2 10

 

 

 : 1گزینه  .207

 های اول و دوم درست هستند.عبارت

 کلسترول از غذاهای جانوری است.  انحالل کلسیم کلرید گرماده است. در سمنو مالتوز وجود دارد.

 

 : 1گزینه  .208

        
               /

             

/
               %

C H OH C H O C H O H O

mol mol g
gC H OH g

g mol mol

g

g

+ → +

=     =

=  =
+

2 5 4 8 2 6 12 2 2

1 1 116 20
23 2 5 11 6

46 1 1 100

11 6
100 10

23 88

 

 

 :2گزینه  .209

 پلی سیانواتن سیر شده است. 

 تفلون پلیمری جامد است و چگالی پلی اتن سبک و سنگین از آب کمتر است.

 

 : 1گزینه  .210

 /
/

/          

mol C H Clmol g
g

mol mol C H Cl
    =



24 2 3
23

2 3

11 62 5
4 816 10 500

6 02 10 1 1
 

 ابتدا

 تغیرات

 دقیقه ده

 جرم استر تولید شده

 درصد جرمی استر

 استر

 استر اتانول

 دوگانه
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 :2گزینه  .211

 رسید:  44به  SiO2گرم آب، درصد جرمی   xگرم سیلیس وجود داشته. با تبخیر 40گرم آب و 15گرم از این خاک رس  100در 

                 / %

x
x

H O

=  →
−

−
=  =

−
2

40
44 100 9

100
15 9

100 6 6
100 9

 

 

 :2گزینه  .212

 ترکیب یونی است. NaClجامد کواالنسی و   SiCالماس و 

F O Cl S

AlF MgO LiBr NaCl

− − −  

  

2 2

3

 

 برابر است. Tiمقاومت در برابر سایش فوالد و  

 

 : 4گزینه  .213

 شوند.ها وارد مینیروی جاذبه و دافعه از هم جهت •

 درست. •

 درست است. Niفلز  •

 غلط. از جمله خواص شیمیایی فلزات داشتن اعداد اکسایش متنوع برای برخی از آنهاست. •

 درست •

 

 :2گزینه  .214

CSO,و اتین خطی هستند و  CO2الف(    SO2  .قطبی هستند 

 ب( درست 

)پ(  )     x x− =  + −  =4 8 6 2 62  جدول است  15متعلق به گروه  xعنصر      5

 

 : 1گزینه  .215

/x x x

x

H kj

+ = −

=

  = −

3 12 4 0 4

20

60

 

 

 

 

 

 درصد جرمی 

 شعاع یونی 

 آنتالپی فروپاشی شبکه  
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 : 4گزینه  .216

xها براثر مبدل:ترتیب درصد کاهش جرم آالینده yNO C H CO   

 ها گرماده هستند. یابد هر سه واکنش حذف آالینده ها از اگزوز بسیار کوتاه است و دمای آنهابه سرعت کاهش میمدت زمان عبور آالینده

 

 :2گزینه  .217

( )
[ ]

( ) ( )            
[ ]
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B
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= = =

2
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4
22 4
2
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 کنددمای ثابت تعادل تغییر نمیبا تغییر حجم ظرف در 

 

 : 3گزینه  .218

[ ] [ ]
/ [ ] /

[ ]

/ /

/ /

SO O mol
O

SO l

w
L mol

L

mol gO

= = =

 =

 =

2
2 2

22
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0 01 0 01

0 01 2 0 02

0 02 32 0 64

 

 

 : 3گزینه  .219

 دهد. افزایش دما سرعت واکنش رفت و برگشت را افزایش می

 با پیشرفت واکنش در جهت برگشت تعداد مولهای گازی افزایش میابد.  

]با افزایش   ]NO2 شود.تر میمخلوط پررنگ 

[ ]N O2  کاهش میابد. 4

 

 : 4گزینه  .220

C H8  )پارازیلن( در نفت خام است.  10

 شود. استفاده می KMnO4برای تولید ترفتالیک اسید و اتیلن گلیکول از محلول  

 شوداستفاده می  PETاز متانول برای بازیافت 

 اتیل استات                           حالل چسب است  

 

 





 
 

 
 

 دقیقه  75 مدت پاسخگویی: 100تعداد سوال: 

 

 ، تعداد، شماره سواالت و مدت پاسخگویی عمومیعنوان موارد امتحانی آزمون 

 مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سوال  موارد امتحانی  ردیف 

 18 25 1 25 فارسی نگارش  1

 20 50 26 25 عربی  2

 17 75 51 25 دینی  3

 20 100 76 25 زبان 4

 

 رسول دهقان  مدیر گروه:

 امیرحسین مسلمی  مسئول آزمون: 

 مهیار لیالئی  مسئول دفترچه: 

 شهالیی  –هندی  –رضایی بقا  –ترکمان   –نیا سعیدی طراحان )اساتید(:

 تیم اجرائی آزمون: 
  -ابوالفضل عباسی  –محمد باقرزاده  –وحید کوثری  –محسن حیدری 

 ابوالفضل حداد  –ای مهدی آمره  –لیالئی مهیار

 ویراستاران:
امید رضایوف   –هادی نوربخش  –محمد حسین رمضانی راد  –حمید دهباشی 

 آرش کاوان  –علیرضا امین زمردی  –عماد موحد 

 

 
 

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

 

@hellisanj 
 

 تجربی  ریاضی و رشته –  عمومیدفترچه سواالت 
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 دقیقه  18   نگارش و فارسی 

 است؟  نشدهمعنای چند واژه درست ذکر  .1

سهم: ترس / پایمردی: شفاعت / اهمال: کاهلی / وقیعت: بدگویی / صافی: خالص / شماتت: مالمت / دژم: خایب /  هنر: علم  

 شرمندگی / طوع: فرمانبری / هیئت: ظاهر چنبر: طوق / التهاب: زبانة آتش / درایت: آگاهی / وبال:  / 

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

 است؟  نشدهمعنای چند واژه درست ذکر  .2

ئبه: شک / افگار: خسته / نژند:  مخنقه: عقد / مناسک : آداب / آماس: ورم / بیرق: درفش / تمکن: توانگر  / شاب: برنا / شا 

 شریعت: طریقت / ارتجاالً: بالبداهه / محمل: مهد اندوهگین / صباحت: طلوع / شراع: گذرگاه / 

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

 است؟  نشدهمعنای چند واژه درست ذکر  .3

خانمان / بحبوحه: بحران / تعب: رنج /  جل: بیور / معمّر: سالخورده / جبین: جبهه / آسمان روایی: اعتبار / محظوظ: بهره 

 آزرم: حیا / هیون : مرکب / تطاول: تعدّی / تعلل: عذر آوردن اعانت: معونت / کربت: غربت/ سبو : کوزه / 

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

 وجود دارد؟ ییغلط امال   نهیدر کدام گز .4

 . در طاعت و مطابعت او شناختند  شیو شرف و سعادت خو  دندیاو پناه طلب  میجباران روزگار در امان حر (1

 شه بر اعضا و لکنت بر زبان افکند. عدر هم افتاد و ر  تیحالت به غا  نیموش از ظهور ا (2

 . یآن صرف رفت  لیصعمر در جمع و تح  شتریو ب  یمتصور بود   ایام دنطوقت آن درگذشت که مرا همت بر ح  (3

 به جهل منسوبش کنند.   د،یاهتمام ننما   شیذات خو  انتیهر که خود را در مقام حاجت فروهلد و در ص (4

 وجود دارد؟ یی غلط امال بیتدر کدام   .5

 اداش آن است پ  نیکه ا  یبرو سعد  ردند کغدر    و با ما  میوفا کرد(  1

 دل بنه که پرده ز کارت برافکنند   ای  أمل فروگذار تبه چشم    یارده یا پ(  2

 ب یغر  نیخسته و مسک  ندیدور نبودگر نش  اند رتیدر مقام ح   انیگفت »حافظ« آشنا(  3

 ز یرستاخز دل ببرم حول روز    یبه م  تا سحرگه حشر   بر کفنم بند  الهیپ(  4

 وجود دارد؟ یی غلط امال بیتدر کدام   .6

 ر یتو صف  ینکشد جز به ثنا  یمرغ  چیه  تو نفس   یدعا   هب  جز  ندزن  یمور  چیه(  1

 دهند فرق گناه از ثواب  دمیند  چیه  اند ه دور از ر  کسرهیاند  ابله   انیآدم(  2

 گنج انزواست  ی طلب  یم  که   آن گنج را  ی کنیبهر فراغ دل طلب گنج م(  3

 رودیم   زانیعشق چون قالب بود افتان و خ  معشوق است دور   یگرچه عاشق ناتوان و کو (  4

 ؟ نشده استدرستی ذکر نام صاحب چند اثر به  .7

دار: رسول  غربی: شیللر / شلوارهای وصله  -کوب / دیوان شرقی های دوشنبه: عبدالحسین زرین منطق الطیر: عطار / قصه 

الدین رازی / اسرار التوحید: محمد بن منور / تحفة االحرار:  پرویزی / جوامع الحکایات: محمد عوفی / روضة خلد: نجم 

 جامی / فرهاد و شیرین: وحشی بافقی

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

 است؟  شده ذکر  نادرست  گزینه کدام در  شده، مشخص  کلمه دستوری نقش .8

 ( مسند  -  نهاد)  فروشمی   سرّ  کرد  نشاید  پنهان  شما  وز  تیزهوش   کاردانی  پنهان  گفت  من  با  دوش(  1

 (متمم  -  مفعول)  خروش  اندر  چنگ  چو  آیی  رسد  زخمی  تگر  نی  جام   همچو  بیاور  خندان  لب  خونین  دل  با(  2

 ( نهاد  -  قید)  خموش  یا  عاقل  مرد  ای  گو  دانسته  سخن  یا  نیست   شرط  خودفروشی  داناننکته  بساط  بر(  3

 نهاد(   -  مفعول)  سروش  پیغام  جای  نباشد  نامحرم  گوش  نشنوی   رمزی  پرده  زین  آشنا  نگردی  تا(  4
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 است؟ ( پیرو) وابسته جمله فاقد  بیت  کدام .9

 داندت وظیفه تقاضا چه حاجت استمی  بخش یارای عاشق گدا چو لب روح (  1

 است   حاجت  چه  یغما  به  توست  آن  از  رخت  چون    ماست  خون  قصد  گرت  نیست  قصه  ( محتاج2

 آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است   ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم(  3

   اظهار احتیاج خود آن جا چه حاجت است  نماست ضمیر منیر دوستجام جهان (  4

 است؟  تبعی نقش  فاقد  بیت سعدی،  کدام .10

 گوش  به  حلقه  شود  بیگانه  که  لطف  کن  لطف    برود  ار ننوازی  گوش  به  حلقه  بنده (  1

 چنان خوبی که زیورها بیارایی  تنسیمینتو    ( به زیورها بیارایند وقتی خوبرویان را 2

 نهیبت  از  بگداخت  سعدی  جان  که  بگذر    درازی   بدین  شبی  چه  جدایی  شب  ای  خود  تو(  3

   به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر  ( ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر4

 شود؟می  دیده معنوی  قرینه   به  فعل حذف  کدام بیتدر  .11

 پس از پیاله ببوسد دهان دلخواهش   خوش آن که باده بنوشد به روی چون ماهش (  1

 کنون بیا به تماشای حشمت و جاهش   کسی که دوش بدان در به خاکساری رفت(  2

 ولی ز حال اسیران نکرد آگاهش   گذشت باد سحر بر کمند مشکینش (  3

 شآه  ةکه سوخت خانه عالم ز شعل  را  «فروغی»گرفت آتش عشق آن چنان  (4

 ای یافت که در گذر زمان دچار تحول معنایی شده است به جز....توان واژه ها می در همة گزینه  .12

 نهار  و  لیل اختالف این از  عبرت بگیر  بگرداند  آن روز  نهی قرار شب به(  1

 بدرّد بپیچد ز فرمان تو   ( همی محضر ما به پیمان تو2

 نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند   هنرش نیز بگو  فتیبگعیب می جمله  (  3

 ما  چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر  ما   پیر  آمد  میخانه  سوی  مسجد  از  ( دوش4

 است؟  نشدهدر کدام تشبیه وجه شبه ذکر  .13

 را  تو  کند  چانیطره پ  ادیکه    هرگه  وتابچیخورده دل افتد به پچون مار زخم (  1

 چون دم من شده است طبع زمان    نی چون رخ من شده است رنگ زم(  2

   ؟یاز شکرستان  دید  ی ن  کیکه    هزاران ناله دارد   یجهان چون ن(  3

 سربازان و رندانم چو شمع   یکو  نینششب   عشق تو مشهور خوبانم چو شمع   یدر وفا(  4

 است؟   شده ذکر نادرست  آن مقابل  های آرایه  از  یکی بیت،   کدام در .14

 ( ایهام  مجاز،)  راست  ماندمی  تو  باالی  به  سرو  چمن  در    سخنی  بگویم  تو  خرام  سرو  قد  چون (  1

 ( استعاره  تشبیه،)   برات  آردمی  یاقوت  تو بر  خط  سنبل    نقاب   بنددمی   تو برکافور  زلف  عنبر(  2

   (تناسب  ایهام  معادله،  اسلوب)  سفید  گیسوی  به  صبح  دل  ز  زنگ  بردمی  نیست  کمتر  جوان  ز  افتد،  دل  زنده  چون  پیر(  3

   (پارادوکس  تضاد،)  را  خام  ده  در  پخته  وآن  مکن  خامی  ای،پخته  گر    افروخته   جان  ز  وآتش  سوخته  بین  من  چو  خامی(  4

 است؟  آمده  ابیات، کدام در ترتیب، به «ایهام و کنایه  آرایی،  واج  تشبیه، استعاره،» های آرایه  .15

 است  بریده   سنگ چرا  که  بدانی    فرهاد برآید   سنگیت  به پای  اگر عاقل ای الف(

 است  نشنیده شیرین گفتن  سخن  که کس آن   فرهاد  بیچاره  دل بر نکند رحمت ( ب  

 است  نتپیده  کبوتر  چو بر  در که نیست دل    شهر در  تو ابروی مهره   کمان دست از( ج  

 است  نچیده میوه این از کس هرگز که  پیداست   درختی مطبوع چه  که نیاید  وهم در( د 

 است   کشیده نیمه  دایره  سیه  مشک  از   جمالش  خورشید  پیراهن که کیست  آن ه(

 الف   ه، ب،  ج،  د، (1

 ب   ج،  ه،  د،  الف، (2

 ه، ب   ج،  الف،  د، (3

 ب   الف،  ج،  د،  ه، (4
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 است؟  درست تماما«» گزینه کدام در  زیر،  بیت های آرایه  .16

 ننهاد کف   ز  می جام  بشد و  بزاد تا که   دهر وفاییبی   بدانست الله  که مگر

 ایهام   مجاز،  تشبیه،  کنایه، (1

 کنایه  مجاز،  ایهام،  تعلیل،  حسن (2

 تعلیل  حسن  مجاز،  تضاد،  استعاره، (3

 تناسب   ایهام  کنایه،  تشبیه،  استعاره، (4

 دارد؟ تناسب  «باشد  عاقل که  مرد کند  اندیشه اول/  دهان به نیاید  باز دگر  گفته  سخن» با  گزینه کدام .17

 و لب خاموش  دهان در سخن هزار گونه  رفتندشد آن که اهل نظر بر کناره می (  1

 همان را گزیند که بیند همی    ( خرد گر سخن برگزیند همی2

 کردن    خرج  گه  آن  سنجیدن  زر  چو    کردن  درج  دانش  به  باید  سخن(  3

 است   صواب  سخن  این  گفتن  کم    است  آب  لطف  به  سخن  که  آن  با(  4

 دارد؟ هاگزینه  سایر  با متفاوت   مفهومی  گزینه کدام .18

 را   امروز  شمار  فرصت  آن  و  این  میان  در    نیست  موجود  همچنان  فردا  و  رفت  دی  سعدیا(  1

   باشند ز اهل ناز ناز مغتنم عاشقان را  کشد( ناز کن هرچند بتوانی که عاشق می2

 رسددایم نسیم مصر به کنعان نمی  شمار  مغتنم ( وقت خوشی چو روی دهد3

 بهار   آید  دگر  تا  نیست  ایام  بر  تکیه     رویم  تماشا  به  تا  خیز  است  بهار  روز(  4

 نزدیکتر است؟   «ماست  بر  که ماست از » کدام بیت به مفهوم مثل .19

 ا ر  اسرار  ةباز داند جمل  ( جان او بیند بهشت و نار را 1

 رخی همچون قمریوسف ساعتی    ( ساعتی گرگی در آید در بشر2

 دمت    گیرد  می  گشت  کژدم  و  مار    کژدمت   و  چو مار  سخنهای  آن(  3

 کنند  گرگان  صورت  بر  گمانبی    گزند   روز  حاسدان  حشر  که  زان(  4

 مفهوم کدام بیت به بیت »دانست که دل اسیر دارد / دردی نه دواپذیر دارد« نزدیکتر است؟  .20

 رفت  خواهد  دوا  دنبال  به  که  دردمندی  بادا   حرامش  تو  دهان  داروی( نوش 1

 کردم صدباره می   خود  درمانبی  درد  عالج  ورنه   نفس،عیسی  آن  غیر  طبیبی  دیدم( نمی2

 عزیز   درمان  و  دارو  باشد درد پیش صاحب  عشق  درد دل دانند قدرخستگان زنده (  3

   مرا دفن کنیدره دوست  ه  چون بمیرم ب  ست که درمان بپذیرد ز حکیما  دردی کاین نه(  4

 مفهوم کدام بیت با بیت » نانم افزود و آبرویم کاست / بینوایی به از مذلّت خواست« تشابه مفهومی کمتری دارد؟  .21

 فله مدار بنه و دست پیش سِ  تن به بیچارگی و گرسنگی (  1

 که از خوی بدش فرسوده گردی   روی ترش   یکمبر حاجت به نزد(  2

 ور بمیرد به سختی اندر غار   سگ   ةخوردنخورد شیر، نیم (  3

 مرغ بریان است   ،شلغم پخته  ت نیست آن که را دستگاه و قوّ(  4

  إِنَّهُ  الْإِنَْسانُ وَحَمَلَهَا مِنْهَا  وَأَشْفَقْنَ یَحْمِلْنَهَا  أَنْ  فَأَبَیْنَ  وَالْجِبَالِ وَالْأَرْضِ الَسّمَاوَاِت عَلَى إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ  مفهوم کدام بیت با آیة » .22

 « تشابه کمتری دارد؟ ظَلُومًا کَانَ

 بسپارم    به دوست  من  به من،  داد  دوست  که  جان   امانت  کاین  این است  دل  اهل  ( طریق1

 شمس تبریزی چگونه گستریدش در زمین   های حق را آسمان طاقت نداشت چون امانت (  2

 گشتم به اعتمادی کز لطف توست یاری   نپذرفت  فلکت  را  کان امانت ال آنحمّ(  3

 کار به نام من دیوانه زدند   ةقرع  کشید   نتوانست امانت  آسمان بار (  4
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 کدام  بیت با »مگو سوخت جان من از فرط عشق / خموشی است هان اولین شرط عشق« قرابت معنایی کمتری دارد؟ .23

 را از اشک حسرت ترجمانی داشتمعشق    بود  خاموش  آتشم بر جان ولی از شکوه لب(  1

   خموش که در چمن نتوان گفت مرغ را که  باش و دم درکش خاموش مرا مگوی که(  2

 است اما گفتگو دارد خاموش زبان شمع  ز آهنگ گداز دل مباش ای بیخبر غافل(  3

 رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول   به درد عشق بساز و خموش کن حافظ (  4

 بیت »هنر خوار شد جادوی ارجمند / نهان راستی آشکارا گزند« قرابت معنایی بیشتری دارد؟ کدام بیت با  .24

 تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس   فلک به مردم نادان دهد زمام مراد (  1

 افتد نظر به عیب کند  هنرکه هر که بی  کمال سر محبت ببین نه نقص گناه (  2

 هنری که بنده را نخرد کس به عیب بی  اش نصیب مببکوش خواجه و از عشق بی (  3

 چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند   و بد است  نیک چه جای شکر و شکایت ز نقش(  4

 ؟نداردمفهوم کدام بیت با بیت »چو بخشایش پاک یزدان بود / دم آتش و آب یکسان بود« تناسب چندانی   .25

  ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت   حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح(  1

 وز لوح سینه نقشت هرگز نگشت زایل  دیدم نوح  ز آب دیده صد ره طوفان( ا2

 ست ا   کآتش از لطف او روضه نیلوفری  ای پسر  خلیل همچوپای در آتش بنه  (  3

 ست ا  هایل  دل مترسان ای برادر گر چه منزل   افکن در این طوفان تو خویش  نوح در دل و کشتی(  4

 

 اَللَُّه َولِیُّ الَّذیَن آَمنُوا یُْخرُِجُهْم ِمَن الظُّلاُمِت إِلَی النُّورِ  .26
 کند! ها به سوی روشنایی خارج می ها را از تاریکی آن  ،رسپرست آنهایی است که ایامن بیاورندخداوند  (1
 کند! ها را از تاریکی به سوی روشنایی هدایت می ورند، آن آ اور آنانی است که ایامن می یار و ی خداوند  (2
 برد! ون می ها به سوی نور بیر اند، آنان را از تاریکی خدا یاور کسانی است که ایامن آورده (3
 شوند! ها به سوی روشنایی خارج می رسپرست کسانی است که ایامن آوردند، آنان از تاریکی  خدا (4

امَء فَوجدنا الشَّ  .27  مَس ُمستَِعرًة فی َقلِبها! حینام کنّا نُشاِهُد السَّ
 کردیم، در قلب آن خورشیِد فروزان را پیدا کردیم! وقتی آسامن را مشاهده می  (1
 دیدیم، خورشید را در مرکز آن، فروزان یافتیم! آسامن را می در حالی که  (2
 ها پیدا کردیم، وقتی به آن نگاه کردیم! خورشید فروزان را در دل آسامن  (3
 نگریستیم، در دل آن، خورشید را فروزان یافتیم! که به آسامن می زمان  (4

 و التّقوی! تَقبلهم بسالَحی العلم  سیُجّهُز َشبابُنا املجّدوَن أنفَسهم لُِصنعِ مُ  .28
 های علم و تقوی برای ساخنت آینده مجهز کنند! کوشند تا خود را به سالح جوانان ما که کوشا هستند، می  (1
 کنند! شان، خویش را به دو سالح علم و تقوی مجهز می های پرتالش ما، برای ساخنت آینده جوان  (2
 اند! هز گشته جوانان ما که پرتالشند، برای ساخنت آینده به دو سالح علم و تقوی مج  (3
 شوند! های کوشای ما خود، به سالح علم و تقوی، برای ساخت آیندۀ خود مجهز می جوان  (4

 علی کلِّ املواطنین أن یُحافظوا علی األشجاِر فإنّها تُطهُِّر الجوَّ و تَحفُظ الّّتاَب!  .29
 کنند! کنند و خاک را حفظ می ی ها هوا را پاکیزه م شهروندان الزم است که از درختان حفاظت کنند زیرا که آن  ی هبر هم (1
 منایند! کنند و خاک را حفظ می ها هوا را متیز می همۀ شهروندان باید از درختان نگهداری کنند، پس آن  (2
 ها محافظت کند، برای اینکه هوا پاک شود و خاک حفظ گردد! بر هر شهروندی واجب است که از درخت (3
 کنند! ها هوا را تطهیر کرده و خاک را حفظ می زیرا آن بر کل شهروندان است که درختان را حفظ کنند  (4

 

 دقیقه  20    عربی 
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 َمیِّز الّتجمة الصحیحة:  .30
 »لیس شیٌء أثَْقَل فی املیزان من الُخلق الَحَسن«  

 تر از اخالق خوب نیست. در ترازو چیزی سنگین  (1
 تری از ُخلق نیکو در ترازو نیست. چیز سنگین  (2
 . تر نیستدر ترازو هیچ چیز از خلق و خوی نیک سنگین  (3
 چیزی در ترازو مثل اخالق خوب سنگین نیست. (4

 عیّن الّتجمة الصحیحة: .31
 »النْقُف البالد األخری فنطلُب من شبابنا صادقین أن یُحاولوا« 

 خواهیم که بکوشند. نباید از کشورهای دیگر پیروی کنیم پس از جوانان خود صادقانه می  (1
 خواهیم که تالش کنند.مان می راستگوی کنیم و از جوانان  های دیگر پیروی منی از رسزمین  (2
 کنیم که بکوشند. نباید از کشورهای دیگر تبعیت کنیم پس از جوانان صادق خود طلب می  (3
 کنیم. کنیم زیرا از جوانامنان با صداقت طلب تالش می های دیگر تبعیت منی از رسزمین  (4

 عیّن الصحیح فی الّتجمة:  .32
 یک پیراهن سبز از مغازۀ معروف دوستم خریدم!  رِ صدیقتی الشهیاً أخرض ِمْن متجر  ص»اشرتیُت قمی (1
م   (2  ترین اهداف جامعه باالبردن سطح پیرشفت است. از مهم  مْن أهّم غایات املجتمع ارتفاع مستوی التقدُّ
 آموزم. کنم و از او چیزهای زیادی می به دوسِت سعید نگاه می  أنظُُر إلی صدیٍق سعید و أتعلُّم منه أشیاء کثیرة   (3
 شود.شک موفق می هرکس در طول سال، خوب درس بخواند بی  من یدرس جیّداً طول السنة هو سنجح بالشّک   (4

 عیّن الخطأ: .33
 ها را در خیابان نریزید.شوید، پس زباله النّفایاِت فی الشارع: وقتی سوار ماشین می وَن السیّارة فاَل تَرموا  بعندما ترک (1
 ها را در آن بریزید.های زباله کنار خود بگذارید و زباله ها فیها: بلکه کیسه ارُمو بل َضعوا أکیاَس النّفایة جنبکم و   (2
 د با یکدیگر همکاری کنید. و تعاونوا علی نظافة بیئتکم و مدینتکم: و برای نظافت محیط و شهر خو  (3
 اید که شهر ما هامن دومین خانۀ ماست! مدینَتَا هی بیتُنا الثّانی!: مگر نشنیده  أما َسمعتُم أن   (4

 عیّن الخطأ فی الّتجمة:  .34
 ها مغرور نشوید! با مناز و روزۀ آن  بصالتهم و صیامهم   تغرتّوا ال  (1
 پذیرد! ملت پاکستان از ایران تأثیر می  ان  ر ی أ ب تأثّریالشعب الباکستانّی   (2
 آمرزد! گردیم با امید به اینکه او ما را می فقط به سوی خدا بازمی  إلی اللّه نرجع آملین أنّه یغفرنا   (3
 ها را در گرسنگی خوراک داد! که آن باید پروردگار این خانه را بپرستند هامن  لیعبدوا رّب هذا البیت الّذی أطعمهم من جوع   (4

 ها رسسبز گردانید«: »خداوند زمین را پس از غبارآلودگی، با باران  عیّن الصحیح فی التّعریب:   .35
 َصی َر اللّه األرَض بعد االغرباِر خرضًة بعد نزول األمطار!  (1
 د نزول األمطار! عبواسطِة اللّه خرضاَء باألمطار بصارِت األرُض  (2
 بعد اغربار األرض، صیّرها ربّنا خرضاء مع نزول املطر!  (3
 اللّه صیّر األرض نرضًة بعد االغربار بنزول أمطاٍر!  (4
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املفقودة بالجتهاد، و املعرفة  دقائق و الثوانی و بتضییعها نهمل جزءاً من حیاتنا! إنّنا یمکن أن نسّتجع الرثوة  لإّن العمر معدود با
یمکن   فال  املفقود  الوقت  أّما  و   ... مل    اسّتجاعهبالدرس  إن  کالّسیف  الوقت  قیل:  فقد  أّن  تقطعه  أبداً!  نری  فلهذا  قطعک! 

أوقاتهم.   یتولّ   یقالالناجحین کانوا ملتزمین باالستفادة املفیدة من  آخر  أقربائه، فأمر شخصاً  العلامء قد مات أحد  ی إّن أحد 
دفنه، ... و هو مل یَدع مجلس الدرس للخوف من فوات شیء من العلم! فهذه الثقافة بحاجة إلی الّتبیة من زمن الطفولة حتّی  

 تنموشیئاً فشیئاً! 
 کیف نستطیُع أن نصبح ناجحین؟  .36

 ( باملشارکة فی مجالس العلم و العلامء! 2   ( بعدم تضییع أوقاتنا و عدم إهاملها! 1
 ( من الطفولة یجب أن نطلب النجاح و نتمنّاه! 4   االلتزام بالعمل فقط! ( برتک الراحة و 3

 متی یقطعنا الوقت؟  .37
 ( حین ضیّعناه! 2     ( ملّا نستفید منه! 1
 ( عندما حان املوت! 4     ( إذا أصبح سیفاً! 3

 للفراغ:  الخطأء یمکن اسّتجاعه إاّل ..........«.  عیّن »کّل شی  .38
 ( الفرصة! 4  ( الثقافة! 3   الزمن! ( 2   ( الحیاة! 1

 :الخطأعیّن  .39
  الحیاة مصنوعة من الثوانی؛ فمن أحبّها ال یُضیّعها!  (1
 کام نحن نُضیِّعه!  –بعض األحیان   –الوقت یضیّعنا  (2
 ال تنشأ العادات و القیم مرّة واحدة؛ بل بحاجة إلی الزمن!  (3
 نوعیّته! کّل اوقاتنا یجب أن یمأل بالعمل بغّض النّظر عن  (4

 : اسّتجاع .40
 اسم، مصدر من باب استفعال، بزیادة ثالثة حروٍف، املعرّف/ فاعل و مضاف  (1
  ، س ، ت/ فاعل لفعٍل مزید مُ مفرد مذکر، اسم فاعله »ُمسرتِجع«، حروف زائده:  (2
 اسم، من مصادراملزید الثالثّی، سبب استخدامه طلب شیٍء/ مفعول (3
 »ُمسرتَجع« ماّدته »رجع«/ مفعولمفرد مذکر، اسم مفعوله   (4

 :یقال .41
 فعل مضارع، مزید ثالثی بزیادة حرف واحٍد، مبنی للمجهول، متعدٍّ / فعل و فاعله محذوف والجملة فعلیة  (1
 مضارع، مجرّد ثالثی، اسم فاعله »قائُل« / فعل و فاعله محذوف  (2
 / فع و فاعله ضمیر »هو« مسترت  للغائب، فعل مضارع، مبنّی للمعلوم، ماّدته قول، اسم مبالغته »قَّوال« (3
 مضارع، للغائبة، لیس له حروف زائد، الزم، مبنّی للمعلوم / فعل و فاعله الجملة فعلیة  (4

 :تقطع .42
 فعل، مضارع، للمخاطب، مجرّد ثالثی، متعّد / فع و مع فاعله و الجملة فعلیة  (1
 مع فاعله، فعل الرشط للمخاطب، مزید ثالثی من باب إفعال، بزیادةحرٍف، مبنّی للمعلوم / فعل و  (2
 له حرف زائد، متّعًد، من أصل » قطع« / فعل و مع فاعله و الجملة فعلیّة یس مضارع، للغائبة، ل (3
 جیء » مل « فعل، اسم فاعله » قاطع « ، مبنی للمعلوم / فعل رشط، ترتجم ماضیاً مل (4

 ما هو الصحیح فی ضبط الحرکات؟ .43
! ( التجارُب تُساِعُدنا حیَن اختیاِر  1  إلی الرشِد!   حوَل کیفیِة الوصولِ  ةدَ دِّ عَ تِ املُ ( أِحبُّ املَوضوعات 2  الخیِر و الرشِّ
امً ری ( سافَرُْت إلی قریٍة َمشهورٍة فی أیّاِم ِصغَ 4  ( قُِل الحق  و إْن کاَن َمرّاً. ألن  النجاَة فی الصدِق! 3  ! متَبسِّ
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 : فی التعار ی الخطأ ف نیّ ع .44
   !رغبته و حرصه فيه او اراد و طلب شيئا اْشتَهى اليشَء: اشتدت   (1
خيُل:كل كلمة أُدخلت يف كالم العرب وليست منه کالد  (2  ! طیو الذهب و النش  باجیالد 
 ! ُمسترَشِق: َعالٌِم ِمَن البُلَْداِن األُوُروبِّي ِة ُعموماً ُمْختَصٌّ بِاللَُّغاِت َواآلَداِب َوالُعلُوِم املرشقية  (3
 ! وترشيف مبعنى سيِّد ونحوه يَُعرب  به عن ذي املكانة يف املراسالتحرضُة: لقب احرتام  (4

 فی الّتادفات أو التضادات: الخطأعیّن  .45
 األصدقاء  ،  أضاف = ازداد = ( اإلخوان 2  الفریسة ( املُرِْعب = املَخوف  ،  املفرتس 1
 الحتیال = الخداع  ،  فات = تلف ( ا4   ( القاسی = الصعب  ،  األْمتَع = األلذّ 3

 فی التوضیحات: الخطأعیّن  .46
 یدّل الفعل الناقص علی التغیّر و التحّول و االنقالب  صارت اإلرُض مملوءة باألوراق   (1
 ترتجم »کان« مضارعاً  کانت ایران بالداً فی قارّة أسیا   (2
 تعلیل –نوع الالم علی الرتیب: أمر  لنقرأ األحادیث اإلسالمیّة لنتعلّم العربیّة   (3
 نوع ال نافیة  ال تکون بخیالً یا أخی، أعلم أنّک سخّی   (4

 
 »إاّل« فی األجوبة:  نعیّ  .47

 ( ما استخدمُت ااّل أکَْمَل املوظّفین! 2    کثیراً! ( ال نحتاج ااّل تحاول 1
 ( أال تکتسب أحسن الدرجات بعملک! 4    ( ال أرید ااّل أکمَل الناَس علامً! 3

 عیّن الخطأ فی الّتادفات أو اإلیضاحات: .48
 إمّنا صدیقی اجتهد  ( ما اجتهد إاّل صدیقی  2  الجامل حّریٌة فقط  ( لیس الجامل إاّل حّریة  1
 إمّنا ولیّکم اللّه ( لیس ولیّکم إاّل اللّه  4 أعامل اآلخرین عادال فقط  ( ال اُعامل اآلخرین إاّل عادالً  3

  التوالی:اجعل املّتادف بدل »لـ« علی  .49
 فی کّل مجاالت و یطمئنّون أنَّ لهم عاقبة حسنة«   منها دوا ی ستفیلبأوامره  ء»کتاٌب یُطبع حول القرآن لیجعل الُقّراء علام

 کی  –لکی   –( یجب أن  2    حتّی  –یجب أن    –( لکی 1
 یملکون  –لکی   –( یجب أن  4    عندهم  –یجب أن    –( لکی 3

 فی األیضاحات: الخطأما هو  .50
 املفعول املطلق للتؤکید  الً سألُت املعلِّم عن الدرس ُسؤا (1
 یُفید تشبیه حدوث الفعل بکی الرجل بکاء األطفال   (2
 یَِدّل علی کیفیّة تحّقق الفعل  أجبُت عن الکتاب إجابة حسنة   (3
 لیس فیها املفعول املطلق   محبّة أبی  أحّب  (4
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ها، خداوند چه قدرتی به انسان عطا  گویی به آنچیست و در راستای پاسخ خاستگاه نیازهای طبیعی و غریزی انسان   .51
 است؟  هکرد
 فراتر رفنت از طبیعت –اندیشیدن در افق باالتری از روزمره  (1
 فراتر رفنت از طبیعت –احساسات درونی و متایالت شخصی  (2
 هاشدن از آن آگاه  –اندیشیدن در افق باالتری از روزمره  (3
 ها شدن از آن آگاه   –احساسات درونی و متایالت شخصی  (4

زدن بهّتین زندگی در دنیا و کسب خوشبختی جاویدان در  گیری معاد هر انسانی بر چه مبنایی است و الزمۀ رقم شکل .52
 آخرت، کدام است؟ 

 ریزی درست برنامه –( عمل اختیاری 2   داشنت تفکر ایامنی  –( عمل اختیاری 1
 ریزی درست برنامه –( مقصود زندگی 4   داشنت تفکر ایامنی  –( مقصود زندگی 3

 کنند؟شده به ترتیب به کدام مفاهیم دینی اشاره میهای مشخصهای زیر، بخشدر بیت .53
 «اِلی اللِّه" "اَدعوانازل شده بر او   /  »بر او ختم آمده پایان این راه  

 
 ها دامن وی«جان  گرفته دست  / ها جمله در پیدل و »شده او پیش   

 
 ج( والیت ظاهری پیامرب  ب( مقام الگوی پیامرب  الف: ابالغ وحی پیامرب   ( 1
 ج( والیت ظاهری پیامرب  ب( قدرشناسی از پیامرب ( الف( مرجعیت دینی پیامرب2
 ج( والیت معنوی پیامرب  پیامربب( مقام الگویی   ( الف( ابالغ وحی پیامرب3
 ج( والیت معنوی پیامرب  ب( قدرشناسی از پیامرب ( الف( مرجعیت دینی پیامرب4

خداوند در مورد دین حرضت  در کدام گزینه  ها شده کدام است و  های اینکه لطف و رحمت خدا شامل حال انساناز نشانه .54
 کند؟ نادرست را نفی می  یابراهیم )ع(  پندار 

 »نه یهودی بود نه مسیحی« - پیامربان را فرستاد تا هر کدام برای خود دینی را تبلیغ کنند و هادی مردم به سوی آن باشند.  (1
 »در آن مخالفت نکردند.« - پیامربان را فرستاد تا هر کدام برای خود دینی را تبلیغ کنند و هادی مردم به سوی آن باشند.  (2
با نشان ن خدا انسا (3 را تنها نگذاشت و  به عهده گرفت.  دادن راه مستقیم خوشبختی، هدایت آن ها  را  »در آن مخالفت   –ها 

 نکردند.«
»نه یهودی بود نه    –ها را به عهده گرفت.  دادن راه مستقیم خوشبختی، هدایت آن ها را تنها نگذاشت و با نشان خدا انسان  (4

 مسیحی« 
 
 
 
 

 دقیقه  17   دین و زندگی 

 الف 

 ج  ب 
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 کند؟های اعجاز محتوایی قرآن کریم اشاره مییک از جنبهترتیب به کدام های زیر بههریک از گزاره   .55
 الف( قرآن کریم برای زن حقوق خانوادگی و اجتامعی قائل شد و در مالکیت به او استقالل بخشید. 

 است.  هفلت و تعّقل نکردن اشاره کردغب( آیات متعدّدی در قرآن به نکوهش و مذّمت جهل، 
 مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت به سوی کامل بدان نیاز دارد، سخن گفته است. هدربارۀ هم ج( قرآن 

 سابقهذکر نکات علمی بی  – تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت  –سابقه ذکر نکات علمی بی  (1
 جانبه بودنجامعیت و همه –تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت  -تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت  (2
 سابقهذکر نکات علمی بی  –جانبه بودن  جامعیت و همه –تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت  (3
 جانبه بودن مهجامعیت و ه  –تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت  -سابقه ذکر نکات علمی بی  (4

پایه  .56 از  )ع(، یکی  باقر  امام  و کداماگانۀ  های پنجبنابرکالم  به عنوان مهمسالم کدام است  الیک  ی مطرح  هترین مدعّو 
 گردد؟ می
 »بِالقسِط«  -( »َعلی َخمٍس« 2    »بِالوالیَِة« -( »َعلی َخمٍس« 1
الِة« 3 الِة« ( »َعلَی 4    »بِالِوالیَِة« -( »َعلَی الص   »بِالقسِط« -الص 

های رسالت پس از پیامرب اسالم )ص(  های باطل دربارۀ تداوم مسئولیتیک از فرضیههای زیر در رّد کدامهریک از گزاره .57
 شود؟به کار گرفته می 

 تر منود.الف( گسّتش اسالم در نقاط مختلف جهان، نیاز به امام و رهرب پس از پیامرب را افزون
ترین دین  تواند در کاملهای پیامرب، دلیلی بر نقص دین اسالم است که منیمسئلۀ مهم مسئولیت  توجهی به ب( بی 

 الهی مصداق داشته باشد.
 ج( قرآن کریم، هدایتگر مردم در همۀ امور زندگی است.

 هایافنت مسئولیتپایان  -ها یافنت مسئولیتپایان   –سکوت قرآن و پیامرب  (1
 هایافنت مسئولیتپایان  - کوت قرآن و پیامرب س –ها یافنت مسئولیتپایان  (2
 سکوت قرآن و پیامرب –سکوت قرآن و پیامرب  –ها یافنت مسئولیتپایان  (3
 سکوت قرآن و پیامرب –ها یافنت مسئولیتپایان  - سکوت قرآن و پیامرب  (4

شده، اما اسالم را نپذیرفته رسول خدا )ص( در مورد فرد مرشکی که در میان جنگ برای شنیدن حقیقت اسالم پناه داده   .58
 داد؟فرمود و در چه صورت جواز به کشنت حیوانات حالل گوشت می است، چه سفارشی به مسلامنان می

 هاسوخنت مزارع و نخلستان  –( او را مثله نکنید 2   نیاز به تغذیه از آن   –( او را مثله نکنید 1
 ها سوخنت مزارع و نخلستان   – ( او را به جای امنی برسانید 4 نیاز به تغذیه از آن  – ( او را به جای امنی برسانید 3

 ام گزارش تاریخی قابل برداشت است؟ درفتار منافقانه و متظاهرانۀ ابوسفیان در عرص رسول خدا )ص( از ک .59
 گیری از ضعف و سستی یاران پیامرب )ص( پس از ایشان حکومت را به دست گرفت و به سلطنت مبّدل ساخت. با بهره  (1
 هایی با مسلامنان دامن زد. دورۀ کوتاه رهربی رسول خدا )ص( به مشکالت داخلی و جنگدر  (2
 رسسختانه با پیامرب اکرم )ص( مبارزه کرد و حدود دوسال قبل از رحلت ایشان در جریان فتح مکه به ناچار تسلیم شد. (3
 دانست و به نام آنان قدرت را تصاحب کرد.خود را از عموزادگان پیامرب )ص( می (4
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دادند، پس از پیامرب بیش از هرچیز یادآور هایی که پیامرب و یارانش را اسوه و رسمشق خود قرار منی گیری حکومت شکل .60
ای از ظهور کدام ام چالش سیاسی، فرهنگی و اجتامعی عرص امامان )ع( است و تشکیل حرمرسای حاکامن، نشانهدک

 آیه در عرصۀ عمل است؟ 
بُوا الزِّنی اِن ُه کاَن فاِحَشًة و ساَء َسبیالً«   »ال - تحریف در معارف اسالمی  (1  تَقر 
 »اَ فاِن ماَت اَو قُتَِل انَقلَبتُم َعلی اَعقابِکُم« - تحریف در معارف اسالمی  (2
 »اَ فاِن ماَت اَو قُتَِل انَقلَبتُم َعلی اَعقابِکُم«  -ارائۀ الگوهای  نامناسب  (3
بُوا الزِّ  -ارائۀ الگوهای  نامناسب  (4  نی اِن ُه کاَن فاِحَشًة و ساَء َسبیالً«»ال تَقر 

 های معمولی نیز حرام شده است؟ بندی حتی در بازی بر مبنای کدام عبارت نورانی رشط .61
 ُعقولِِهم«( اِنّا َمعارِشَ االَنبیاء اُِمرنا اَن نُکَلَِّم النّاَس َعلی قَدِر 2   ( »یا َمعرَشَ التُّّجاِر الِفقَه ثُم  املَتَجَر« 1
َر َو ال َِضاَر ِفی االِسالم«4     ( »قَد اَفلََح َمن َزکّاها« 3  ( »ال ََضَ

عبدالله که به فرماندۀ سپاه ساسانیان بنجوی یافنت مستندی از کالم معصومین )ع( در تأثیر این سخن زهرة ودر جست  .62
 گر ماست؟د« کدام عبارت بهّتین یاری ها به سوی بندگی خداونگفت: »آزاد ساخنت بندگان خدا از بندگی انسان

 »مرا این عزّت بس که بندۀ تو باشم و مرا این افتخار بس که تو پروردگار منی.«  (1
 »خالق جهان در نظر آنان بزرگ است، غیر خدا در نظرشان کوچک است.«  (2
 »بندۀ کسی مثل خودت نباش، زیرا خداوند تو را آزاد آفرید.« (3
 دارم.« استم و ماه را در دست چپم بگذارند، از راه حق دست برمنی »اگر اینان خورشید را در دست ر  (4

اقدام امامان بنابر وظیفۀ الهی رهربی و ادارۀ جامعه و برکناری حاکامن غاصب برای تشکیل حکومتی بر مبنای اسالم  .63
 دهد؟کدام آیۀ رشیفه خرب می ری عدالت، از علت مبارزۀ امامان با حاکامن بر مبنای راستین و اجرای قوانین دین و برقرا

ُوا َما بِأَنُْفِسِهْم » (1 ًا نِْعَمًة أَنَْعَمَها َعََلَٰ قَْوٍم َحت ىَٰ يَُغِّيِّ  « َعلِيمٌ  َسِميعٌ  الل هَ  َو أَن  ذََٰلَِك بِأَن  الل َه لَْم يَُك ُمَغِّيِّ
ءٍ  يِف  تَنَازَْعتُمْ  فَإِنْ يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا الل َه َوأَِطيُعوا الر ُسوَل َوأُوِِل اأْلَْمِر ِمنْكُْم » (2  «ُسولِ َوالر   الل هِ  إَِل  فَرُدُّوهُ  ََشْ
 اُِمروا اَن یَکُفروا بِِه« قَدْ  لُْقوَن إِلَيِْهْم بِالَْمَود ِة وَ يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا اَل تَت ِخُذوا َعُدوِّي َوَعُدو كُْم أَْولِيَاَء تُ » (3
ُروا   يَتََحاكَُموا إَِل الط اُغوِت َوقَْد أُِمُروا أَْن يَكْفُ أَلَْم تََر إَِل ال ِذيَن يَزُْعُموَن أَن ُهْم آَمنُوا مِبَا أُنْزَِل إِلَيَْك َوَما أُنْزَِل ِمْن قَبْلَِك يُِريُدوَن أَنْ » (4

 «بِهِ 
 بخش چیست و الزمۀ این آرامش کدام است؟ حکمت آفرینش آیاتی همچون همرسان آرامش .64

 »و َجَعَل بَینَکُم َمَود َة َو رَحَمَة«  - »یتذکّر اولوااللباب«  (1
 »ِمن اَنُفِسکُم اَزواجاً لِتَسکُنوا اِلَیها«  - »یتذکّر اولوااللباب«  (2
 َجَعَل بَینَکُم َمَود َة َو رَحَمَة«»و  -»لَِقوٍم یَتََفک روَن«  (3
 »ِمن اَنُفِسکُم اَزواجاً لِتَسکُنوا اِلَیها«  -»لَِقوٍم یَتََفک روَن«  (4

مطابق آیات قرآن کریم، الزمۀ اطاعت از خداوند، اطاعت از کدام گروه است و قرار دادن حق معینی در اموال خود برای   .65
 فقیران و محرومان از اوصاف چه کسانی است؟ 

 دهندگانزکات  -االمر«  ( »اولی2     منازگزاران  -االمر« ( »اولی 1
 گان زکات دهند  -( »اولوا االلباب« 4    منازگزاران   -( »اولوا االلباب« 3
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ترتیب چه اقداماتی رضوری  ای براساس معیارهای اسالمی، بهبرای انجام وظیفۀ مسلامنی خود در راستای ایجاد جامعه .66
 است؟

 تغییر در نگرش و شیوۀ زندگی  –گذر از عرص جاهلیت به عرص اسالم  –ار مثبت و منفی متدن جدید شناسایی آث  (1
 تالش در این راه – ریزی برای تحقق هرچه بهرت آن برنامه –شناسایی معیارهای متدن اسالمی  (2
 ریزی در این راهبرنامه –تالش برای تحقق هرچه بهرت آن  –شناسایی معیارهای متدن اسالمی  (3
 تغییر در نگرش و شیوۀ زندگی  -گذر از عرص جاهلیت به عرص اسالم  - شناسایی آثار مثبت و منفی متدن جدید  (4

 ای از نوع معنوی آن، کدام است؟جربان و اصالح حقوق مردم، چگونه میّرس است و منونه  .67
 شدههایی که ترک مناز یا روزه  –قضا منودن وظایف از دست رفته   (1
 سبب بدبینی دیگران به دین شدن  –کسب رضایت از صاحبان حق  (2
 شدههایی که ترک مناز یا روزه   -کسب رضایت از صاحبان حق  (3
 سبب بدبینی دیگران به دین شدن  - قضا منودن وظایف از دست رفته  (4

گناهان در کدام حدیث رشیف علوی انعکاس یافته است و جهت تأثیرگذاری هرچه    شدن ازاثر حداقلی توبه در پاک   .68
 رسان است؟بیشّت آن در تبدیل شدن به حسنات، کدام عوامل یاری

نِب کََمن ال ذَنَب لَُه«  (1  ایامن آوردن و انجام عمل صالح -»التّائُِب ِمَن الذ 
نِب کََمن ال ذَنَب لَُه«  (2  استغفار و پشیامنی قلبی  -»التّائُِب ِمَن الذ 
نوَب«  (3  ایامن آوردن و انجام عمل صالح -»الت وبَُة تَط هُِّر الُقلوَب َو تَغِسُل الذُّ
نوَب«  (4  استغفار و پشیامنی قلبی  -»الت وبَُة تَط هُِّر الُقلوَب َو تَغِسُل الذُّ

ست و مطابق کالم الهی به حرضت داود  های وجود آدمی از محبت الهی، ناشی از علم به کدام نکته اشدن رشتهگسسته .69
 )ع( خداوند شوق بازگشت کدام دسته از بندگانش را دارد؟ 

 اند. بندگانی که زیاده به خود ستم روا داشته – چگونگی انتظارکشیدن خدا برای بندگانش  (1
 اند.آنان که از خدا روی گردانده – چگونگی انتظارکشیدن خدا برای بندگانش  (2
 اند.آنان که از خدا روی گردانده -قیقی بندگان و مالک ح بحرمت صاح (3
 اند.بندگانی که زیاده به خود ستم روا داشته  -و مالک حقیقی بندگان  بحرمت صاح (4

را بهرهبنابر حدیث رشیف علوی در تبیین علت بی .70 قرآنی  از وجود محبت خدا در میانشان، کدام عبارت  شدن مردم 
 العین قرار داد؟ توان نصبمی

 ( »ارَسَفوا َعلی اَنُفِسِهم« 2    َغیِّراً نِعَمًة اَنَعَمها َعلی قَوٍم« ( »مُ 1
لَن ُهم ِمن بَعِد َخوِفِهم« 3  ( »ال یرُشِکوَن بی َشیئاً«4    ( »لَیُبَدِّ

 
های استقالل یک کشور است و ضعف کشور در میان افکار عمومی، چه جایگاهی را برای  کدام عامل، مسبّب تحکیم پایه .71

 زند؟رقم می آن 
 فقر و ایجاد فاصلۀ اجتامعی -( پیرشفت علمی 2  فقر و ایجاد فاصلۀ اجتامعی –( اقتدار نظام حکومتی 1
 انزوا و نداشنت همراه و همدل  -( اقتدار نظام حکومتی 4  انزوا و نداشنت همراه و همدل  –( پیرشفت علمی 3
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اروپاییان   .72 التفات  از  بافزایش  پس  مختلف  اقشار  حقوق  اسالمی،  ه  آثار  ترجمۀ  تأثیر  تحت  و  وسطی  قرون  از  گذر 
 ای را به دنبال داشت؟ العملی در برابر کدام عامل بود و مشارکت مردم در تشکیل حکومت چه نتیجهعکس

 گرفته بر پایۀ استبداد های شکلنابودکردن متام حکومت –مخالفت رهربان اصلی کلیسا با خردورزی و تعقل  (1
 های استبدادی و موروثی از صحنۀ سیاستکردن برخی حکومتخارج  –کلیسا با خردورزی و تعقل مخالفت رهربان اصلی  (2
های استبدادی و موروثی از صحنۀ  کردن برخی حکومتخارج   - حاکمیت نامطلوب کلیسا بر زندگی فردی و اجتامعی مردم   (3

 سیاست 
 گرفته بر پایۀ استبداد های شکل ام حکومتنابودکردن مت - حاکمیت نامطلوب کلیسا بر زندگی فردی و اجتامعی مردم  (4

با عقاید کلیسا« از سوی رهربان مسیحیت تبلیغ   .73 در دورۀ تاریک و سیاه قرون وسطی، کدام تلّقی در مورد »مخالفت 
 شد و چه تصوری در خصوص رابطۀ تعقل با ایامن رایج شده بود؟ می
 عقلی که مؤیّد ایامن باشد، ارزش دارد.  –شد. کفر محسوب می  (1
 عقلی که مؤیّد ایامن باشد، ارزش دارد.  -شد. جرم انگاشته می (2
 تعقل با ایامن منافات دارد.  –شد. کفر محسوب می  (3
 تعقل با ایامن منافات دارد.  -شد. جرم انگاشته می (4

 ترتیب کدام است؟های ستمگر، وظیفۀ مردم و رهرب بهگیری صحیح در ادارۀ جامعه و در برابر قدرت جهت تصمیم .74
 استقامت و پایداری در برابر مشکالت –حفظ وحدت و همبستگی اجتامعی  (1
 کردن با نخبگان جامعهمشورت  –های سیاسی و اجتامعی افزایش آگاهی  (2
 استقامت و پایداری در برابر مشکالت - های سیاسی و اجتامعی افزایش آگاهی  (3
 کردن با نخبگان جامعهمشورت  -حفظ وحدت و همبستگی اجتامعی  (4

های زودگذر  هایی را که منشأ آن هوساهّم معیارهای همرس شایسته کدام است و علّت اینکه خداوند اجازۀ معارشت  .75
 است، نداده چیست؟ 

 کشاند تا پژمردگی ناشی از لذت آنی را جربان کند.زیرا انسان را به افراط در گناه می   –با ایامن بودن  (1
شود که هر طرف ارصار دارد خود را بهرت از آنچه هست نشان  و احساسات حاکم میبار دارد  زیرا آثار زیان   –با ایامن بودن   (2

 دهد.
 شود که هر طرف ارصار دارد خود را بهرت از آنچه هست نشان دهد.بار دارد و احساسات حاکم می زیرا آثار زیان   -پرواپیشگی  (3
 ی از لذت آنی را جربان کند.کشاند تا پژمردگی ناشزیرا انسان را به افراط در گناه می   -پرواپیشگی  (4
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76-   The most important issue relating to computer technology and the Internet is the right of ……… of 

our personal data and our actions in cyberspace. 

1) individual privacy, thus the privacy      
2) individual privacy, including the privacy   
3) individual privacy, being the privacy       
4) individuals to have privacy, and included in this consideration is the privacy  

77-   A ………. is not only a natural sweetener but also prevents tooth decay. 

1) substance from the licorice plant, 50 times sweeter than sucrose, was recently discovered, 
2) substance from the licorice plant, 50 times sweeter than sucrose, which was recently discovered, 
3) substance, which was recently discovered, from the licorice plant, 50 times sweeter than sucrose, 
4) substance from the licorice plant, which was recently discovered to be 50 times sweeter than sucrose, 

78-   He had started a new diet. However, ………. the morning of the fourth day, he noticed that he had 

gained 2 kilos, which was strange. 

1) in    2) on    3) at   4) during  
79-   A European man’s average life span is more than five years shorter than ………. . 

1) a woman    2) a woman is   3) a woman’s   4) a woman lives 
80-   Johnny Depp, a famous American actor, noticed that the people around him looked ………. by his 

presence. 

1) balanced      2) positive       3) cheered       4) worthy 
81-   Each ………. retired officer will receive a retired police photo identification card. 

1) religiously            2) honorably          3) specifically      4) immediately 
82-   If income was directly ………. to technical proficiency and education, classical and jazz musicians 

would be some of the richest people in the world. 

1) conditional                2) suggestive              3) proportional        4) intermediate 
83-   Before deciding to become parents, you should know that bringing up children often .......... you to 

put their needs first.  

1) advances   2) supports  3) overcomes  4) requires 
84-   Louie Gohmert once said, “………. your friends; make sure your enemies suffer from being your 

enemies.” 

1) Benefit   2) Recommend  3) Symbolize  4) Explain 
85-   For the first time, the company’s mobile video advertising has performed much better than its online 

…….. . 

1) counterpart  2) generalization 3) effectiveness  4) frequency 

86-   Peter’s letters to me are a constant ………. of the happiness we shared. He is a true friend. 

1) measure   2) equivalence  3) resource  4) reminder 
87-   Though he was leading the race, he had started celebrating even before the finish line, and in the 

process lost his lead. He had ………. .  

1) cut his cloth according to his cloth   2) spoiled its broth   
3) killed two birds with one stone   4) counted his chickens before they hatched 
 

 

 دقیقه  20    زبان انگلیسی 

Part A: Grammar and Vocabulary 

Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see 

four words or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that 

best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 
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researcher has claimed that half the population could be suffering from hay fever by 2060. Hay fever is the 

name (88) ………. an allergic reaction to pollen, one of the most common allergies in the UK. Many 

teenagers suffer, and the worst period is usually just when they have their final exams. Experts recommend 

(89) ………. and woodland at this time of the year, especially between 7am and 10am or 4pm and 7pm 

because this is when there is most pollen in the air. They also suggest (90) ……… the avoidance of pollen 

with medical treatment. Unfortunately, (91) ……… it is effective, a lot of the medicine makes patients 

sleepy, which is not ideal in the exam period. A/An (92) ………. is a course of injections to increase the 

patient’s tolerance to pollen. However, this can be expensive and it can take a lot of injections to relieve 

the patient’s symptoms. 

 

88-   1) we give to   2) to which we give 3) that we give it to 4) that was given  

89-   1) avoiding going to park 2) avoiding parks 3) parks avoiding 4) parks avoidance 

90-   1) spoiling   2) representing  3) combining  4) defending  

91-   1) whereas   2) whereby   3) besides  4) although 

92-   1) condition   2) medicine  3) addiction  4) alternative   

 

Passage 1: 

Living near parks or woodlands can also improve people’s health and stop the negative effects of poverty 

and bad inner-city conditions. Richard Mitchell and a team from Glasgow University found that in the 

greenest parts of the country, the difference in health between rich and poor people was much smaller than 

in the least green parts of the country. One reason for this is that living close to a green space encourages 

people to take more exercise and keep in shape. If you take more exercise, your heart gets stronger. The 

researchers confirmed that for people living near green areas, there were fewer cases of heart disease. There 

is also evidence that just living close to a park or woodland can reduce blood pressure and stress levels and 

may even help you to get over operations faster. If we had more green spaces, it wouldn’t just make 

neighbourhoods pretty. It would make a real difference to people’s health. 

93-   Which option is closest to “get over” in meaning? 

1) Stay away from  2) Pass by 3) Recover from 4) Successfully control 
94-   What is the purpose of the last two sentences in the passage? 

1) To prove more strongly that the research results explained in the passage are true 
2) To prepare the reader for the main idea of the next paragraph 
3) To highlight the importance of people’s health in today’s world 
4) To emphasize a claim which has been previously made 

95-   Which of the following, if true, could reduce the strength of the support that underlined sentences 

provide for the main idea of the passage? 

1) The population of the area that the researchers studied was not representative of the whole country. 
2) The number of people who were studied in that area was too small. 
3) The people who were studied in that area were mostly professional athletes.  
4) All of the above 

96-   What is the best title for the preceding paragraph (the paragraph before the first one)? 

1) a useful factor in improving people’s wellness 

2) why poverty leads to unhealthy life 

3) a negative effect of living in inner-city conditions 

4) what makes the lifespan of poor people shorter than that of rich ones 

Part B: Cloze Test 

Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and 

decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

Part C: Reading Comprehension 

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

by four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). 

Then mark your answer sheet. 

A 
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Passage 2: 

National Park in India is home to two of the world’s most endangered species: the tiger and the single-

horned rhino. Photographer Steve Winter and writer Douglas Chadwick had only been working there a few 

days when they had a rather frightening close shave with some rhinos. 

 They were driving into the park to start filming, when their guide stopped the jeep to move a turtle 

from the middle of the road just ahead of them. Winter, Chadwick and their guard got out to take a short 

walk and watch. But when Chadwick turned to look up the road, he saw something terrible. 

 About 50 meters away, a rhino was running very fast towards them. Rhinos can move at more than 40 

kilometers an hour, so there was no time to leap back in the car. Instinctively, the guard fired a shot into 

the ground just in front of the rhino. The crack of the rifle and the dirt that the bullet kicked up was enough 

to distract their attacker and he veered off into the grass seconds before reaching them. 

 Shaken, but relieved the incident had not been worse, they drove on. As they were entering the forest 

area on a raised section of road, three young rhinos climbed onto the road in front of them. The jeep stopped 

hurriedly, but this time the animals seemed uninterested and disappeared into the forest. Just then, however, 

the mother of the three, who had been keeping an eye on her young, came crashing through the trees from 

their left. No time to shoot this time. The female rhino slammed into the side of the jeep and started to 

wrestle it off the road. Indian rhinos don’t use their horns in a fight; instead they bite and this female’s teeth 

were gouging deep into the side of the jeep. 

 

 

97-   What did Chadwick look at in fright when he got out of the car to relax a bit? 

1) A ferocious animal attacking him and those with him 
2) Their guard shooting an animal that had blocked the road 
3) A rhino escaping into the grass close to them 
4) A turtle lying in front of their jeep 

98-   Why has the author referred to the fact that rhinos can move at more than 40 kilometers an hour? 

1) To express surprise at the running speed of such big animals 
2) To show that just as animals follow their instincts so humans may act irrationally at times 
3) To prove that human intellect can easily outsmart animals no matter how fast and dangerous they are 
4) To explain why the guard fired a shot into the ground just in front of the rhino instead of getting into 
the car 

99-   Which of the following best describes the three young rhinos’ reaction to the presence of Steve Winter 

and Douglas Chadwick and their guide? 

1) Curiosity   2) Excitement  3) Indifference  4) Friendliness 
100-   Which of the following is true about the female rhino mentioned in paragraph 3? 

1) She was not afraid of gunshots. 
2) She pushed the jeep off the road. 
3) She made an attack to let her young run away. 
4) She unexpectedly used her horns in the fight she started. 
 





 
 

 
 

 دقیقه  138 مدت پاسخگویی: 105تعداد سوال: 
 

 ، تعداد، شماره سواالت و مدت پاسخگویی اختصاصی ریاضی فیزیکد امتحانی آزمون رعنوان موا

 مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سوال  د امتحانی رموا ردیف 

 30 120 101 20 حسابان 1

 24 135 121 15 هندسه  2

 22 150 136 15 گسسته 3

 37 180 151 30 فیزیک  4

 25 205 181 25 شیمی  5

 

 رسول دهقان  مدیر گروه:

 امیرحسین مسلمی  مسئول آزمون: 

 مهیار لیالئی  مسئول دفترچه: 

   حیدری  –  بخشیان   - خطیبی شریف –مهدوی   - زاده نداف طراحان )اساتید(:

 اجرائی آزمون: تیم 
  -ابوالفضل عباسی  –محمد باقرزاده  –وحید کوثری  –محسن حیدری 

 ابوالفضل حداد   –ای مهدی آمره  -ماهان محبی –لیالئی مهیار

 ویراستاران:
  رضایوفامید  –هادی نوربخش  –محمد حسین رمضانی راد  –حمید دهباشی 

 آرش کاوان  – یزمرد نی ام رضایعل –عماد موحد 
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 شود.باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می 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

 رشته ریاضی  –  اختصاصیدفترچه سواالت 
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 دقیقه   30   حسابان

xدر   fاگر   .101 = پیوسته و   2
( )

lim
x

f x

x→

−
=

−22

3 3
4 2

)باشد مقدار مشتق تابع    )y f
x

=
1

xبه ازای    =
1
2

 چقدر است؟  

1  )6 2  )24 3  )−24 4  )−6 

)خط مماس بر   .102 )f x x x= − xای به طول  در نقطه 24 =   واقع برf  در ادامه محورy   ها را در نقطه( , )A
9

0
4

قطع   

 کدام است؟  کند. مقدار  می

1  )
1
2

 2  )
3
2

 3  )
5
4

 4  )
3
4

 

)مقدار مشتق تابع   .103 )
x

f x
x

=
−

3

7
xبه ازای    =  چقدر است؟ 8

1  )−
7
12

 2  )−
7
6

 3  )+
7
12

 4  )
7
6

 

)اگر   .104 ) ( )f x xg x= )و   2 )g = −1 )و  3 )g =1 )باشد مقدار   2 )f   کدام است؟  1

1  )−10 2  )−12 3  )−8 4  )−6 

)آهنگ تغییر متوسط تابع   .105 )f x x= − ]در بازه  21 , ]
3 4
5 5

ای با کدام طول برابر  ای آن در نقطهبا آهنگ تغییر لحظه 

 است؟

1  )/0 8 2  )
2
2

 3  )
3

2
5

 4  )
2
3

 

]در بازه   .106 , ]−2 )، ماکزیمم مطلق تابع  1 )f x x x k= − +3  کدام است؟  kسه برابر مینیمم مطلق آن است، مقدار   23

1  )6 2  )12 3  )15 4  )30 

 است. حداقل سطح کل این استوانه چقدر است؟ 2ای برابر  حجم استوانه .107

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

)مقدار مینیمم نسبی تابع   .108 )f x x x= − +4 34  چقدر است؟ 2

1  )3 2  )−25 3  )−12 4  )20 

xاگر   .109 = )طول نقطه عطف تابع   2 ) ( )f x x a x=  کدام است؟  aباشد، مقدار   +

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

)ای که تابع  بزرگترین بازهطول  .110 ) sin cosf x x x= +2  در آن بازه صعودی است، کدام است؟ 2

1  )
2
3

 2  )
4
3

 3  )
5
6

 4  )
7
6
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)نمودار تابع   .111 )f x x ax bx= + + +3 2  کدام است؟  aبه صورت مقابل است. مقدار   4

1  )2 2  )−2 

3  )3 4  )−3 

 

 

 

)قسمتی از نمودار تابع هموگرافیک   .112 )f x   به صورت مقابل است.  مقدار( )f  چقدر است؟  3

  

1  )−1 2  )−
3
2

 

3  )
1
2

 4  )−2 

 

logبا فرض   .113 /=2 0 logو   301 /=99 1 )جواب معادله  996 / )
x =

1
0 99

2
 کدام است؟ 

1  )/72 25 2  )/73 25 3  )/74 25 4  )/75 25 

logاگر   .114 log
x

x
+ =4

2 |باشد حاصل   3 |
log

x −2 10
 کدام است؟  6

1  )1 2  )
1
2

 3  )2 4  )−1 

)sinاگر   .115 )x

− =

2
4 3

cosباشد مقدار    x2  کدام است؟ 

1  )
2 13
9

 2  )
2 14
9

 3  )
2 15
9

 4  )
8
9

 

حاصل  .116
cos sin

 
−

1 3
50 50

tanچند برابر  
10   است؟ 

1  )−2 2  )2 3  )−4 4  )4 

limحاصل  .117
x

ax b

x→

+ −

−21

2
1

برابر   
3
2

 کدام است؟ bاست. مقدار   

1  )−8 2  )−6 3  )−4 4  )−3 

)تابع   .118 ) [sin ]f x x x=   در بازه( , ) −  در چند نقطه ناپیوسته است؟  2

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

2 

2 
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)مماس در نقطه عطف تابع   .119 )f x x ax x= − +3 2 xموازی خط   2 y+ =  کدام است؟  aاست. مقدار   2

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

)اگر   .120 )
| |

f x x
x

= −2 3
xدر نقطه  fofباشد مقدار مشتق تابع   2 =  چقدر است؟  1

1  )−7 2  )7 3  )49 4  )−49 
 

AEطوری قرار دارند که   DAو   ABبه ترتیب روی اضالع   Hو   E، نقاط    ABCDدر مربع    .121 AH= نقاط.F  

FIطوری قرار دارند که   EHروی پاره خط   Jو   Iنقاط  و CDو   BCبه ترتیب روی اضالع   Gو  EH⊥  و

GJ EH⊥  مثلث .AEH  چهار ضلعی،BFIE  چهارضلعی،DHJG ضلعی  و پنجFCGJI   همگی دارای مساحت

FIباشند.  واحد می
 کدام است؟  2

1) 
7
3

 

2) −8 4 2 

3) +1 2 

4) 
7

2
2

 

 

 

 

APطوری در مربع قرار گرفته است که   Pاست. نقطه  30برابر  ABCDطول ضلع مربع   .122 = BPو   12 = . مرکز   26

,های  ثقل مثلث ,CDP BCP ABP   وDAP کدام است؟ باشند. مساحت این چهارضلعی  رئوس یک چهارضلعی می 

1) 100 2 

2) 100 3 

3) 200 

4) 200 2 

 

 

 

 

 

 

 دقیقه  24   هندسه 

D G C 

F 

B E A 

H 

J 

I 

D 

C B 

A 

P 
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به ضلع واحد قرار دارد. ناحیه تمام نقاط داخل   ABCDداخل مربع    ABEاز مثلث متساوی االضالع   Eرأس   .123

ABCD   و خارجABE شان از ضلع  که فاصلهAD   بین
1
3

و  
2
3

 کدام است؟  Rنامیم. مساحت  می  Rاست را   

1  )
−12 5 3
72

 2  )
−12 5 3
36

 3  )
3

18
 4  )

−3 3
9

 

است.  mبرابر   ACEGو مساحت چهار ضلعی   nبرابر   ABCDEFGHمساحت هشت ضلعی منتظم   .124
m

n
کدام   

 است؟

1  )
2
4

 2  )
2
2

 3  )
3
4

 4  )
3 2
5

 

 های زیر همواره صحیح نیست؟کدام یک از گزاره .125

 اگر صفحه ای با دو خط متقاطع موازی باشد با صفحه گذرنده از آن دو خط متقاطع نیز موازی است.  (1

 عمود است. ای بر فصل مشترک دو صفحه متقاطع عمود باشد، بر هر دو صفحه  اگر صفحه (2

 گذرد.از سه نقطه در فضا لزوماً یک دایره نمی (3

 متنافرند   و    عمود باشد، دو خط    Pبر صفحه   است. اگر خط    Pو   Pفصل مشترک دو صفحه    خط   (4

محاط شده است. مکعب دیگری داخل این کره محاط شده است. نسبت حجم   24یک کره در مکعبی با مساحط جانبی  .126

 مکعب بزرگ به مکعب کوچک کدام است؟ 

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

متر باشد و    8000قاعده یک کوه مخروطی شکل کف دریا قرار گرفته است. اگر ارتفاع کوه  .127
1
8

حجم کوه باالی دریا باشد،   

 عمق دریا چند متر است؟ 

1  )4000 2  )( )−2000 4 2 3  )6000 4  )6400 

طوری در فضا قرار گرفته است که هرکدام از   24و  15،  15مفروض است. مثلثی به اضالع   6و شعاع  Oای به مرکز  کره .128

 شود کدام است؟و صفحه ای که این مثلث را شامل می Oاند. فاصله بین نقطه  اضالع آن بر این کره مماس

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

ABC  ،ABدر مثلث   .129 AC= اند که   طوری قرار گرفته BCو  ABبه ترتیب بر   Eو   Dاست. نقاط   2

ˆ ˆBAE ACD=  نقطه .F   محل تقاطعAE   وCD   است. اگر مثلثCFE گاه االضالع باشد آنمتساویˆACB   کدام

 است؟

1  )60 2  )75 3  )90 4  )105 
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-هردو اعدادی گویا می  sو  rاست و   rدارای شعاع   Eای به مرکز  باشد. دایرهمی sبرابر   ABCDطول ضلع مربع   .130

هر   Aبر روی دایره قرار دارد  و با  Fی  قرار دارد. نقطه BEخط  بر پاره Dی  گذرد و نقطهمی Dی  اشند. دایره از نقطهب

AFبر دایره مماس باشد و   AFقرار دارند. اگر   BEخط  دو در یک طرف پاره = +9 5 ، آنگاه 2
r

s
 کدام است؟  

1) 
1
2

 

2) 
5
9

 

3) 
3
5

 

4) 
5
3

 

 

نیمساز   BDکنند. اگر  دیگر را قطع مییک Dی در نقطه  BCو عمود منصف ضلع   AC، ضلع  ABCدر مثلث   .131

ADباشد و   ABCی  زاویه = DCو  9 =  کدام است؟ ABDگاه مساحت مثلث  باشد، آن 7

1  )14 2  )21 3  )28 4  )14 5 

ˆاگر   ABCدر مثلث   .132 ˆ,a C A= =27 cو  3 =  کدام است؟ bباشد، آنگاه   48

1  )33 2  )35 3  )37 4  )39 

 باشد، آنگاه کدام گزینه صحیح است؟  ABای دلخواه خارج از  نقطه Pو   ABخط  وسط پاره Cی  اگر نقطه .133

1  )PA PB PC+ = 2  )PA PB PC+ =2 

3  )PA PB PC O+ + = 4  )PA PB PC O+ + =2 

134.  ,B A وC  باشند. اگر  می  5و  4، 3های به ترتیب بردارهایی با اندازهA   برB C+ ،B   برC A+  و ،C   بر

A B+ی بردار ، عمود باشند، آنگاه اندازهA B C+  کدام است؟  +

1  )5 2  )5 2 3  )2 5 4  )10 

b,اگر بردارهای   .135 a   وc   به ترتیب اضالع,CA BC   وAB   از مثلثABC  باشند، آنگاه کدام گزینه صحیح است؟ 

1  ). . .ab bc c a o+ + = 2  )a b b c c a =  =  

3  ). . .ab bc c a= = 4  )a b b c c a o +  +  = 

 

D 

C 
B 

A 

F 

E 
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 چند جواب صحیح غیرمنفی دارد؟  معادله  .136

1  )28 2  )36 3  )49 4  )80 

  کدام است؟                             های صحیح و غیر منفی نامساوی  تعداد جواب  .137

1  )30 2  )32 3  )33 4  )35 

 دارای چند جواب صحیح نامنفی است؟                                  معادله   .138

1  )27 2  )25 3  )28 4  )29 

 سیب برسد؟  4کرد به طوری که به نفر اول حداکثر  سیب قرمز را بین چهار نفر تقسیم 10توان به چند طریق می .139

1  )286 2  )342 3  )230 4  )320 

  دستگاه مقابل چند جواب صحیح دارد؟   .140

1  )25 2  )64 3  )80 4  )84 
 

 وجود دارد؟ چند جمله فاقد                       در بسط   .141

1  )19 2  )20 3  )18 4  )21 

 های صحیح و غیرمنفی معادله   برابر تعداد جواب ،                                            های صحیح و غیرمنفی  معادلهجواب تعداد  .142

                                                                                         

1  )3 2  )7 3  )5 4  )9 

 

 به دست آمده است. حاصل   ، مربع التین بر روی اعضای مربع التین                          با اعمال جایگشت   .143

 کدام است؟  

1) 4 

2) 2 

3) 8 

4) 6  
 

 

 کدام است؟  اگر دو مربع التین مقابل متعامد باشند مقدار  .144

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 
 

a b c4 6 + + 

x

ABb a c2− +

x

 دقیقه   22   گسسته 

a c

A B
b

2

7 2

3 5

5 3 5

= =

x

3 1

4 1

1

2

x x x1 2 3 5+ + 

x x x1 2 3 6+ + =

x x x

x x x x x

1 2 3

1 2 3 4 5

5

8

+ + =


+ + + + = (x y z)19+ +

x x x1 2 3 5+ + =
1
10

tx x ... x1 2 4+ + + t کدام است؟ است.  =

2 3 5 7

7 5 2 3

 
 
    
 
 



  سنج حلی  جامعآزمون  1399 - 1400

 محل انجام محاسبات: 

     

7 @hellisanj  
 

ای  ها به گونه سن و سال در خانه سه کت و سه پیراهن داشته باشند و بخواهند در سه روز اول هفته از این لباس  اگر سه برادر تقریبًا هم  .145

ر مورد  ها را دقیقًا یک بار استفاده کرده باشد و هر کت با هر پیراهن نیز دقیقًا یک با ها و هریک از پیراهن استفاده کنند که هر فرد هریک از کت 

 ریزی کند تا کدام پیراهن را با کدام کت استفاده کنند؟  تواند برای این سه نفر برنامه استفاده قرار بگیرد، کدام جدول می 

1  )2  ) 3) 4  ) 

 

 

 

ان  ها یکس توان سه خانه از آن را انتخاب کرد به طوری که اعداد داخل آن مربع التین مقابل رادر نظر بگیرید. به چند طریق می   .146

 باشد؟  

1) 50 

2) 10 

3) 15 

4) 125  

نفر نه عینتک دارند و نه چپ دستتت هستتتنتد تعتداد   10نفر چپ دستتت هستتتنتد و  4نفر عینکی و  8نفره،    20کالس در یک  .147

 آموزانی که هم عینک دارند و هم چپ دست هستند، کدام است؟دانش

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

 ؟5اند و نه مضرب نه مکعب کامل                                  چند عضو از مجموعه   .148

1  )200 2  )193 3  )195 4  )206 

 معادله مقابل چند جواب صحیح نامنفی دارد؟  .149

1  )10 2  )12 3  )18 4  )24 

 

 نیستند؟ 5هستند امّا مضرب  7یا  2مضرب  ی چند عضو از مجموعه .150

1  )58 2  )63 3  )65 4  )69 

 S x | x=   1 150

11 23 32

32 11 23

23 32 11

31 23 12

23 12 31

12 31 23

12 31 23

23 32 11

31 13 22

13 21 32 

22 33 11 

31 12 23 

 

9 6 3 5 7

7 3 9 6 5

5 9 7 3 6

3 5 6 7 9

6 7 5 9 3

x x x

x , x

1 2 3

1 2

10

0 3 0 2

+ + =

   

S { , ,..., }1 2 250=
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 دقیقه   37   فیزیک 

دوم چند دسی   حالتشود. اندازه تراز شدت در برابر می  5برابر شود تراز شدت صوت آن   100اگر شدت صوت یک بلندگو   .151

 بل است؟ 

1  )25 2  )5 3  )10 4  )15 

 

موجی مطابق شکل با سرعت    .152
cm

s
tکند کدام گزینه شکل طناب را در  به یک مانع سخت برخورد می  10 s= درست   6

 دهد؟نشان می 

1) 2  ) 

3  ) 4  ) 

 

ها در واحد زمان کاهش یابد  شود. اگر تعداد تپ تشکیل می طنابی بین دو نقطۀ ثابت بسته شده است و در آن موج عرضی  .153

 کند؟سرعت انتشار موج چه تغییری می

 یابد ( کاهش می2      یابد ( افزایش می 1

 تواند افزایش یا کاهش یابد ( می4      کند ( تغییر نمی3

صوت اول است و فاصله شخص از  برابر توان چشمه    9شخصی در مقابل دو چشمه صوت قرار دارد. توان چشمه صوت دوم  .154

 برابر فاصله از چشمه اول است. تراز شدت صوت کدام چشمه و چند دسی بل برای او بیشتر است؟ 30چشمه دوم  

 دسی بل  20  –( چشمه اول  2    دسی بل  40  –( چشمه اول  1

 دسی بل  20  –( چشمه دوم  4    دسی بل  40  –( چشمه دوم  3
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شود به صورت زیر  که به صورت جداگانه در تارهایی مشابه منتشر می 2و   1مکان برای دو موج عرضی   - نمودار جابجایی .155

است. اگر نسبت بسامد موج در آنها 
f

f
=2

1
باشد نسبت نیروی کشش   4

F

F

2

1
 کدام است؟  

1  )3 

2  )3  

3  )9 

4  )
1
3

  

 

 

باشد، در هر دو طناب با   Bچهار برابر کشش   Aبا طول و چگالی یکسان در اختیار داریم. اگر کشش   B,Aدو ریسمان   .156

 کدام است؟ Bمطابق شکل زیر باشد، شکل موج در طناب   Aبسامد یکسان موج ایستاده ایجاد کنیم و شکل موج در طناب  

1  ) 

 

 

2  ) 

 

3  ) 

 

4  ) 

تشکیل   2طول موج  3به  4و در جابجایی از تراز  1طول موج   4به  5در اتم هیدروژن در جابجایی الکترون از تراز  .157

=شود. اگر  می +
  3 1 2

1 1 1
 زیر است؟  های  حاصل کدام یک از انتقال 3باشد.   

 1به    3(  4    2به    4(  3   3به    5(  2  1به    2(  1

y 

x 

(1موج)  

y 

(2موج)  

x 
.

1

A 
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تابد جریان برقرار شده و حداکثر انرژی  به سطح فلزی می nm620وتو الکتریک وقتی نوری با طول موج  فدر آزمایش  .158

/جنبشی فوتو الکترونها   ev6  بریم حداکثر انرژی جنبشی به  شود. وقتی منبع نور دیگری به کار می می/ ev1 رسد. تابع  می 1

hc)منبع دوم بر حسب نانومتر به ترتیب از راست به چپ کدام است؟  و طول موج نور evکار بر حسب   ev.nm)=1240  

 250و    6/1(  2      350و    4/1(  1

 496و    1/  4(  4      250و    5/1(  3

در اتم هیدروژن الکترون در اولین حالت بر انگیخته قرار دارد. در صورت پایدار شدن الکترون طول موج فوتون گسیلی   .159

R)د نانومتر است؟  چن / nm )−= 1
1 0 01  

1  )
400
3

     2  )400    3  )720   4  )
100
3

  

x221عنصر   .160
y205پس از چند واپاشی به عنصر   90

پوزیترون  و چند ذره   شود در این فرآیند چند ذره  تبدیل می  79

 ؟ شودتابش می 

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

است. اگر   Eاز هم قرار دارند در وسط فاصله بین آنها برابر  dم و هم اندازه که در فاصله ا میدان حاصل از دوبار غیر هم ن .161

اندازه یکی از آنها را نصف کرده و سپس  
d

4
 شود؟می  Eبه دیگری نزدیک کنیم میدان در همان نقطه قبل چند برابر  

1  )1    2  )
1
2

     3  )2   4  )
3
2

 

یابد. در این صورت بار ذره  را در جهت خطوط میدان حرکت دهیم انرژی پتانسیل آن افزایش می   qای با بار اگر ذره  .162

 یابد. .............. است و در این حرکت پتانسیل الکتریکی ................ می

 افزایش   –( منفی  2       کاهش  –( منفی  1

 افزایش   –( مثبت  4       کاهش   –( مثبت  3

کم   j216درصد کاهش یابد از انرژی ذخیره شده در آن   20است. اگر ولتاژ دو سر این خازن   f12ظرفیت خازنی   .163

 شود. ولتاژ اولیه دو سر خازن چند ولت بوده است؟می

1  )10    2  )5/12    3  )15   4  )5/17 
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 در مدار مقابل توان مصرفی داخلی چند وات است؟  .164

1  )20    2  )45 

3  )90    4  )60 

 

 

 

 

vدر شکل مقابل نمودار   .165 t−  2چند برابر مقاومت درونی مولد 1درونی مولد  مقاومت رسم شده است.    2و   1دو سر مولد  

 است؟

1  )1    2  )3 

3  )2    4  )6 

 

 

 

 

 

 کنند؟دهند به ترتیب چگونه تغییر می سنج نشان می در شکل زیر اگر کلید وصل شود مقادیری که آمپر و ولت  .166

 کاهش   –( کاهش  2  افزایش   –( افزایش  1

 افزایش   –( کاهش  4  کاهش   –( افزایش  3
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,wاگر یک المپ   .167 v100 کنیم چند آمپر ساعت بار الکتریکی از آن عبور  وصل  v110ساعت به برق   11 مدت را به   220

 کند؟می

1)
25
11

     2  )5/2    3  )275   4  )4 

/جریان   10باشد و همینطور از مقاومت   V27برابر   B,Aدر شکل زیر اگر اختالف پتانسیل بین دو نقطه   .168 A1 عبور   5

 خواهد بود؟چند آمپر   Iکند مقدار جریان کلی 

1  )2    2  )3 

3  )4    4  )5 

 

و نسبت   4در شکل زیر اگر مقاومت درونی   .169
V


را نشان دهد، پس از   A2باشد و در این حالت آمپر سنج عدد    2برابر  

 دهد؟سنج چه عددی را نشان می ولت Kقطع کلید  

1  )8   2  )16 

3  )4   4  )12 

 

 

 چند اهم است؟  B,Aدر شکل مقابل مقاومت معادل بین دو نقطه   .170

1  )60   2  )10 

3  )20   3  )30 
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 شود. برابر می  9برابر و ............................... آن  3برابر شود ....................... آن   3اگر جریان عبوری از یک سیم لوله  .171

 انرژی   –( شار مغناطیسی  2     میدان مغناطیسی   -( شار مغناطیسی1

 شار مغناطیسی  –( میدان مغناطیسی  4      میدان مغناطیسی   –( انرژی  3

اگر در مدت است  cm20های آن  و شعاع حلقه cm40دور است. طول سیم لوله   500ای دارای سیم لوله بدون هسته  .172

/0 آمپر به صفر برسد، نیرو محرکه خودالقایی آن چند ولت است؟   50ثانیه جریان آن بطور پیوسته از   01

T m
A

( , )−  =  = 2 710 4 10  

1  )5   2  )500    3  )50    4  )/0 5  

حرکت   +به سمت   −ها از   Xگذرد اگر روی محور  می  Iمطابق شکل زیر از دو سیم بلند جریانهای برون سو و برابر   .173

 کند؟کنیم اندازه میدان مغناطیسی کل چگونه تغییر می 

 افزایش   –کاهش    –( افزایش  1

 کاهش   –افزایش    –( کاهش  2

 کاهش   -افزایش  –کاهش    –( افزایش  3

 افزایش   –کاهش    –افزایش    –( کاهش  4

سیم نصف شود و بقیه پارامترها ثابت بمانند، میدان مغناطیسی  برابر و جریان گذرنده از   3در یک سیم اگر تعداد دورها   .174

 شود؟سیم لوله و انرژی آن به ترتیب چند برابر می 

1  )−2 3  2  )/ /−0 25 1 5   3  )/ −0 25 3   4  )/ /−2 25 1 5 

)sinبه صورت  SIدر یک مولد جریان متناوب معادله شار بر حسب زمان در   .175 t )− 
 =  +22 10 10

3
است. اگر سیم   

 باشد حداکثر جریان متناوب تولید شده چند آمپر است؟ 20دور داشته باشد و مقاومت آن   5000پیچ 

1  )50   2  )10    3  )5    4  )1 

 در میدان مغناطیسی بار دو ذره به ترتیب کدام است؟ 2و  1های با توجه به مسیر حرکت ذره  .176

 مثبت  –( منفی  2    منفی  –( منفی  1

 مثبت  –( مثبت  4    منفی  –( مثبت  3
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,دور با مقاومت  100اگر شار مغناطیسی گذرنده از یک پیچه شامل   .177 50 از  متوسط  میلی وبر تغییر کند مقدار بار گذرنده   5

 پیچه چند کولن است؟ 

1  )1    2  )/0 01    3  )1/0   4  )10 

B,یک الکترون بطور افقی وارد سه ناحیه میدانهای   .178 B ,B3 2 شده است اگر مسیر حرکت آن مطابق شکل زیر باشد  1

 میدان در این سه ناحیه به ترتیب در کدام جهت است؟

 درونسو   –برون سو    –( درنسو  1

 برونسو   –درونسو    –( درونسو  2

 درونسو   –درونسو    –( برونسو  3

 برونسو   -برونسو  –( برونسو  4

tنمودار جریان متناوب بر حسب زمان برای مولد جریان متناوب به شکل زیر است. اندازه جریان این مولد در لحظه   .179 s= 6  

 چند آمپر است؟ 

1  )2 2    2  )2 

3  )2 3    4  )4 

 

 در مدار  شکل زیر انرژی ذخیره شده در القاگر چند ژول است؟ .180

1  )32/0    2  )28/1 

3  )64/0    4  )16/0   
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 چه تعداد از عبارات زیر در مورد عناصر دوره سوم جدول تناوبی درست است؟  .181

 الف( سه عنصر در این دوره رسانای الکتریسته هستند. 

 خوارند. ب( همه عناصری که در این دوره درخشان هستند، شکلپذیر و چکش

 رود. این دوره در ساخت ابزار برش شیشه به کار می پ( یکی از عناصر  

 ت( یک عنصر با مولکول دو اتمی دارد 

 ث( شعاع یونی اولین عنصر آن از شعاع یونی سایر عناصر آن بیشتر است. 

 ( صفر4 1(  3 2(  2 4(  1

4/های تولید شده برابر  سولفید ناخالص مصرف شده و اختالف جرم فرآوردهگرم کربن دی 4در واکنش زیر اگر  .182 گرم   2

)سولفید کدام است؟)واکنش موازنه نشده(باشد درصد خلوص کربن دی , , )C O S= = =12 16 32  

( ) ( ) ( ) ( )l g g g
CS O CO SO+ → +2 2 2 2 

1  )95 2  )90 3  )85 4  )80 

_اگر فرم کلی آلکانی به صورت   .183 a  ،اتیل_ ,c bتوان نسبت متیل هگزان باشد، این نام را به چند آلکان متفاوت میدی

,داد؟) ,c b a  )اعداد صحیح و نابرابرند 

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

 در کدام گزینه کاتالیزگر واکنش به درستی معرفی شده؟  .184

1) 
( ) ( ) ( )    ,    ...s g gFeCl C H HCl+ →3 2 4 

2) ( ) ( )      ,      ...l gH SO C H H+ →2 4 6 12 2 

3) 
( ) ,            ,           ...gAl V nC H →2 4 

4)       ,       ...H SO CH OH HCOOH+ →2 4 3 

 کدام عبارت نادرست است؟ .185

 برد. بازیافت فلزها گونه های زیستی بیشتری را از بین می (1

 رود. آرایشی و بهداشتی به کار میها و مواد  بخش کمی از نفت خام استخراج شده برای تولید دارو، شوینده (2

 مداری مردم آن جامعه است. نامی و اخالقای که در مسیر توسعه پایدار قرار دارد، خوشهای جامعهاز نشانه (3

 های فلزی در کف اقیانوس از ذخایر زمینی آن بیشتر است. غلظت گونه (4

 کدام عبارت زیر درست است؟ .186

 باشد گرمای ویژه آن بیشتر است.تر  هرقدر جاذبه بین ذرات یک ماده قوی (1

 ظرفیت گرمایی ویژه یک ماده برخالف ظرفیت گرمایی آن به حالت فیزیکی ماده بستگی دارد.  (2

 میانگین انرژی جنبشی ذرات یک ماده بیانگر میزان تندی و جنبشی ذرات آن ماده است.  (3

 مجموع انرژی جنبشی و گرمایی یک ماده است. آنتالپی یک ماده برابر   (4

 

 دقیقه  25   شیمی 
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 های زیر نادرست است؟ ا توجه به فرمول ساختاری داده شده چند مورد از عبارت ب .187

آن در ترکیب موجود در رازیانه هم   عاملی های  الف( یکی از گروه

 هست. 

 نیاز داریم.  H2مول گاز   7ب( برای سیر شدن یک مول از آن،  

 ( مانند ترکیب موجود دارچین امکان تشکیل پیوند هیدروژنی دارد. پ 

 وجود دارد.  Aت( حلقه آروماتیک در ساختار آن مانند ویتامین  

 ث( دارای گروه عاملی آمیدی، کربوکسیل و هیدروکسیل است. 

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

)متان چند کیلوژول است؟  g4، گرمای حاصل از سوختن کامل   های زیربا توجه به واکنش .188 , )C H= =12 1 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

)                   

)                    

)         

)       

s g

g l

s g g

g g l

C O CO H kj

H O H O H kj

C H CH H kj

H O H O H kj

+ →  = −

→  = −

+ →  = −

+ →  = −

2 2

2 2

2 4

2 2 2

1 394

2 41

3 2 75

1
4 245

2

 

1  )/171 85 2  )727 3  )890 4  )/181 75 

چند   چهلمبا توجه به نمودار غلظت زمان زیر سرعت واکنش از شروع تا ثانیه   .189
.min

mol

l
 است؟  

1) /0 2 

2) /0 3 

3) /0 01 

4) /0 03 

 

 

 

 

 کدام گزینه درست است؟  .190

)در واکنش   (1 ) ( ) ( )aq l gH O H O O→ +2 2 2 22 ی  رابطه   2
[ ] [ ]H O H O

t t

− +
=

 

2 2  برقرار است.   2

 شود رنگ میمحلول بنفش رنگ پتاسیم پر منگنات در دمای اتاق و در حضور یک اسید مانند هیدروکلریک اسید به آرامی بی (2

 ها و ... است. ها در خودروها، کارخانهدر ردپای غذا به مراتب بیشتر از سوختن سوخت  CO2سهم تولید گاز   (3

 و بسیار واکنش پذیر است.  رادیکال گونه فعال و ناپایداری است که در ساختار خود پیوند دوگانه دارد  (4

)مول  6 .191 )g
N O2 Nمقدار مول  دهیم. پس از ده دقیقه لیتری قرار می 2را در یک ظرف   4 O2 شود.  باهم برابر می NO2و   4

minM.چند  NO2سرعت متوسط تولید  
 است؟ 1−

1  )/0 1 2  )/0 2 3  )/0 3 4  )/0 4 
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 های زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت  .192

های گیاهی برای این کار  ن پوشش خود را از پشم و پوست و موی حیوانات تهیه کرد و با گذشت زمان از بافتیانسان نخست •

 استفاده کرد 

 روند. برابر عوامل محیطی بکار میها برای حفاظت بدن در  برخی از پوشش •

 کلسترول یک الکل سیر نشده است و یکی از مواد آلی موجود در غذاهای گیاهی است.  •

 شود. برای سرد کردن محل آسیب دیدگی از انحالل کلسیم کلرید در آب استفاده می •

 شود و محتوی گلوکز است. سمنو از جوانه گندم تهیه می  •

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

دهیم. اگر واکنش تا جایی پیش رود  گرم بوتانوئیک اسید را در مجاورت سولفوریک اسید واکنش می 88گرم اتانول و  23 .193

مانده تقریباً چقدر است؟از الکل در واکنش مصرف شود. درصد جرمی فرآورده آلی در مخلوط باقی 20%که  

( , , )C H O= = =12 1 16 

 درصد  30(  4 درصد  20(  3 درصد  15(  2 درصد  10(  1

 کند. های موجود در کدام گزینه جمله زیر را به درستی تکمیل میعبارت  .194

 »................ یک پلیمر ................. است که.................« 

 رود.در پتو به کار می  –سیر نشده    –پلی سیانواتن   (1

 در ساختار مونومر آن یک گروه وینیل وجود دارد.   –سیر نشده    –پلی استیرن   (2

 شود. به عنوان سرد کننده استفاده می   –گازی    –تفلون   (3

 چگالی آن از آب بیشتر است.   –شفاف    –اتن بدون شاخه  پلی (4

/وینیل کلرید  رهای سازنده یک نمونه پلیوماگر در ساختار مون .195  244 816 پیوند دوگانه دیده شود جرم پلیمر تولید  10

)شده برابر چند گرم است؟  , , / )C H Cl= = =12 1 35 5 

1  )500 2  )301 3  )50 4  )/30 1 

Hای از خاک رس، درصد جرمی  در نمونه .196 O2   وSiO2   است. اگر بر اثر حرارت و تبخیر بخشی از   40و  15به ترتیب برابر

Hشود درصد جرمی   44%درصد جرمی سیلیس برابر با   ، آب موجود در این خاک رس O2   در این نمونه خاک چقدر خواهد

 است(  بود؟)حرارت بر مقدار سایر مواد موجود در خاک بی اثر

1  )/13 2 2  )/6 6 3  )/3 3 4  )/1 1 

 کدام مقایسه زیر درست است؟  .197

Fشعاع یونی: (1 O S Cl− − − −  2 2  

NaClسختی: الماس   (2 SiC  

MgOآنتالپی فروپاشی شبکه:   (3 AlF NaCl LiBr  3 

Tiمقاومت در برابر سایش: فوالد  (4  
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 های زیر صحیح است؟ چه تعداد از عبارت  .198

 اند. جهت با یونهای کلرید جاذبه ایجاد کرده 6یونهای سدیم از   NaClدر بلور   •

0/لیتر محلول میلی 100برای آنکه رنگ  • Vموالر   02
0/از زرد به سبز تبدیل شود به   5+  گرم فلز  روی نیاز است.  13

( )Zn = 65 

 است.  Tiو  Naقاب عینک و استنت رگ از کاربردهای آلیاژ هوشمند فلزات   •

 فلزات خواص شیمیایی مشابه و خواص فیزیکی متفاوت دارند.  •

 کند. وجیه میمدل دریای الکترون برخی خواص فیزیکی فلزات از جمله رسانایی الکتریکی و چکش خواری آنها را ت  •

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

 ها درست نیستند؟کدام عبارت  .199

,های  الف( از میان مولکول ,CSO SO CO2 Cو   2 H2  اند. دو  مولکول خطی و دو مولکول ناقطبی 2

 اتر و کلروفرم در نقشه پتانسیل آنها یکسان است. متیلهای دیهای کربن در مولکول ب( رنگ اتم

پ( در یون  
| |

| |

O O

O O

O X O O X O

−

 
 − − − − −
 
 

4

متعلق به   xکنند. اتم  ها در آن از قاعده هشتایی پیروی می که همه اتم 

 جدول عناصر است.  16گروه   

 ( الف و ب و پ4 ( ب و پ 3 ( پ2 ( الف و ب 1

سازی واکنش رفت است.  ها و فرآورده ها سه برابر انرژی فعالدهندهدر یک واکنش گرماده اختالف سطح انرژی واکنش .200

سازی رفت  دهد اگر پس از به کاربردن کاتالیزگر انرژی فعالکاهش می 10%سازی برگشت را  استفاده از کاتالیزگر انرژی فعال

 واکنش چقدر است؟  Hباشد    kj12برابر  

1  )−60 2  )+60 3  )−70 4  )+70 

 های کاتالیستی در خودروها صحیح است؟کدام عبارت در مورد مبدل .201

 است.   COبیشترین درصد کاهش جرم آالینده بر اثر استفاده از آن مربوط به آالینده   (1

 توان آالینده ها را از بین برد. با وجود آنکه دمای گازهای خروجی از اگزوز باالست به دلیل زمان کم، بدون مبدل نمی (2

 گیرند و انرژی فعالسازی زیادی دارند. ها گرما  ها در این مبدلهای حذف آالیندهواکنش (3

Pd,ی فلزی از جنس فلزات  توده (4 Rh    وPt    ها قرار دارند. های سرامیکی در این مبدلنانومتر روی توری  10تا    2به قطر 

)تعادل گازی   .202 ) ( )g g
A B2   مول   2باA  مول  4وB  لیتری برقرار است. اگر در دمای ثابت حجم ظرف  2در یک ظرف

 را نصف کنیم مقدار ثابت تعادل جدید چقدر خواهد بود؟ 

1  )/6 56 2  )4 3  )2 4  )/3 64 

SOاگر در تعادل گازی   .203 SO O+3 2 22 برابر باشد و ثابت تعادل برابر   SO3و   SO2در یک ظرف دو لیتری، غلظت  2

/ mol
l0 )باشد جرم گاز اکسیژن موجود در تعادل چند گرم است؟  01 )O = 16 

1  )/1 28 2  )/0 32 3  )/0 64 4  )/0 16 
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NOتعادل گازی   .204 N O Q+2 2  در یک ظرف با حجم ثابت برقرار است اگر دما را افزایش دهیم:  42

 یابد. سرعت واکنش در جهت رفت کاهش و در جهت برگشت افزایش می (1

 ماند. های گازی ثابت می تعداد کل مولکول (2

 شود تا رنگ آن ثابت بماند. مخلوط به تدریج پررنگتر می  (3

Nاز    NO2یابد ولی افزایش غلظت  غلظت هر دو گاز افزایش می (4 O2  بیشتر است.   4

 فرمول مولکولی کدام برای عبارتی که در مقابل آن آمده صحیح است؟ .205

1) C H8  ندارد   ددر نفت خام وجو  10

2)   K MnO2  رود.به کار می  PETرهای مورد نیاز برای تولید  م محلول غلیظ آن در تولید مونو  4

3) C H O2  کاربرد دارد.   PETبرای بازیافت شیمیایی    6

4)   C H O4 8  حالل چسب است.   2

 

 

 

 

 

 





 
 

 
 

 100تعداد سوال: 
 

 ، تعداد، شماره سواالت عمومید امتحانی آزمون رعنوان موا

 تا شماره  از شماره  تعداد سوال  د امتحانی رموا ردیف 

 25 1 25 فارسی نگارش  1

 50 26 25 عربی  2

 75 51 25 دینی  3

 100 76 25 زبان 4

 

 رسول دهقان  مدیر گروه:

 امیرحسین مسلمی  مسئول آزمون: 

 مهیار لیالئی  مسئول دفترچه: 

 شهالیی  –هندی   –رضایی بقا   –ترکمان  –  نیاسعیدی طراحان )اساتید(:

 تیم اجرائی آزمون: 
  -ابوالفضل عباسی  –محمد باقرزاده  –وحید کوثری  –محسن حیدری 

 ابوالفضل حداد   –ای مهدی آمره  -ماهان محبی –لیالئی مهیار

 ویراستاران:
  رضایوفامید  –هادی نوربخش  –محمد حسین رمضانی راد  –حمید دهباشی 

 آرش کاوان  – یزمرد نی ام رضایعل –عماد موحد 

 

 
 

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

 

@hellisanj 
 

 تجربی  ریاضی و  رشته  – عمومی پاسخ تشریحیدفترچه 
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    فارسی و نگارش

 

 :2گزینه   .1

 دژم: خشمگین / وبال: عذاب و سختی

 

 : 4گزینه  .2

 بان / شریعت: متضاد طریقت تمکن: ثروت /  صباحت: زیبایی / شراع: سایه

 

 :3گزینه   .3

 بحبوحه: میان / کربت: رنج و اندوه /  هیون : شتر باربر 

 

 :1گزینه   .4

 متابعت 

 

 : 4گزینه  .5

 هول 

 

 : 4گزینه  .6

 غالب 

 

 :3گزینه   .7

 غربی: گوته / روضة خلد: مجد خوافی   -های دوشنبه: آلفونس دوده /  دیوان شرقیقصه

 

 :3گزینه   .8

 تو خموش)مسند( باش 

 

 : 4گزینه  .9

 ساز  که: پیوند وابستهکه: وقتی( چو: چون 1

 ساز ( گر: اگرکه: پیوند وابسته ۲

 ساز ( که: پیوند وابسته3
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 : 4گزینه  .10

 شود که واوها از نوع ربط هستند.با در نظر گرفتن فعلهای محذوف مشخص می   4گزینة  در  

 

 :1گزینه   .11

 )است( آن که ...  خوش

 

 : 4گزینه  .12

 اند:یافتهکاررفته در معنی قدیمی که امروز تحول  های به واژه 

 وآمد ( اختالف: از پی هم آمدن: رفت 1

 استشهادنامه ( محضر: ۲

 ( هنر: علم و فضیلت 3

 

 :3گزینه   .13

 ها:  وجه شبه 

 فتدا  وتابچیبه پ  (1

 هزاران ناله دارد (  ۲

 سربازان و رندان   یکو  نینششب (  4

 

 :3گزینه   .14

 . دقیق و درست۲ . قامت کشیده  1( چمن مجاز از باغ / راست: ایهام   1

 ( عنبر زلف: تشبیه / کافور استعاره از چهره ۲

 شود! ایهام تناسبی در بیت دیده نمی( اسلوب معادله: مصراع دوم تمثیل مصراع اول /  3

 ( من خام سوخته: پارادوکس / خام و سوخته: تضاد4

 

 : 4گزینه  .15

 پایت به سنگ آید  الف( کنایه: 

 . شیرین سخن گفتن یار۲ . سخن گفتن بانو شیرین 1ب( ایهام:  سخن گفتن شیرین :  

 آرایی: تکرار /ر/ ج( واج 

 د( تشبیه: تو درخت هستی

 استعاره: مشک سیاه استعاره از زلف معطر و سیاه یار ه(  

 

 :3گزینه   .16

 تشخیص و استعاره: الله بدانست 

 دنیا آمد( و بشد )از دنیا رفت(تضاد: بزاد )به 

 مجاز : کف مجاز از دست 

 وفایی روزگار! نوشی و جام می به دست گرفتن گیاه الله در اندوه بی حسن تعلیل: علت روییدن گل الله، شراب 
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 :3گزینه   .17

 مفهوم مشترک: اول اندیشیدن و سنجیده سخن گفتن

 

 :2گزینه   .18

 مفهوم مشترک: غنیمت دانستن فرصت

 ( عالقه عاشقان به ناز معشوق ۲مفهوم گزینه  

 

 :3گزینه   .19

 ( سخنهای خودت که مانند مار و عقرب است مایة عذابت خواهد شد: از ماست که بر ماست 3

 

 : 4گزینه  .20

 ناپذیری درد عشق درمان مفهوم مشترک:  

 

 : 4گزینه  .21

 مفهوم مشترک: پرهیز از خواهشی که مایة خواری و خفت است ولو به قیمت محرومیت باشد. 

 ترین غدا در حکم غذایی شاهانه است. : برای فقیر ساده 4گزینة

 

 :1گزینه   .22

 مفهوم مشترک: انسان تنها امانتدار عشق الهی

 پیشگاه معشوق نثار خواهد کرد. ( جان عاشق امانتی است که آن را در  1

 

 :2گزینه   .23

 مفهوم مشترک: خاموشی عاشق 

 ( ناتوانی عاشق از خاموشی در وصف شوق عشق ۲

 

 :1گزینه   .24

 ها ها و رذالت مفهوم مشترک: سروری یافتن پستی 

 

 :2گزینه   .25

 بخشی لطف و عنایت خدا و دفع خطراتمفهوم مشترک: ایمنی

 عاشق ناپذیری نقش معشوق از قلب  ( زوال ۲
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    عربی 

 

 :3گزینه   .26

: آنها  یُخرجهمترجمه شده است. »« به شکل »مضارع التزامی و مضارع«  ۲و    1های »: ایمان آوردند« فعل ماضی است اما در گزینهآَمنوا»

 «4و    ۲های »برد« فعل متعدی و مفعول پذیر است. رد گزینهرا بیرون می

 

 : 4گزینه  .27

: خورشید را فروزان  وجدنا الّشمس مستعرة»   3: آسمان« مفرد است نه جمع. رد گزینه  الّسامء»  3کردم« رد گزینه  : نگاه میکنّا نشاهد»

 « ترجمه شده. الّشمس فروزان به شکل صفت برای »  1یافتیم« در گزینه  

 

 :  2گزینه   .28

: جوانان کوشای ما« ترکیب وصفی است.  شبابنا املجّدون»  4کند« فعل متعدی است نه الزم. رد گزینه  خود را مجهز می:  یجّهُز أنفسهم»

 3و    1های  رد گزینه

 

 :2گزینه   .29

 4و    3های  کند. رد گزینهها. تطهر الجو: هوا را پاکیزه مینها« رد همه گزینه»فانها: پس آ  3»کل المواطنین: همه شهروندان« رد گزینه  

 

 :1گزینه   .30

 هیچ اضافه است.   3( در گزینه  4و    ۲چیزی سنگین تر نیست )رد      لیس شیٌء أثَْقَل 

 

 :1گزینه   .31

 (3و    ۲( »صادقین« صفت نیست حال است )رد  4و  ۲»النَقْفُ« نهی است )رد  

 

 :1گزینه   .32

 بررسی سایر گزینه ها:

 باال رفتن: ارتفاع ۲گزینه  
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 دوستی خوشبخت  : صدیقٍ سعید 3گزینه  

 کسی که ... : مَن شرط نیست  4گزینه  

 

 : 4گزینه  .33

 »بیتنا الثانی : خانه دوم ما« 

 

 :1گزینه   .34

 فریب نخورید    ال تغتّروا

 

 :1گزینه   .35

 امطار نکره است.   4»بارانها: األمطار« در گزینه   3»خداوند: اهلل« رد گزینه    ۲»گردانید: صیّر« رد گزینه

 

 ترجمه متن:      

شماریم. ممکن است  ها و ثانیه ها(بخشی از رندگی خود را بیهوده میآن)دقیقهرده شده است و با تباه کردن  ها شمها و ثانیهعمر با دقیقه

شده است:  ما با تالش، ثروت از دست رفته و با درس خواندن، شناخت را بازگردانیم... ولی وقت از دست رفته، بازگرداندنش هرگز امکان ندارد. گفته  

-های موفق پایبند به استفاده مفید از زمانبینی که انسانکند. برای همین میطع میزمان مانند شمشیر است، اگر آن را قطع نکنی، آن تورا ق

شود که یکی از خویشانوندان یکی از دانشمندان مرد. او به شخص دیگری دستور داد که سرپرستی)مسئولیت( دفن کردن  اند.گفته میهایشان بوده 

خاطر ترس از دست دادن چیزی از علم، رها نکرد. این فرهنگ نیازمند تربیت از زمان    او را به عهده بگیرد... در حالی که او مجلس درس را به

 که آرام آرام رشد کند.کودکی است تا این

 

 :1گزینه   .36

 توانیم موفق شویم؟چگونه می

 الناجحین کانوا ملتزمین باإلستفادة مفیدة...«ها.»هایمان و غفلت نکردن از آنبا تباه نکردن زمانه (1

 ردن در کجالس علم و دانشمندان. با شرکت ک (۲

 تهنا با ترک کردن راحتی و پایبندی به کار )قید فقط و تنها، کار رو خراب کرد(  (3

 از کودکی باید موفقیت را بخواهیم و آن را آرزو کنیم)پس عمل چی؟(  (4

 

 :2گزینه   .37

 کند؟ چه وقت زمان ما را قطع می

 زمانی که از آن استفاده کنیم. (1

 کند.( تباه کنیم.) اگر وقت را صرف و سپری نکنیم و مورد استفاده مفید قرار ندهیم او مارا قطع میزمانی که آن را   (۲
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 زمانی که )مانند( شمشیری بشود.  (3

 هنگامی که مرگ برسد  (4

 

 :3گزینه   .38

 »هرچیزی بازگرداندنش امکان دارد به جز .................... .« خطا را برای جای خالی معین کن:

 زندگی (1

 )تکرار شدنی نیست( زمان   (۲

 فرهنگ (3

 فرصت (4

 

 : 4گزینه  .39

 :خطا را معین کن

 کندها ساخته شده است، پس هرکس آن را دوست داشته باشد، تباهش نمیزندگی از ثانیه (1

 کنیمگونه که ما آن را تباه میکند همانما را تباه می  _هابعضی وقت  _زمان   (۲

 نیازمند زمان هستند. کنند بلکه  دفعه رشد نمی ها یکها و ارزشعادت (3

 هایمان باید با کار پر شود با چشم پوشی از توع آن.)باید به کارهای خوب و کسب علم و دانش بپردازیم نه هر کاری(تمام زمان (4

 

 :1گزینه   .40

 بررسی سایر گزینه ها:

 : حروف زائد »ا س ت« است چون مالک صیغه ماضی است. ۲گزینه  

 چون یمکن الزم است : نقش آن مفعول است  4و    3گزینه  

 

 :2گزینه   .41

 » یُقال « فعل مجهول از » یَقول « و مجرد است. 

 

 :1گزینه   .42

 ها:بررسی سایر گزینه

 : مجرد است نه مزید ۲گزینه  

 :مخاطب است 3گزینه  

 : چون شرط است ماضی و مضارع هر دو درست است. 4گزینه  

 

 : 4گزینه  .43

 برسی سایر گزینه ها:



  سنج حلی    جامعآزمون پاسخنامه  1399 - 1400

 

 
7 @hellisanj  

 

 : »التجارب« درست است. 1گزینه  

ة: »۲گزینه    « درست است املُتََعدَّ

 : »مرّاً« درست است )تلخ( 3گزینه  

 

 :2گزینه   .44

 »الذهب« و»النشیط« کلمات عربی هستند نه دخیل

 

 :2گزینه   .45

 افزایش یافت   زیاد کرد ، افزود  

 

 :3گزینه   .46

 بخوانیم...( الم اول تعلیل است و دومی امر )باید عربی یاد بگیریم تا  

 

 :2گزینه   .47

 إلّا داریم.  ترین کارمندان را  به کار نگرفتم مگر کامل

 »أ + ال«   4إلّا« داریم و در گزینه  »  3و    1در گزینه  

 

 :3گزینه   .48

 »إنّما اجتهد صدیقی« درست است )فقط دوستم تالش کرد( 

 

 : 4گزینه  .49

ها استفاده کنند و  د خوانندگان را دانا به دستوراتش قرار دهد برای اینکه از آنها در تمام زمینهشود بایکتابی که درباره قرآن چاپ می

 مطمئن شوند عاقبت خوبی دارند. 

 

 :1گزینه   .50

 « مفعول است )از معلم درباره درس یک سوال پرسید( سؤالا  »
 : محبت )عالقه( پدرم را دوست دارم. 4ترجمه گزینه
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    دین و زندگی 

 

 4گزینه   .51
ها را نیز به انسان داده است؛ شدن از آن خداوند پاسخ به نیازهای طبیعی و غریزی را در عامل طبیعت آماده کرده و قدرت آگاه 

رود. پس خاستگاه نیازهای  می کند و رساغ آب و غذا  برای مثال، در وقت نیاز به آب و غذا احساس تشنگی و گرسنگی می
شدن از آن نیازها به  ها، قدرت آگاه آن  گویی بهطبیعی و غریزی انسان، احساسات و متایالت درونی اوست و در راستای پاسخ

 انسان داده شده است. 
 

 2گزینه  .52
ریزی کرد و با  درستی برنامهگیرد. بنابراین باید برای انجام بهرتین عمل، به  معاد هر انسانی از عمل اختیاری او شکل می

 ریزی منود. های خداوند، برای بهرتین زندگی در دنیا و کسب خوشبختی جاویدان در آخرت، بهرت برنامهمندی از هدایتبهره
 

 3گزینه   .53
وسط دعوت به سوی خدا که در عبارت قرآنی »اَدعوا اِلی اللّه« در شعر آمده است، بیانگر مسئولیت دریافت و ابالغ وحی ت

 پیامرب )ص( است. 
ها جمله در  اینکه پیامرب جلودار مسلامنان است و »شده او پیش« به معنای پیشوایی و مقام الگویی ایشان است. اینکه »دل

 کند. پی« پیامرب است، یعنی رسول خدا )ص( قلوب مسلامنان را ترصف کرده است و به مقام ولیت معنوی ایشان اشاره می
 

 4گزینه   .54
ها را تنها نگذاشت و هدایت ما را برعهده گرفت و راهی را در اختیارمان قرار داد که  ا لطف و رحمت خود، ما انسان خداوند ب

فرماید: »ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی؛ بلکه  عمران میسورۀ آل   67هامن راه مستقیم خوشبختی است. خداوند در آیۀ  
 گرا( و مسلامن بود.« یکتاپرست )حق

 
 2 گزینه  .55

شد، قرآن کریم برای زن حقوق خانوادگی و اجتامعی قائل شد  الف( در عرص جاهلیت که کرامت و حقوقزنان نادیده گرفته می
 و در مالکیت به او استقالل بخشید. )تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت( 

شان از تأثیر ناپذیری قرآن کریم از ب( آیات متعددی در قرآن کریم به نکوهش جهل، غفلت و تعقل نکردن وجود دارد که ن
 فرهنگ و عقاید جاهلیت است. 

ج( قرآن کریم در مورد همۀ مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت به سوی کامل بدان نیاز دارد، سخن گفته و چندی را 
 دهد.جانبه را در احتیارش قرار میای جامع و همه فروگذار نکرد هاست و برنامه 

 
 3گزینه  .56
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وِم و الَحجِّ و الولیَِة و لَم یُناَد بِشٍء کَام نودیَ امام باقر )ع( می کاِة َو الصَّ الِة َو الزَّ   فرماید: »بُنَی السالم َعلی َخمٍس َعَل الصَّ
گونه که  بِالوِلیَِة«: »اسالم بر پنج پایه استوار شده است؛ بر مناز و زکات و روزه و حج و ولیت و به چیز دیگری دعوت نشده، آن 

الِة( است و مهم به ولیت دعوت شده است.«  پس یکی از پایه  شده به آن، ولیت ترین پایۀ دعوتهای اسالم، مناز )َعلی الصَّ
 )بِالولیَِة( است.

 
 3گزینه   .57

،  های رسالت پس از پیامرب اسالم )ص( صحیح نیست، زیرا گسرتش اسالم در نقاط مختلف جهان یافنت مسئولیتفرض پایان 
های مختلف، پیدایش مسائل و مشکالت جدید اجتامعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به دنبال داشت  ظهور مکاتب و فرقه

کرد، گونه پیامرب اداره میو نیاز به امام و رهربی که در میان انبوه افکار و عقاید، حقیقت را به مردم نشان دهد و جامعه را آن 
 .شدتر میاداره مناید، افزون 
کریم هدایتگر  های رسول خدا )ص( پس از ایشان صحیح نیست. زیرا قرآن کریم و پیامرب دربارۀ مسئولیتفرض سکوت قرآن 

تفاوت باشد.  های به شدت مهم در رسنوشت جامعه، بیمردم در همۀ امور زندگی است و ممکن نیست نسبت به این مسئولیت
ترین است که دین اسالم کامل   دلیلی بر نقص دین اسالم است و این در حالی توجهی به این مسئلۀ بزرگ، خود  در حقیقت، بی

 دین الهی است. 
 

 3گزینه   .58
فرمود: اگر در بحبوحۀ جنگ، یکی از مرشکان خواست تا در مورد حقیقت اسالم مطالبی بداند، او در پناه  رسول خدا )ص( می

او هم برادر دینی شامست و اگر قبول نکرد، او را به جایی که احساس  اسالم است تا کالم خدا را بشنود. اگر تسالم را پذیرفت،  
 کند، برسانید و پس از آن از خدا برای غلبه بر او یاری بجویید. امنیت می

فرمود: »... حیوانات حالل گوشت را نکشید مگر اینکه برای تغذیه  رسول خدا )ص( به مسلامنان در چنگ با کفار سفارش می
 شته باشید.« به آن احتیاج دا

 
 

 3گزینه   .59
کردند و فقط هنگامی تسلیم شدند که پیامرب اکرم )ص(  امیه کسانی بودند که رسسختانه با پیامرب اکرم )ص( مبارزه میبنی

شهر مکه را فتح کرد و آنان راهی جز تسلیم و اطاعت نداشتند. ابوسفیان که رهربی مرشکان را بر عهده داشت، حدود دو سال  
 پیامرب )ص( به ناچار تسلیم شد و به ظاهر، اعالم مسلامنی کرد. )رفتار منصفانه و متظاهرانه(  قبل از رحلت

 ها:دلیل نادرستی سایر گزینه
 (: در مورد معاویه در عرص امام علی )ع( صحیح است.2و  1)
 کند.عباس صدق می(: در مورد بنی4)

 
 3گزینه  .60
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هایی که پیامرب و یارانش را اسوه و رسمشق خود قرار گیری حکومتپیامرب )ص( و شکلهای اسالمی پس از  با توسعۀ رسزمین
های اصیل اسالمی با ارائۀ الگوهای نامناسب(، بار دیگر برخی رفتارهای جاهلی )بازگشت به  دادند )انزوای شخصیتمنی

ب نسبت  بود(  داد هشده  اعقابکم» هشدار  علی  »انقلتم  قرآنی  عبارت  در  که  بنی جاهلیت  پدیدار شد. جاکامن  زن  و ه  امیه 
 های اسالمی بودند، حرمرسا تشکیل دادند. عباس و بسیاری دیگر از حاکامنی که در رسزمینبنی

 
 4گزینه   .61

های معمولی نیز حرام است. اگر اسالم  ها و ورزش آور روحی و اجتامعی است و انجام آن، حتی در بازی بندی از امور زیان رشط
َر َو ل ِضاَر ِفی الِسالم« همل شده  ر و زیان دارد، حرام میچیزی را که ض  کند، طبق حدیث پیامرب )ص( که فرمود: »ل َضَ

 باشد. کننده در اسالم میاست که از قوانین تنظیم 
 

 3گزینه  .62
فت: »آزاد ساخنت  عبدالله که گبنها« و »بندگی خدا« در کالم زهرة کردن بندگی انسان وجود مفاهیم »آزادی انسان« و »نفی

)ع( که فرمود: »بندۀ کسی مثل خودت نباش،   ها به سوی بندگی خداوند، با این سخن امام علیبندگان خدا از بندگی انسان 
 زیرا خداوند تو را آزاد آفرید.« ارتباط بیشرتی دارد. 

 
 4گزینه   .63

ارۀ جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده و  های مبارزۀ امامان با حاکامن زمان خود این بود که رهربی و ادیکی از علت
لزم بود برای انجام دادن این وظیفه به پا خیزند و در صورت وجود رشایط و امکانات، حاکامن غاصب که طاغوتی بودند را  

دالت را برقرار  برکنار کنند تا با تشکیل حکومتی بر مبنای اسالم راستین و ولیت الهی، قوانین دین را به اجرا درآوردند و ع
أَلَْم تََر إََِل الَِّذيَن يَزُْعُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا  سازند که این هامن ضورت پذیرش ولیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت است که در آیۀ »

 « تأکید شده است. أُِمُروا أَْن يَكُْفُروا بِهِ ِِبَا أُنْزَِل إِلَيَْك َوَما أُنْزَِل ِمْن قَبْلَِك يُِريُدوَن أَْن يَتََحاكَُموا إََِل الطَّاُغوِت َوقَْد 
 

 گزینه  .64
ا  أَنُْفِسكُمْ   ِمنْ   لَكُمْ   َخلََق   أَنْ   آيَاتِهِ   َوِمنْ مطابق آیۀ رشیفۀ »   لَِقْومٍ   ََليَاٍت   ذََٰلَِك   ِف   ِإنَّ   َورَْحَمةا   َمَودَّةا   بَيْنَكُمْ   َوَجَعَل   إِلَيَْها  لِتَْسكُنُوا  أَْزَواجا

های الهی است. و لزمۀ این آرامش، دوستی بخش، تفکر در نشانه هایی مانند همرسان آرامش« حکت آفرینش نشانهيَتََفكَُّرونَ 
 و مهربانی میان همرسان است. 

 
 گزینه   .65

« لزمۀ اطاعت از خداوند، اطاعت از پیامرب  َوأُوِِل اْْلَْمِر ِمنْكُمْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل  مطابق آیۀ رشیفۀ »
 رسد. و »اولی المر« است. زیرا فرمان خدا از طریق پیامرب و اولیای دین به مردم می 

مال خود    کند که آنان در گونه ذکر می ها را اینهای آن کند، یکی از ویژگیقرآن کریم در آنجاکه اوصاف منازگزاران را بیان می 
 اند.برای محرومان و فقیران نیر حق معینی قرار داده
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 2گزینه   .66
ای براساس معیارهای متدن اسالمی است. از های یک انسان مسلامن، مشارکت و تالش او در ایجاد جامعهاز جمله برنامه 

  - 2اند، بشناسیم و  پیشوایان به ما معرفی کردهابتدا معیارهای یک متّدن اسالمی را که قرآن کریم و    - 1این رو، لزم است:  
 تالش کنیم.  - 3ریزی و ها در جامعه برنامهبرای تحقق هرچه بهرت آن 

 
 2گزینه   .67

ها  برخی از گناهان مربوط به حقوق مردم است و فرد باید ستمی را که بر مردم کرده جربان مناید و حقوق مادی ای معنوی آن 
ایت صاحبان حق را به دست آورد و اگر به آنان دسرتسی ندارد، در حّق آنان صدقه دهد و برایشان را در حّد توان ادا کند و رض

تر از حقوق مادی است. دعای خیر مناید. البته مردم عالوه بر حقوق مادی، بر یکدیگر حقوق معنوی هم دارند که بسیار مهم 
به دین شده، بدبینی دیگران  ناپسند برخی افراد سبب  باید فرد    اگر رفتار  در واقع حقوق معنوی افراد ضایع شده است و 

 رفته بپردازد.  کننده با متام وجود به جربان حقوق از دستتوبه
 

 3گزینه    .68
»التَّوبَُة تَطَّهُِّر الُقلوَب َو  فرماید:  امیرمومنان علی )ع( دربارۀ تخلیه یا پیرایش به معنای پاک شدن قلب از گناهان با توبه می 

نوَب«. تَغِسُل   الذُّ
 کند.کند، بلکه اگر ایامن و عمل صالح نیز به دنبال آن بیاید، گناهان را به حسنات تبدیل میتوبه، نه تنها گناهان را پاک می

 
 2گزینه  .69

ها را  دانستند که چگونه انتظار آن اند میخدای متعال به حرضت داود )ع( فرمود: »ای داود! اگر آنان که از من روی گردانده 
دادند و بندبند وجودشان از محبّت من از کشم و شوق بازگشتشان را دارم، بدون شک از شوق آمدن به سوی من جان میمی

 گسست. هم می
 

 2گزینه  .70
شان ها و زیاده رویماند. اما خداوند، به علت ستمگری انسان امام علی )ع( می فرماید: »زمین از حجت خدا )امام( خالی منی

بهره شدن مردم از وجود حجت خدا در  سازد.« پس یکی از علل بی بهره میرا در وجود حجت در میانشان بی در گناه، آنان  
 ها در گناه است که در عبارت قرآنی »ارَسَفوا َعلی اَنُفِسِهم« تأکید شده است. روی انسان میانشان، زیاده

رفتار اجتامعی خود مردم است که با عبارت »یَُغیِّروا ما   سورۀ انفال، علت از دست دادن نعمت امام،  53دقت شود که بنابر آیۀ  
 (1شدن از نعمت است! )دلیل نادرستی گزینه بهرهگردد، نه ل َمَغیِّراا نِعَمةا اَنَعَمها َعلی قَوٍم« که خود بی بِاَنُفِسِهم معرفی می

 
 3گزینه   .71

شود. استحکام و اقتدار نظام حکومتی مانع تسلط بیگانگان میکند و  های استقالل یک ملت را تقویت میپیرشفت علمی، پایه
ترین عامل برای حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان است. یک کشور ضعیف، به طور طبیعی منزوی یک کشور، مهم 

 یابد.شود و همراه و همدلی در دنیا منی می
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 3گزینه   .72
ای در کشورهای اروپایی به حقوق، قانون، ساختار حکومت جه گسرتده گیری دورۀ جدید، تو پس از گذر از قرون وسطی و شکل
 العملی در برابر حاکمیت نامطلوب کلیسا در قرون وسطی بود.و دولت پدید آمد که عموماا عکس

حق تعیین رسنوشت و دخالت مردم در امور خود، گام مثبت دیگری بود که در متدن جدید برداشته شد و باعث شد برخی  
 های استبدادی و موروثی حاکم بر کشورهای اروپایی از صحنه خارج شوند. حکومت

 
 3گزینه   .73

در قرون وسطی )متدن دوم اروپا( پذیرش عقاید رهربان کلیسا دربارۀ هر موضوعی، حتی موضوعات علمی، ضوری بود و  
ود داشت که تعقل با ایامن سازگاری  شد و این اعتقاد وجشد. به عقل و عقالنیت کمرت توجه می مخالفت با آن، کفر تلقی می

 شود. ندارد )منافات دارد( و سبب تزلزل ایامن می
 

 2گزینه  .74
های ستمگر دنیا، باید از رشایط سیای و اجتامعی جهان اطالع یابند. )افزایش گیری صحیح در برابر قدرت مردم برای تصمیم 

 های سیاسی و اجتامعی(آگاهی 
 گیری بر اساس مشورت(های لزم را بگیرد. )تصمیم نخبگان، تصمیم رهرب نیز باید با مشورت با  

 
 2گزینه   .75

هایی که  ترین معیار همرس شایسته، با ایامن بودن است. تحقیق دربارۀ همرس آینده را نباید با معارشتاز نظر قرآن کریم، مهم 
هایی مانند  ها هرچند با عنوان گونه معارشتتجربه نشان داده است که اینهای زودگذر است، اشتباه کرد.  منشأ آن تنها هوش 

باری دارد که به خاطر هامن  بخش نیست و آثار زیان شناخت روحیۀ همرس و یا پی بردن به نقاط تفاهم یکدیگر باشد، نتیجه
شود ولا احساسات بر هر دو نفر حاکم می ها معمها را به ما نداده است. در این معارشتگونه معارشتآثار، خداوند اجازۀ این

کنند و هر طرف ارصار دارد خود را بهرت از آنچه هست نشان دهد تا محبوب  و دخرت و پرس شخصیت واقعی خود را پنهان می 
 دیگری واقع شود.

Part A: Grammar and Vocabulary 

 درست است.  2گزینة   .76

اطالعات شئخصئی و کارهای ما در فضئای  حریم شخصیخیا از جم ه حریم  ترین مسئئله در ارتباط با فنووری رایانه و اینترنت، حق  معنی جمله: »مهم

 مجازی است.«  

 this“مرجع    4در گزینة  معنای درسئئئتی ندارند.  3و    1های  بخش دوم جمله صئئئرفاً بیان مثالی از بخش اول اسئئئت. دقت کنید گزینه: توضخخ  

consideration”  .ضمناً حرف ربط   اصال مشخص نیست“and”    در این گزینه کاربرد مناسبی ندارد چرا که دو عمل مشابه و متوالی در جمالت قبل

 .”is“مورد نیاز است، نه    ”are“در انتهای گزینه نیز فعل   و بعد از آن وجود ندارد.

 

 درست است.  4گزینة   .77

کنندۀ طبیعی اسئت، بلکه از  تر از سئاکاروز اسئت، نه تنها یک شئیرینبار شئیرین  50بیان، که تازگی کشئف شئد  ای از گیاه شئیرین: »مادهمعنی جمله

 کند.«پوسیدن دندان نیز جلوگیری می

    زبان انگ  سی 
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جمله کاملی اسئت که در بخش اطالعات اضئافه جمله قرار گرفته که نادرسئت اسئت. در گزینة    ”was recently discovered“ 1در گزینة   توضخ  :

۲  “which”   به“sucrose”   اشئئاره دارد که بی دلیل جمله را طوالنی کرده اسئئت و ادامه جمله یعنی“is not only …”   درباره“A substance 

from the licorice plant”    نیز بین   3اسئئت. در گزینة“substance”    وfrom the licorice plant”    بعد از   4فاصئئله افتاده اسئئت. اما در گزینة

 داریم. مشابه این ساختار در کتاب درسی دوازدهم نیز آمده است:  ”to“مصدر با    ”discover“حالت مجهول فعل  

Hafez is known to be one of the most famous Persian poets of all time. 

 

 ت است. درس 2گزینة  .78

 صبح روز چهارم، متوجه شد دو کیلو وزن اضافه کرده است، که چیز عجیبی بود.«  درای شروع کرده بود. اگرچه،  معنی جمله: »او رژیم تازه

 کنیم.استفاده می  ”on“مالک انتخاب حرف اضافه است. چون به روز اشاره دارد، از    ”the fourth day“دقت کنید بخش   توض  :

 

 درست است.  3گزینة   .79

 است.«  یک زن  )متوسط عمر(معنی جمله: »عمر متوسط یک مرد اروپایی بیش از پنج سال کمتر از  

نباشئد، مقایسئه بین    ”woman’s“آپسئتروف در   ”s“یک مرد با یک زن مقایسئه شئده اسئت. اگر    ”average life span“در این تسئت  توضخ  : 

“average life span”  .و یک زن خواهد بود، که بی معنی است 
 

 درست است.  3گزینة   .80

 یدند.«رسبه نظر می  شادمانمعنی جمله: »جانی دپ، بازیگر مشهور امریکایی، توجه کرد که افراد اطراف او از حضورش   

 ( ارزشمند4    ( شادمان، خوشحال 3 ( مثبت۲ ( متعادل 1

 

 درست است.  2گزینة   .81

 دار پلیس دریافت خواهد کرد.«یک کارت شناسایی بازنشستگی عکس  محترم/آبرومندمعنی جمله: »هر افسر بازنشستة  

 ( بالفاصله4    ( به طور ویژه 3 ( شرافتمدانه، با احترام ۲ ( به صورت مذهبی1

 

 درست است.  3گزینة   .82

های دنیا  بود با تحصئیالت و مهارت فنی، نوازندگان کالسئیک و جاز از جمله ثروتمندترین آدم  متناسخ اگر حقوق و درآمد مسئتقیماً  معنی جمله: »

 «بودندمی

 ( واسطه، متوسط 4    ( متناسب 3 گر، نشانگر ( الهام ۲ ( شرطی 1

 

 درست است.  4گزینة  .83

ها را در  های آنکه نیاز  کندمی  م زما اغلب شئما را  هکه بزرگ کردن بچه  باید بدانیدید پدر و مادر شئوید،  معنی جمله: »قبل از آن که تصئمیم بگیر

 الویت قرار دهید.«  

 ها در حالت مصدری:معنی گزینه
  ( حمایت کردن ۲  روی کردن، جلوبردن ( پیش 1

 ( نیازمند بودن، ملزم کردن 4    ( از پس برآمدن3

 

 درست است.  1گزینة   .84

 ؛ مطمئن شوید که دشمنان شما از اینکه دشمن شما هستند رنج ببرند.«سود برسان دمعنی جمله: »لوئی گومرت زمانی گفت: به دوستانتان   

 ها در حالت مصدری:معنی گزینه
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  ( پیشنهاد دادن، توصیه کردن ۲  ( کمک کردن، سود رساندن 1

 ( شرح دادن 4    ( نماد بودن 3

 

 درست است.  1گزینة   .85

 آنالینش کار کرد.«  رق  معنی جمله: »برای اولین بار، آگهی ویدئویی موبایل شرکت خیلی بهتر از   

 ( بسامد، تکرار 4    ( کارآمدی 3 ( عمومیت دادن ۲ ( رقیب، همتا1

 

 درست است.  4گزینة  .86

 هایی است که با هم داشتیم. او یک دوست واقعی است.«دائمی از خوشحالی  یادآوریهای پیتر به من  معنی جمله: »نامه 

 ( یادآوری 4    ( منبع3 ( معادل ۲ ( سنجش، اقدام 1

 

 درست است.  4گزینة  .87

ش را از  بودن  که در مسئابقه از همه جلو بود، قبل از رسئیدن به خط پایان شئروع کرد به جشئن گرفتن، و در همین حین پیشمعنی جمله: »او با این   

 .«هایش را قبل از آخر پای ز شمرده بودجوجهدست داد. او  

 ( جوجه را آخر پاییز شمردن 4    ( با یک تیر دو نشان زدن3 ( آش را شور کردن۲ ( پا را اندازه گلیم دراز کردن1

 

Part B: Cloze Test 

واکنش    به  مانیمی از جمعیت ممکن اسئت دچار تب یونجه بشئوند. تب یونجه عنوانی اسئت که    ۲060پژوهشئگری مدعی شئده اسئت که تا سئال   

برنئد، و بئدترین دوران آن اغلئب  . خیلی از نوجوانئان )از آن( رنج می(88)ده ممیهئا در بریتئانیئا  ترین آلرژیآلرژیئک بئدن بئه ریزگردهئا، یکی از رایج

  10تا    7زارها را در این موقع از سئال، به ویژه بین سئاعات  و بیشئه  (89)هادوری از پارکزمانی اسئت که امتحانات نهایی دارند. متخصئصئان    درسئت

اجتناب    (90)ترک  ها همچنین  کنند چون این موقع زمانی اسئت که هوا بیش از همیشئه پر از ریزگرد اسئت. آنبعدازظهر  توصئیه می  7تا   4صئبح یا  

کنند، که در  این کار موثر اسئئت، بسئئیاری از داروها بیماران را خوابالود می  (91)اگرچهکنند. متأسئئفانه،  ز ریزگردها با درمان دارویی را پیشئئنهاد میا

دورۀ تزریقی اسئئت تا مقاومت بیمار نسئئبت به ریزگردها را افزایش دهد. با این حال این )روش(   (92)جایگزیندوران امتحانات مطلوب نیسئئت. یک 

 ایجاب کند.تواند گران باشد و تزریقات زیادی برای تسکین عالئم بیمار  می

 

 درست است.  1گزینة  .88

بوده    ”which we give to“به صورت    1در این جملة موصولی، ضمیر موصولی حذف شده چرا که نقش مفعولی دارد. در واقع اصل گزینة    توض  :

 است.

 

 درست است.  2گزینة  .89

اسئمی قابل شئمارش اسئت    ”park“این اسئت که  1زینة  رود. ایراد گعمل دوم به صئورت اسئم مصئدر به کار می  ”recommend“بعد از فعل توضخ  :  

 اما قبل از آن حرف تعریفی به کار نرفته است.
 

 درست است.  3گزینة  .90

 ها در حالت مصدری:معنی گزینه
 ( دفاع کردن4    ( ترکیب کردن3 ( نمایندگی کردن۲ ( خراب کردن، لُوس کردن1

 

 درست است.  4گزینة  .91
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 ( اگرچه4    ( عالوه بر این 3 ( از طریق آن ۲ ( در حالی که1

 

 درست است.  4گزینة  .92

 ( جایگزین 4    ( اعتیاد 3 ( دارو ۲ ( شرط 1

 

Part C: Reading Comprehension 

 :1متن شمارۀ  

تواند سئالمت افراد را ارتقا ببخشئد و تأثیرات منفی فقر و شئرایط بد )زندگی( داخل شئهری را  زارها همچنین میها و بیشئهزندگی در نزدیکی پارک

  های کشئور، تفاوت در سئالمت بین افراد ثروتمند وفقیرمتوقف سئازد. ریچارد میچل و تیمی از دانشئگاه گالسئکو دریافتند که در سئبزترین قسئمت

کند تا  های کمتر سئبز کشئور اسئت. یک دلیل برای این موضئوع آن اسئت که زندگی کردن نزدیک فضئای سئبز افراد را ترغیب میبسئیار کمتر از قسئمت

محققان تأیید کردند در مورد افرادی که  شئئود.  تر میورزش بیشئئتری انجام دهند و روی فرم بمانند. اگر شئئما بیشئئتر ورزش کنید، قلب شئئما قوی

. همچنین شئئواهدی وجود دارد که صئئرف زندگی در نزدیک یک پارک یا  کنند، موارد بیماری قلبی کمتری هسئئتیک مناطق سئئبز زندگی مینزد

)بهبود یابید(. اگر    پشت سر بگذاریدتر  های جراحی را سریعتواند فشار خون و سطح استرس را کاهش دهد و شاید حتی کمک کند عملزار میبیشه

 کرد.  کرد. )بلکه( تغییری واقعی در سالمت افراد ایجاد مییشتری داشتیم، تنها محله را زیباتر نمیما فضای سبز ب

 

 درست است.   3گزینة   .93

 تر است؟نزدیک  ”get over“کدوم گزینه به لحاظ معنایی به    

 ( با موفقیت کنترل کردن4    ( بهبود یافتن از 3 ( رد شدن از ۲ ( دور ماندن از 1

 

 درست است.  4گزینة  .94

 هدف دو جمله انتهایی متن چیست؟  

 تر این که نتایج شرح داده شدۀ این تحقیق در متن، صحیح است ( اثبات قوی 1

 ( آماده کردن خواننده برای هدف اصلی بند بعدی۲

 ( پررنگ کردن اهمیت سالمت افراد در دنیای امروز 3

 ادعایی که پیش از این مطرح شده بوده است ( تاکید بر  4

 

 درست است.  4گزینة  .95

 کند کاهش دهد؟ای را که جملة مشخص شده برای هدف اصلی متن تأمین میتواند قدرت حمایتیهای زیر، اگر صحیح باشد، میکدامیک از گزینه  

 کشور نبوده است.   اند نمایندۀ )نمایانگر( جمعیت کل( جمعیت این منطقه که محققان مطالعه کرده 1

 ( تعداد افرادی که در این منطقه مورد مطالعه قرار گرفتند بسیار کم بوده است. ۲

 اند. ای بوده ( افرادی که در این منطقه مورد مطالعه قرار گرفتند، بیشتر ورزشکاران حرفه3

 ( همة موارد باال  4

 

 درست است.  1گزینة  .96

 بهترین عنوان برای بند پیشین چیست؟  

 انجامد ( چرا فقر به زندگی ناسالم می ۲ ملی مفید در بهبود سالمت افراد( عا1

 سازد ( چه چیزی طول عمر فقرا را کوتاهتر از ثروتمندان می 4 ( تأثیری منفی از زندگی در موقعیت داخل شهری 3
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 :2متن شمارۀ  

شئئا . اسئئتیو وینترا عکاس و داگالس  دارند: ببر و کرگدن تکپارک ملی هند خانة دو گونة جانوری اسئئت که در معرب بیشئئترین خطر نابودی قرار  

 کردند. شان گذشت، فقط یک چند روزی بود آنجا کار میشان با چند کرگدن و خطری که از بیخ گوشچادویکا نویسنده پیش از مواجهه وحشتناک

پشئتی را که جلوشئان وسئط جاده بود را کنار  دارد تا الکنگه میشئان جی  را  رفتند که راهنمایبرداری در پارک میآنها داشئتند با ماشئین برای فیلم

شئان برای پیاده روی کوتاه )استراحت( و دیدن اطراف از ماشین پیاده شدند، اما وقتی چادویک برگشت تا جاده را نگاه  ببرد. وینتر چادویک و نگهبان

 کند چیز وحشتناکی دید.

کیلومتر در سئاعت بدوند، برای همین برای   40توانند با سئرعت  ها میور شئده بود. کرگدنحمله  شئانتر یک کرگدن به سئمتطرفمتر آن  50حدود  

هوا تیری به سئمت زمین جلوی پای آن کرگدن شئلیک کرد.  طور بیشئان بدون فکر و همینپریدن به داخل ماشئین دیگر وقت نبود. نگهبان همراه

قدری مؤثر بود که حواس آن کرگدن مهاجم را پرت کند. )این شئد  ز زمین کنده شئده بود آنصئدای شئلیک تفنگ و خاکی که بر اثر برخورد گلوله ا

 ها تغییر مسیر داد.که( او چند ثانیه قبل از اینکه به آنها برسد به داخل علف

شئتند وارد منطقه جنگلی بخش  طور که داشئان راحت شئده بود که اتفاق بدتری نیفتاده به مسئیرشئان ادامه دادند. همانآنها که ترسئیده ولی خیال

ها با  شئدند سئه کرگدن جوان از سئرازیری باال آمدند و وارد جاده شئدند. جی  با عجله نگه داشئت، اما ظاهرأ این دفعه این حیوانسئرباالیی جاده می

هایش بود با  حواسئش کام  به بچهآنها کاری نداشئته باشئند و داخل جنگل ناپدید شئدند. اما درسئت در همین موقع بود که مادر آن سئه کرگدن که 

ای محکم به بدنه جی   شئد تیری شئلیک کنی. کرگدن ماده با ضئربهبار دیگر وقت نمیسئرعت و از سئمت چ  آنها از بین درختان بیرون آمد. این

های  گیرند. دندانآنها در عوب گاز میکنند؛  شان در دعوا استفاده نمیهای هند از شا کوبید و شروع به هل دادن آن به بیرون از جاده کرد. کرگدن

 این کرگدن ماده هم یک سورا  بزرگ و عمیق روی بدنه جی  ایجاد کرد.

 

 درست است.  1گزینة  .97

 وقتی چادویک برای کمی استراحت از ماشین پیاده شد با وحشت به چه چیز نگاه کرد؟

  ور شده بود ( حیوانی عصبانی که به او و همراهانش حمله 1

  کردشان که داشت به حیوانی که جاده را بسته بود شلیک می ( نگهبان ۲

  کردشان فرار می های نزدیک( کرگدنی که به داخل علف3

 شان دراز کشیده بود  پشتی که جلوی جی  ( الک4

 

 درست است.  4گزینة  .98

 ر ساعت بدوند؟کیلومتر د  40توانند با سرعت بیش از  ها میچرا نویسنده به این موضوع اشاره کرده که کرگدن

 ( تا تعجب و ناباوری خود را از سرعت دوندگی چنین حیوانات بزرگی ابراز کند1

 ها نیز گاهی کارهای نابخردانه انجام دهند کنند، ممکن است انسانطور که حیوانات طبق غریزه خود عمل میدهد همان( تا نشان  ۲

 سادگی بر هوش آنها فائق آید تواند بهمیزان خطرناک بودن حیوانات مینظر از سرعت و  ( تا ثابت کند عقل و خرد انسان صرف3

 ( تا توضیح دهد چرا آن نگهبان به جای اینکه سوار ماشین شود به سمت زمین جلوی پای گرگدن شلیک کرد 4

 

 درست است.  3گزینة  .99

 کند؟شان را توصیف میوینتر، داگالس چادویک و نگهبانهای زیر به بهترین شکل واکنش سه بچه کرگدن به حضور استیو  کدام یک از گزینه

 ( مهربانی و صمیمیت4 تفاوتی( بی3 ( شعف و خوشحالی ۲ ( کنجکاوی 1

 

 درست است.  2گزینة  .100

 درست است؟  3اشاره در بند   کدام یک از موارد زیر درباره کرگدن ماده مورد

  ترسید.( از شلیک تیر نمی1

  اد. ( جی  را به بیرون جاده هل د۲

  اش اجازه فرار بدهد. ( حمله کرد تا به بچه3
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 ای کرد.  هایش در دعوایی که شروع کرده بود استفاده غیرمنتظره ( از شا  4

 

 



 
 

 
 

 105تعداد سوال: 
 

 ، تعداد، شماره سواالت  اختصاصی ریاضی فیزیکد امتحانی آزمون رعنوان موا

 تا شماره  از شماره  تعداد سوال  د امتحانی رموا ردیف 

 120 101 20 حسابان 1

 135 121 15 هندسه  2

 150 136 15 گسسته 3

 180 151 30 فیزیک  4

 205 181 25 شیمی  5

 

 رسول دهقان  مدیر گروه:

 امیرحسین مسلمی  مسئول آزمون: 

 مهیار لیالئی  مسئول دفترچه: 

   حیدری – بخشیان  – شریف خطیبی –  مهدوی - زاده نداف طراحان )اساتید(:

 تیم اجرائی آزمون: 
  -ابوالفضل عباسی  –محمد باقرزاده  –وحید کوثری  –محسن حیدری 

 ابوالفضل حداد   –ای مهدی آمره  -ماهان محبی –لیالئی مهیار

 ویراستاران:
  رضایوفامید  –هادی نوربخش  –محمد حسین رمضانی راد  –حمید دهباشی 

 آرش کاوان  – یزمرد نی ام رضایعل –عماد موحد 
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    حسابان
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( )
lim

( )( )

( )  , ( )

( )

( ) ( ) ( )

x

f x

x x

f f

y f
x

y f y f
x x

→

−
=

− +

 = =

=

   = −  == − = −

2

4

2

3 3
2 2 2

2 6 2 3

1

1 1 1
4 2 24

2
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                    : ( , )B

m

  

 




 

−

− −

= = −
−

 =  = 

2

2

2

4

9
4

4 4 2
0

9 3
4 2
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( )
( )

( )

( )

x
f x

x

x

f x

−

−
 =

−

− −
 = =

2

23

3

7
7

3
7

7 7
123 64
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( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

f x g x x g x

f x xg x xg x x g x

f g g g

 = +

   = = + +

   = + +

= − − + = −

2 2 2

2 2 3 2

2

2 4 4

1 2 1 4 1 4 1

6 12 8 10

 

 

 

 نقطه تماس 
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( ) ( )

( )

f f

f

x
f x x x

x

x

−

− −

= = −

−

−
 = = −  − =

−

 =

2 2

2

4 3 3 4
5 5 5 5 1
4 3 1
5 5 5

1 1
1

2
2
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( )

         

    

( )

f x x x x

x y k

x y k

x y k

k k k

 = − = → =

=  =


= −  = −
 =  = −

 = −  =

23 6 0 0

0

2 20

1 2

3 20 30
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( )

h R hR

S R Rh

R
R

S R R
R

S

 

 





=  =
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= +

 =  − =  =

 =

2 2

2
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2

2 2
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2
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( )

( )

( )

f x x x

x
f x

x

f

 = −

=
 = 

=

= −

3 24 12

0
0

3

3 25

 

 

 

 

 

 عطف

min 
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( )

,

y x ax

a
y x x

a
x x

a x

− −

−

= +

 = −

= − =

 = =

3 1
2 2

1 3
2 2

3
2

3
4 4

3
0

4 4
3 6
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cos

( sin ) sin

sin sin

( sin )( sin )

f x simx

x x

x x

x x

 = −

= − −

= − − +

= + − +

2

2

2 2 2

2 1 2 2

4 2 2

1 4 2

 

 13
6

 
3
2

 
5
6

 


6
 

 x 

 + + −  y 

     y 

)در بازه   , )
 5 13
6 6

 اکیداً صعودی است   
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( )

( )

( )

f b

f x x ax

a a
x f

a a
a

 = → =

 = + =

= − → − =

−
+ + =  = −

2

3 3

0 0 0

3 2 0

2 2
0

3 3
8 4

4 0 3
27 9
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( )( )

( ) ( )

fx a
f x a

x

x
f x f

x

=+
= ⎯⎯⎯→ = −

−

−
=  = −

−

0 2 4
3
4

3 1
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log( / ) log

(log ) log

( / ) /

/

x

x

x

x

=

− = −

− = −

= =
−

1
0 99

2
99 2 2

1 996 2 0 301
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| |

log

, ,

log logx

x
t

t t x
t

−

=

+ =   =  = −

= =
2 10 6

66 6

2
2
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(sin cos )

sin cos

sin sin

cos

x x

x x

x x

x

− =

− =

− =  =

=  − = 

2 2
2 3

2
3

4 5
1 2 2

9 9

25 2 14
2 1

81 9
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sin cos

sin cos

sin( ) sin
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tan
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− −
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lim
( )( )( )

lim

x

x

ax b

x x ax b

ax b

x

ax b x b

→

→

+ −
=

− + + +

+ −
=

−

 + − = −  = −

1

2 4

1

4 3
21 1 2

4
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1
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xدر نقاط  


=
2

xو     =   ناپیوسته است 
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( )

( )

f x x ax

a
f x x a x

a a a
m

a

 = − +

 = − =  =

= − + = − + = −

 = 

2

2 2 2

3 2 2

6 2 0
3

2
2 2 1
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( )

( )

( ) ( ) ( ). ( ( ))

( )( )

x f x x
x

x f x x
x

fof f f f


 → = +


  → = −


  =

= + − − = −
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2

3
0 4

3
0 4

1 1 1

4 3 4 3 49

 

 :2گزینه   .121

AEاست. چون    2و در نتیجه طول ضلع آن برابر    4برابر    ABCDبا توجه به اطالعات صورت سوال مساحت مربع   AH=  باشد  می

باشند. دو  می  2برابر    AHو    AEالساقین است و چون مساحت آن برابر واحد است اضالع  الزاویه متساوی قائم   AHEمثلث  

الساقین است  الزاویه و متساوی مثلثی قائم  EBKقطع کندند. مثلث حاصل    Kدهیم تا یکدیگر را در  را امتداد می  IEو    FBخط  پاره 

    هندسه
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2−و طول ضلع آن   است پس مساحت آن برابر    2
( )−

= −
22 2

3 2 2
2

الساقین  الزاویه متساوی نیز یک قائم  FIKاست. مثلث    

FIومساحت آن برابر   21
2

 است. پس:   

FIK FIEB EBKS S S FI FI= + = = − + = −  = −2 21
3 2 2 1 4 2 2 8 4 2

2
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فاصله مرکز ثقل هر مثلث از رأس آن برابر  
2
3

قطرهای  توان نتیجه گرفت که ی وارد بر آن ضلع است پس به کمک قضیه تالس میمیانه 

باشند و طول آنها برابر  این چهارضلعی موازی االضالع مربع و عمود بر هم می =
2

30 20
3

باشد. چون نتیجه شد که این دو قطر  می  

عمودند مساحت چهارضلعی برابر  


=
20 20

200
2

 است.  

 

 :2گزینه   .123

مساحت ناحیه  
1
3

وسط مربع برابر است. برای محاسبه مساحت ناحیه خواسته شده مساحت    

ی  ضلعی حاصل درشکل را از ناحیه پنج
1
3

توان به  ضلعی را میکنیم. این پنجوسط کم می  

االضالع تقسیم کرد. ضلع این مثلث برابر  یک مستطیل و یک متساوی
1
3

است و در نتیجه  

برابر   آن  )مساحت  ) =23 1 3
4 3 36

متساوی     مثلث  ارتفاع  برابر  مستطیل  طول  است. 

   ABEاالضالع  

−  االضالع کوچک است. پس طول این مستطیل برابرمنهای ارتفاع مثلث متساوی   =
3 3 1 3

2 2 3 2
و میدانیم عرض آن برابر    

1
3

 برابر است با:   Rاست پس مساحت ناحیه    

−
−  − =

1 1 3 3 12 5 3
3 3 3 36 36

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 
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ˆsin

ˆsin

ACEG OPC OPC

ABCDEFGH OBC OBC

OP OC POC
S S Sm

n S S S
OB OC POC

 

= = = =

 

1
8 2

18
2

 

ˆPCOOP OP OP

OB OC OC

== = ⎯⎯⎯⎯→ =45 2
2
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: صحیح است، فرض کنیم چنین نباشد و صفحه مورد نظر با صفحه گذرنده از دو خط  1گزینه  

یعنی با  کنند و  متقاطع باشد، در این صورت دو خط متقاطع فصل مشترک دو صفحه را قطع می

اند که با موازی بودن صفحه و دو خط تناقض دارد پس حکم اولیه صحیح صفحه مورد نظر متقاطع

 است. 

ای بر صفحه دیگر عمود باشد، دو صفحه بر  : صحیح است، میدانیم اگر یک خط از صفحه2گزینه  

بر   اگر  است پس  این صفحات  از هر دوی  هم عمودند. فصل مشترک دو صفحه مفروض خطی 

 ای عمود باشد هر دو صفحه بر این صفحه عمودند. هصفح

 خط باشند. : صحیح است چراکه ممکن است سه نقطه هم3گزینه  

ی وجه  فصل مشترک صفحه  AD: همواره صحیح نیست، لزومی ندارد چنین باشد، به عنوان مثال نقض در مکعب شکل، خط 4گزینه  

ABCD    وADHE  خط  باشد و پارهمیAB  ی وجه  بر صفحهADHE    عمود است وAD    را نیز قطع کرده. اما پاره خطFE 

توانند  می  و    متنافر است. پس این گزینه همواره صحیح نیست چراکه دو خط   ADعمود است و با   ADHEبر صفحه وجه  

 متنافر یا متقاطع باشند 
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است. چون کره در مکعب محاط است طول قطر این کره    2است. در نتیجه طول یک یال این مکعب برابر    4مساحت یک وجه مکعب برابر  

برابر طول یال این مکعب است. حال چون مکعب کوچک در کره محاط است طول قطر کره برابر طول قطر مکعب است پس اگر طول یال  

Vو حجم مکعب کوچک را    V، حجم مکعب بزرگ را    xمکعب کوچک را      :در نظر بگیریم خواهیم داشت 

V
x x

V

 
 

=  =  = = 
  

 
 

2

2 2
3 2 3 3

23
3
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گیریم و حجمی از کوه که در نظر می  dو    h  ،hارتفاع بخشی از کوه که بیرون دریاست، ارتفاع کل کوه و عمق دریا را به ترتیب  

Vباالی دریاست و حجم کل کوه را به ترتیب     و  V  گیریم.در نظر می 

( ) d h hV h h
h m d m

V h h

= −  
= =  =  = ⎯⎯⎯→ =3 1 1

4000 4000
8 2

 

A B 

C 

D

A 

E F 

G 

H 
P 

O 

E 

H G 

F 

C 

B A 

D 



  سنج حلی    جامعآزمون پاسخنامه  1399 - 1400

 

 
8 @hellisanj  
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سطح مقطع حاصل از تقاطع صفحه گذرنده از صفحه مثلث و کره، دایره محاطی این  

دانیم کافی است شعاع این دایره را بدست  مثلث است. با توجه به اینکه شعاع کره را می

الساقین است ارتفاع وارد بر قاعده عمود منصف قاعده  مثلث مفروض متساویآوریم. چون  

مثلث کنیم،  رسم  را  مثلث  ارتفاع  اگر  و  قائماست  مثلث  دو  حاصل  ی  الزاویه های 

− −9 12 است و در نتیجه مساحت    9الساقین برابر  است. پس ارتفاع مثلث متساوی   15

برابر   Sآن 


= =
9 24

108
2

برابر     آن  محیط  نصف  و  است 

p
+ +

= =
15 15 24

27
2

است. پس شعاع دایره محاطی آن برابر    
S

r
p

= = 4 

 گیریم:در نظر می  dتا صفحه گذرنده از این مثلث را    Oاست. فاصله  

d = − =2 26 4 2 5 
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ˆکنیم  فرض می ˆBAE ACD x= = 

ˆ ˆBCD AEC = = 60 

ˆ ˆ ˆ ˆˆEAC FCA ECF AEC EAC x   + + + = + + + =60 60 180 

ˆEAC x = −60 

ˆ ˆ ˆBAC EAC BAE x x = + = − + =60 60 

 

چون  
AC

AB
=

1
2

−مثلث    ABCاست،    60ی بین وتر و ضلع کوچکتر برابر  و زاویه   −30 60 BCAˆاست و در نتیجه   90 =90 
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AEالزاویه است و با توجه به قضیه فیثاغورس  قائم  AFEبر دایره مماس است مثلث    AFچون   r= + +2 29 5 . از طرفی  2

BDAˆچون   = ADEˆقرار دارد    BEبر    Dو   45 =135ها در مثلث  . با استفاده از قضیه کسینوسADE   :خواهیم داشت 

 cos( )AE s r sr s r sr

r s r sr s sr

= + − = + +

 + + = + +  + = +

2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 135 2

9 5 2 2 9 5 2 2
 

rsگویا هستند    rو   sچون   = sو    5 =2 s. در نتیجه 9 = rو    3 =
5
3

. 

 

 

r 

A 

D 

F 

C 
E 

B 
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الساقین  متساوی   BDCای روی عمودمنصف است مثلث  نقطه  Dچون  

نتیجه   در  BDاست  DC= = قضیه  7 طبق  نیمساز  .  ی 

AB AD

BC DC
= =

9
7

ABتوان نوشت  پس می   x=9  وBC x= 7    .

را به دست   ABو سپس ضلع    xحال به کمک رابطه طول نیمساز،  

 یم  آورمی

 

. .BD AB AC AD DC x x AB= − = − =  =  =2 2 4
63 63 49 12

3
 

 آوریم: را داریم و به کمک قضیه هرون مساحت مثلث را به دست می  ABDحال طول هر سه ضلع مثلث  

p s
+ +

= =  =    =
12 7 9

14 14 2 7 5 14 5
2
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Âکنیم  فرض می x=    خواهیم داشت .Ĉ x= B̂و   3 x= −180 4    .

ACDˆگیریم که چنان در نظر می  ABرا بر ضلع    Dی  نقطه x=    چون .

ˆ ˆ , CDB x x x CDB = + − + =2 2 180 4 است. در نتیجه دو    180

BDباشند و  الساقین میمتساوی   CDAو    CDBمثلث   BC= و   27=

AD CD=. 

BD AD CDAB AD DB AD CD= == + = ⎯⎯⎯→ = ⎯⎯⎯→ =2748 21 21 
 

 با استفاده از قضیه استوارت داریم:

. . . . . ( )AC DB BC AD CD AB AD DB AB b+ = +  +  = + 2 2 2 2 2 227 21 27 48 21 21 27 

b⎯⎯→ +  =  + 27 2 21 27 16 49 21 48 

( )b b =  +  = + =   =2 16 49 21 21 49 16 9 49 25 35 
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 , 

PC PC

BC PC

PC CP O PA AC CP O PB BC CP O

PA AC CP PB BC CP PA AC PB BC CP O

PA P

− −

+ =  + + = + + =

 + + + + + = + + + + =

 +

2

B PC O− =2

 

 

 

B 

C 
D 

A 

P 

B A C 

C 

B 
D 

A 

27 

27 21 

21 
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( ) .( ) . .

( ) .( ) . .

( ) .( ) . .

A B C A B C O A B AC O

B C A B C A O B C B A O

C A B C A B O C A C B O

⊥ +  + =  + =

⊥ +  + =  + =

⊥ +  + =  + =

 

)شود که  با جمع سه تساوی به دست آمده نتیجه می . . . )A B B C C A O+ +  . حال داریم:  2=

| | ( ).( ) . . . . . .

| | | | | | | |

A B C A B C A B C A A B B C C A B B C C A

A B C A B C

+ + = + + + + = + + + + +

+ + = + + =  + + =

2

0

2 2 2

2 2 2

9 16 25 50 5 2
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( )a

o

a b c o a a b c a o o a a a b a c o+ + = ⎯⎯→  + + =  =   +  +  = 

a b a c o a b c a  +  =   =  

aآید  به همین صورت به دست می b b c =    و در نتیجهa b b c c a =  =    . 
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a b c a b c a b c + +    + +   + + =4 6 5 6 5 

a b c S

s s s

a b c S

+

 + −   
+ + =  = = =    

−    
⎯⎯→ = + = + =

+ −   
+ + =  = = =    −   

1

1 2

2

5 3 1 7
5 21

3 1 2
21 28 49

6 3 1 8
6 28

3 1 2
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xاگر متغیّری به نام    های صحیح و غیر منفی نامساوی برابر است با: را اضافه کنیم تعداد جواب   4

x x x x x x x x x x

s

+ +  → + +  → + + + =

+ −   
→ = = =  

−   

1 2 3 1 2 3 1 2 3 45 4 4

4 4 1 7
35

4 1 3

 

 

 :3گزینه   .138

,  را بپذیرد. , , , , ,36 25 16 9 4 1 x  فقط میتواند مقادیر  0 2  چون جواب های معادله باید صحیح و نامنفی باشند پس  

x x x S
+ −   

= → + = → = = =  
−   

2 1 3 0
6 2 1 7

0 6 7
2 1 1

 

 

x x x S
+ −   

= → + = → = = =  
−   

2 1 3 1
5 2 1 6

1 5 6
2 1 1

 

    گسسته
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x x x S
+ −   

= → + = → = = =  
−   

2 1 3 2
4 2 1 5

4 4 5
2 1 1

 

x x x S
+ −   

= → + = → = = =  
−   

2 1 3 3
3 2 1 4

9 3 4
2 1 1

 

x x x S
+ −   

= → + = → = = =  
−   

2 1 3 4
2 2 1 3

16 2 3
2 1 1

 

x x x S= → + = → =2 1 3 636 0 1  x x x S
+ −   

= → + = → = = =  
−   

2 1 3 5
1 2 1 2

25 1 2
2 1 1

 

S S S S S S S


+ + + + + + = =0 1 2 3 4 5 6
8 7

28
2

 

 

 :3گزینه   .139

        های صحیح و نامنفی معادله زیر برابر است:       های این مسئله با تعداد جواب تعداد جواب 

x x x x

x

1 2 3 4

1

10

4

+ + + =



  

x1های با شرط  با استفاده از روش متمم تعداد جواب  5   کنیم. ها کم میرا محاسبه کرده و از تعداد کل جواب 
x y

x x x y y x x x

A s A

− =
  −  ⎯⎯⎯⎯⎯→ = +  + + + =

+ − + −       
= − = − = − = − =       

− −       

1 15
1 1 1 1 1 2 3 45 5 0 5 5

10 4 1 5 4 1 13 8
286 56 230

4 1 4 1 3 3

 

 

 : 4گزینه  .140

x x x

x x x x x x x

+ + = 

+ −   
= = =   

−   

+ + + + =  + =

+ − 
= = 

− 

1 2 3

1 2 3 4 5 4 5

5

5

5 3 1 7
              21

3 1 2

8 3

3 2 1
              4

3 1

 

=  =               21 4 84 

 

 :2گزینه   .141

x)جمالت بسط   y z)19+ xبه فرم    + y z1 2 3    1شوند پس  نوشته می 2 3 19 + +  xاست امّا چون جمالت فاقد    =

1هستند،   0  است.   =

s
+ −   

+  +  = → + = → = = =   
−   

2 3 2 3
19 2 1 20

0 19 19 20
2 1 1

 

 

 تعداد جواب 

 تعداد جواب 

 تعداد جواب نهایی 
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 :2گزینه   .142

t

x x x s

t t t
s s t x x ... x s

tt t

+ −   
+ + = → = = =  

−   

+ + − +    
→ = → = → = + + + = → = =    

−− −    

1 2 3 1

1 2 1 2 2

5 3 1 7
5 21

3 1 2

3 4 1 3
10 210 7    4

11 1

 

 

 :1گزینه   .143

c d e

f g
B

b h

i

7

3 2

5 2

3 5 2

= 

b , , b h , i7 2 5 3 7 7  =  = = 

d , g , e , f , c5 5 3 7 2= = = = = 

d  در مربع التینB   حاصل اعمال جایگشت بر رویa    در مربع التینA   :است در نتیجه 

d a
3 55 3→

= ⎯⎯⎯→ = 
b a c ( )2 3 3 2 2 4− + = − + = 

 

 

 :1گزینه   .144

در سطرهای دیگر تکراری    1است چون اگر عدد دیگری باشد آنگاه عدد    1درایه سطر چهارم و ستون سوم مربع التین سمت راست لزومًا عدد  

 کنیم:  شود. حال دو مربع التین را ادغام می می 

 

x

31

41

1

21

 

xو رقمی تکراری نداریم پس  مطابق مربع به دست آمده چون در ترکیب دو مربع التین متعامد عدد د   خواهد شد.    =1

 

 :  3گزینه   .145

ها معرف این باشد که هرکسی در هر روز چه کتی را بپوشد و  رسم کنیم یکی از جدول   3با توجه به شرایط مسئله باید دو مربع التین متعامد از مرتبه  

 جدول دیگر مشخص کننده پیراهن باشد.  

 کنیم.  به کمک روش ساختن دو مربع التین متعامد دو مربع زیر را رسم می 

 

 
  علی رضا احمد 

ها :کت  شنبه 3 2 1  

 یکشنبه 1 3 2 

 دوشنبه 2 1 3 
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 ( نیز از ترکیب دو مربع التین پدید نیامده است.  4( عدد دو رقمی تکراری دارند و گزینه )2( و )1های )گزینه

 

 :1گزینه   .146

های شامل این عدد را  انتخاب کرده سپس خانه   9و    7،  6،  5،  3ها باید یکسان باشد پس ابتدا یک عدد از بین اعداد  اعداد داخل خانه 

 کنیم انتخاب می 

5
5 5 10 50

3
 

 =  = 
 

 

  

 :2گزینه   .147

Aبنامیم خواسته سؤال    Bو افرادی را که چپ دست هستند    Aاگر افرادی را که عینک دارند   B    است پس طبق اصل شمول و عدم

 توان نوشت: شمول می 

A B S A B A B S A B

S A B 20 10 10

= − → = −

  − = − =
 

A B A B A B

A B A B10 8 4 2

= + −

 = + − → =
 

 نفر وجود دارد که هم عینک دارند و هم چپ دست هستند.   2در نتیجه در این کالس  

 

 :3گزینه   .148

 

 

S { , ,..., }1 2 250= 

A : k k k1 5 250 1 50 50  →   → = 

B: k k k31 250 1 6 6  →   → = 

A B: ( k) k k31 5 250 1 1  → = → = 

( )250 50 6 1 250 55 195− + − = − = 

 

  علی رضا احمد  

ها :پیراهن   
 شنبه 2 1 3 

 یکشنبه 1 3 2 

 دوشنبه 3 2 1 

  علی رضا احمد 

 : پیراهن و کت 

 

 شنبه 32 21 13

 یکشنبه 11 33 22

 دوشنبه 23 12 31
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 :2گزینه   .149

ixفروش( وقتی محدودیت  در مسائل معادالت خطی با ضرایب واحد )مسائل شبیه گل k   تر مساوی( را داشتیم با تغییر متغیر مناسب  )بزرگ

ixهای  کردیم ولی در این تست محدودیتمسئله را حل می k   ها  تر مساوی( وجود دارد. بدین منظور از متمم این محدودیت)کوچک

 کنیم. ها کم میاستفاده کرده، سپس از تعداد کل جواب

 
y

A : x x x  ⎯⎯⎯⎯⎯→   − 

1
              

1 1 1 10 4 4 0 

x y y x x1 1 1 2 34 6 = + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + + = A1
6 3 1

28
3 1

+ − 
 = = 

− 
 

 

y

A : x x x

2

2 2 2 20 2 3 3 0  ⎯⎯→   −  

 
x y

x y x

2 2

1 2 3

3

7

 = +

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + + =
 

 A2
7 3 1

36
3 1

+ − 
 = = 

− 
 

 
x

A A : x , x
x

1
1 2 1 2

2

0 3
4 3

0 2

  
⎯⎯→   

  
 

 

y

x x y−   = +

1

1 1 14 0 4 

y

x x y−   = +

2

2 2 23 0 3 

 y y x A A A A
+ − 

 + + =  = =  = + − = 
− 

1 2 3 1 2 1 2
3 3 1

3 10 28 36 10 54
3 1

 

 A A S A A
+ − 

= − = − = − = 
− 

1 2 1 2
10 3 1

54 66 54 12
3 1

 

 

 : 4گزینه  .150

B
150

21
7

 
= = 
 

 A
150

75
2

 
= = 
 

 

A B
150

10
14

 
= = 
 

 C
150

30
5

 
= = 
 

 

B C
150

4
35

 
= = 
 

 A C
150

15
10

 
= = 
 

 

 
A B C

150
2

70
 

= = 
 

 

   کنیم.نیستند را مشخّص می  5هستند امّا مضرب    7یا    2ای که اعضای آن مضرب  با استفاده از نمودار ون ناحیه
 

 

52 8 9 69= + + =   جواب نهایی  

 متمم

 جایگذاری در معادله  

 متمم
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    فیزیک 

 :1گزینه   .151

logطبق رابطه   
I

I
 =

0

logداریم: 10
I

I
 = 2

1

10          

 :پس

log   ,     ,   

log

I I

I I


  




− = = =

 − =

2 2 2
2 1 1

1 1

2
2

10 100
5

10 100
5

d



 

 = 


 = =

2
2

2

4
10 2

5
5 20

25
4

 

 

 :2گزینه   .152

xبا توجه به رابطه   V t =     ثانیه،  4، موج در مدتcm40  کند و پس از  را طی می

 دهد:رسد شکل مقابل وضعیت آن را در این لحظه نشان میثانیه به مانع می4

 

 

 

-جلو آمده برهم نهی می  cm20شود و با تیغه دیگر که به اندازه  ، نیمی از موج توسط مانع بازتابیده می  6ثانیه پس از آن و در ثانیه  2

 ند:ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانیه بر هم نهاد  6توان قرینه و معکوس موج را نسبت با مانع ترسیم و موج و تصویر آن را پس از   همچنین می

 

 

 

 

 

 

 

نیم دوم موج که به 

 مانع رسیده

 

 بر هم نهی آنها

 بازتاب نیمه اول
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 :3گزینه   .153

 مد )تعداد تپ در واحد زمان( تاثیری روی سرعت انتشار موج ندارد. های محیط است و تغییر در بساسرعت انتشار موج، تابع ویژگی

 

 :2گزینه   .154

ها به کمک رابطه  ابتدا نسبت تراز شدت صوت را برای چشمه
P

I
r

= 24
 آروریم:بدست می  

( ) ( )
I P r I

I P r I
=   =  = =2 22 2 1 2

1 1 2 1

1 9 1
9

30 900 100
 

logحال طبق  
I

I
 = 2

1

 داریم:  10

log( ) =
1

10
100

−

= −

2

20 

پس:
 

 

− = −

− =

2 1

1 2

20

20
  

 بل بیشتر است دسی  20چشمه اول  

 

 :3گزینه   .155

 با توجه به شکل رابطه بین طول موجها: 

     ,     

f f

V

f

V V V V V

f f V

  

=

= =

 = ⎯⎯⎯→ =  =2 1

1 2

41 2 1 2 2

1 2 1

3
2

2

3 2 3 2
3

2 2 4

 

حال طبق  
F

V


و    = =1  داریم:  2

( )
V F F V

V F F V
=  = =22 2 2 2

1 1 1 1

9 

 

 :3گزینه   .156

محاسبه کنیم:  AVرا برحسب    Bبایستی سرعت موج در طناب  
F

V


  

B B A B
B A

A A B A

V F V
V V

V F V




=   = =  =

1 1 1
4 2 2

 

 و به این ترتیب، چون بسامد امواج یکسان است: 
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B B

A A

B A

V

V





 

= =

 =

1
2

1
2

 

 شود تشکیل می  Bو دو موج    Aپس در طول طناب، یک طول موج  

 

 :2گزینه   .157

)طبق رابطه ریدبرگ   ( ))HR
n n

= −2 2
1 1

1 1 1
 

?? ( )

( )

(

H

H

H

R

R

R





 

= = −

= = −

+ = − +

2 2
1

2 2
2

2 2 2
1 2

1 1 1
4 5

1 1 1
3 4

1 1 1 1 1
3 5 4

− 2

1
4

)

 

 است.  3به    5انتقال از تراز  که این رابطه بیانگر طول موج گسیلی در اثر  

 

 : 4گزینه  .158

Chدر حالت اول بر اساس رابطه   
W eV


− =0 0 

 داریم:

/ /W W eV− =  =0 0

1240
0 6 1 4

620
 

 درحالت دوم: 

/ / /
/

eh
nm

 
− =  =  = =

2

1240 1240
1 4 1 1 2 5 496

2 5
 

 

 :1گزینه   .159

)طبق رابطه ریدبرگ، الکترون در گذار از اولین حالت برانگیخته   )n =  کند که: گسیل می  به حالت پایه با طول موج    2

( )

/ ( )

HR
n n

nm






= −

 = −  =

2 2
2 1

2 2

1 1 1

1 1 1 400
0 01

1 2 3
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 :2گزینه   .160

 معادله این واپاشی به صورت مقابل است: 

X n m Y +→ + +221 4 0 205
90 2 1 79 

 ها:براساس پایستگی جرم و بار در واپاشی

( )

( )                     

( )

n m n n

m m

m m

= + +  =  =


= + +  =

= + +  =

221 4 0 205 4 16 4

90 2 4 79 3

90 2 4 79 3

 

 

 : 4گزینه  .161

 در حالت اول داریم:

E E E

E
E E

+ =

= =

1 2 0

0
1 2 2

 

 در حالت دوم، با نصف شدنبار و  شدن فاصله،

( ) ( )
E q r

E q r

E E

E
E E E E E E

 
=  = =



 =

 = + = + = =

2 22 2 2

2 2 2

2 2

0
2 1 1 1 1

1
2 2

2

2

3
2 3

2

 

 

 :1گزینه   .162

جهت میدان و بار منفی در خالف جهت میدان تمایل به حرکت دارد. پس چون انرژی پتانسیل ذره افزایش  با مثبت تمایل به حرکت در  

 یافته، یعنی فرآیند به اجبار انجام شد، و بار منفی است. 

 یابد. در مورد پتانسیل الکتریکی، فارغ از نوع بار، با حرکت در جهت میدان، پتانسیل کاهش می

 

 :1گزینه   .163

Uبه کمک رابطه انرژی خازن   CV= 21
2

 داریم:  

( )   ,  ( )( )   ,  

( )[ ( ) ]

U V U V U U

V V

V V V V V

− − −

− −

=  =  − = 

  − = 

− =  =  =

6 2 6 2 6
1 2 1 2

6 2 2 6

2 2 2

1 1 8
12 10 12 10 216 10

2 2 10
1 8

12 10 216 10
2 10

64 36
36 36 10

100 100
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 :1گزینه   .164

  مدار به شک روبه رو ساده خواهد شد:

TRپس مقامومت معادل مدار :   = + = 5 5 10 

Iو جریان مدار   A= =
+

30
2

5 10
 است. به این ترتیب توان مصرفی:  

P rI w= =  =2 25 2 20 

 

 

 

 

 

 

 : 4گزینه  .165

Vمعدله اختالف پتانسیل دوسر مولد برحسب شدت جریان   rI=  است پس:   4−

  ,  V V = =1 230 10 

Iبه ازای    1و برای باطری   = Iو    5 = 5 

( )r V→ = − → = 1 10 30 5 6 

Iبه ازای    2و برای مولد   Vو   10=  پس   0=

( )r r= −  = 0 10 10 1 

 به این ترتیب:

r

r
=2

1

6 

 

 :3گزینه   .166

یابد، پس  اتصال کوتاه شده و مقاومت مدار کاهش می  R2و   R1با وصل کلید دو مقاومت  

 شود .دهد زیاد مییابد و عددی که آمپرسنج نشان میجریان مدار افزایش می

Vسنج طبق رابطه  در مورد عدد ولت rI= کم   ، مقدار بیشتری از  Iبا افزایش    −

 یابد. کاهش می  Vشود و  می

 

 

 :2گزینه   .167

ابتدا به کمک رابطه  
V

P
R

=
2

 آوریم: را بدست می  v110، توان المپ تحت پتانسیل  

( ) ( )
P V P

P w
P V
=  =  =2 22 2 2

2
1 1

110
25

100 220
 

Pرا به کمک رابطه    v110حال جریان عبوری تحت پتانسیل   VI=  آوریم: بدست می 

 

 

 

 

  

 

5  
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I I A=  =
25

25 110
110

 

 بار عبوری از این المپ برحسب آمپر ساعت: 

/ .Q It A h= =  =
25

11 2 5
110

 

 

   :3گزینه   .168

 داریم:   12و    10های  ، با عبور از مقاوت  Bتا   Aدر حرکت از نقطه  

( / )A B A BV I V V V I

I I A

− − =  − = +

 = +  =

1 1

1 1

101 5 12 15 12

27 15 12 1
 

موازی هستند. پس جریان عبوری از    4و    12و چود در مقاومت  

R = 4     برابرI I A= =2 13 +Aو جریان کل    3 =3 1 4 

 است. 

 

 :2گزینه   .169

Vولت سنج   rI=  این ترتیب:دهد . به  را نشان می  −

( )( )   ,  V V V rI V V =  = −  = = =2 2 4 2 8 16 

 دهد. با قطع کلید، جریان قطع و ولت سنج نیرو محرکه مولد  را نمایش می

 

 :2گزینه   .170

اند شک دارید نقاط مربوط به دوسر هر  ها موازیاگر در مورد اینکه همه مقاومت

اند  گذاری کنید: نقاطی که توسط سیم بدون مقاومت به هم وصل شدهمقاومت را نام

وصل    Bو   Aها به نقاط  هم پتانسیل هستند پس مطابق شکل دوسر همه مقاومت

 شده است. 

 مقاومت اهمی برابر اس با:   4مقاومت معادل  

TR = = 
60

15
4

 

 و معادل بین مقاومت  و  نیز: 

T

T

R

R

+
= + =

= 

1 1 1 2 1
15 30 30

10

 

 

 :2گزینه   .171

Bبا سه برابر شدن جریان عبوری ، براساس رابطه   n I= )، میدان مغناطیسی نیز   0 )BA سه برابر و به تبع آن شار    =

 شود. مغناطیسی نیز  سه برابر می 
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Uبر اساس رابطه   LI= 21
2

 شود. برابر می  9، انرژی ذخیره شده در آن    

 

 :2گزینه   .172

 کنیم. ابتدا ضریب القاوری سیم لووله را محاسبه می

( / ) ( )

/

K AN
L

l

  −    
= =

2 7 2 2
0 1 4 10 0 2 500

0 4
 


=

4
H

− + −
−

−

    
=



10
2 4 7

1
1

4 10 25 10 10
10

4 10
 

حل طبق رابطه  
I

L
t




=


 داریم:  

( )

/
v − −

=  =1 0 50
10 500

0 01
 

 

 :3گزینه   .173

 مغناطیسی، در فواصل خیلی دور و نیز در بین دو سیم برابر صفر است.میدان  

ها، میدان افزایش، تا رسیدن به نقطه بین دو سیم میدان کاهش، در ادامه میدان افزایش و در نهایت تا  پس با نزدیک شدن به سیم

 یابد. میدان کاهش می  +رسیدن به   

 

 : 4گزینه  .174

میدان درون سیم لوله  
N I

B
L


=  است. پس با سه برابر شدن تعداد دورها و نصف شدن جریان:   0

/
B N I

B N I
=  =  =2 2 2

1 1 1

1
3 1 5

2
 

 وضریب القاوری آن: 

( )
L N

L N
= = =2 22 2

1 1

3 9 

)پس انرژی آن طبق    )
U L I

U L I
=  22 2 2

1 1 1

    ،( ( ) ) 21 9
9

2 4
 شود.برابر می  
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 :1گزینه   .175

max

max
max

( sin( ))

cos( )

cos( )

| |

d
N

dt

d d
t

dt dt

t

t

V

I
R

A













−

−

=

=  +

=   +

= +

 = 

=

 =

=

2

2

2 10 10
3

2 10 10 10
3

2
1

10 3
2

5000
10

1000

1000
50

20

 

 

 

 :1گزینه   .176

 جهت چرخش هر دو ذره یکسان و نیروی وارد بر آنها طبق دست چپ )خالف قانون دست راست( است. پس بار هر دو منفی است. 

 

 :1گزینه   .177

Nبر اساس قانون القای فارادی: 
t




=


  

جریان القای برابر است با :
N

I
R R t

 
= =


  

پس:
N

Q It
R

= =   

)و بار شارش یافته: )Q C−=   =3100
50 10 1

5
  

 

 :3گزینه   .178

 کنیم برای سادگی از دست چپ استفاده میچون بار ذره متحرک منفی است،  

 در ناحیه اول با توجه به مسیر حرکت ذره، میدان مغناطیسی برونسو است. 

 در ناحیه دوم، چون جهت چرخش کرده، پس میدان درونسو است. 

 و در ناحیه سوم، نیز جهت چرخش مانند ناحیه دوم است، پس میدانها نیز هم جهت و درونسو است 
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 :2گزینه   .179

maxمعادله جریان متناوب این نمودار به صورت   sin( )I I t
T


=

2
/است و     

T
s T s=  =4 5 9

2
 

t/به کمک اندازه جریان در   s=1  داریم:  5

max sin( / )I


= 
2

2 1 5
9

 

max

sin

I


 = = =
2 2 4

3 3
3 2

 

tو جریان در   s= 6 

sin( ) ( )I A

I A


=   =  − = −

 =

4 2 4 3
6 2

9 23 3
2

 

 

 : 3گزینه   .180

 کنیم : مقاومت معادل مدار و جریان کل را محاسبه می

( )T

T

T r

R

I A
R



+


= + = 

+

= = =
+

5 20
10 14

20 5
30

2
14 1

 

لوله برابر  شود و جریان عبوری از سیمبین این دو تقسیم می  1به    4به نسبت    A2موازی هستند، جریان    5و    20چون مقاومت  

/I A=  =
4

2 1 6
5

 است   

 حال: 

( / )U LI J= =   =2 21 1 1 64
1 6

2 2 2 100
 

 :3گزینه   .181

Siعنصر رسانا شامل    4  –الف( غلط   Al Mg Na− − − 

 است و شکننده است.   درخشان   Si  - ب( غلط   

 )الماس( دردوره دوم است.  C  -پ( غلط  

 تنها عنصر با مولکول دو اتمی در این دوره است.  Cl2  -ت( درست  

 بیشترین شعاع یونی را دارد.  15شعاع یونی عنصر گروه    –ث( غلط  

 

 :1گزینه   .182

CS O CO SO+ → +2 2 2 23 2 

    شیمی
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−gها  اختالف جرم فرآورده  CS2مول    1به ازای مصرف   =128 44  است.   84

                
/          

x g
gCS x

gCS
  = =2

2

84
4 4 2 95

100 76
 

 

 :  2گزینه   .183

 دی متیل هگزان.  4و    2اتیل ،    -3

 دی متیل هگزان.  3و    2اتیل ،    -4

 دی متیل هگزان.  5و    2اتیل ،    -3

 

 : 4گزینه  .184

 کاتالیزگر واکنش اتن با گاز کلر است .  FeCl3شناسیم و  کاتالیزگری نمی  1برای گزینه  

Al,:  3و گزینه   Ni:  2  لیزگر واکنش گزینهاکات Ti   .است 

 

 :1گزینه   .185

 ( گونه زیستی کمتر 1گزینه  

 درصد نفت خام.  10( کمتر از  2گزینه  

 3و    2و    1های شیمی  کنم مطالب مربوط به توسعه پایدار ، سوخت سبز، پلیمر سبز، و ... و ردپاها را که در کتاب( توصیه می3گزینه  

 هست بلد باشید. 

 ( هست.4گزینه  

 

 :3گزینه   .186

)( ربطی ندارد، مثال گرمای ویژه  1گزینه   ) ( )s lNaCl H O−   تر است.های هیدروژنی است که از یونی ضعیفدر اولی جاذبه  2

 ( هر دو به حالت فیزیکی ماده بستگی دارد.2گزینه  

 ( مجموع انرژی درونی شامل انرژی جنبشی و پتانسیل. 4گزینه  

 

 :3گزینه   .187

 الف( در رازیانه عامل اتری وجود دارد )درست( 

Cپیوند    4ب(   C=   )دارد )غلط 

 حلقه بنزنی ندارد )غلط(  Aت( ویتامین  

 ث( عامل کربوکسیل ندارد )غلط( 

 

 

 

 اختالف جرم 
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 : 4گزینه  .188

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

(            )

(                  )

(         )

(       )

( ) ( ) ( ) ( )      

s g g

g l

s g g

g g l

C O CO H kj

H O H O H kj

C H CH H kj

H O H O H kj

CH g O g CO g H O g

+ →  = − 

→  = − −

+ →  = − −

+ →  = − 

+ → +

2 2 1

2 2 2

2 4 3

2 2 2 1

4 2 2 2

394 1

41 2

2 75 1

1
245 2

2

2 2 ?

/

H

H

mol
gCH

g mol

 =

 = − + + − = −

  =4

394 82 75 490 727

1 727
4 181 75

16 1

 

 

 :2گزینه   .189

/
         / .min

min

B

A B

M
R R M −

→

= = = 1

3

0 2
0 3

2
3

 

 

 :3گزینه   .190

 در گزینه یک به کار بردن تغییرات غلظت برای یک مایع، غلط است.  

)در گزینه دو  )aqHCl    یک اسید معدنی  است اسیدهای آلی محلولKMnO4  کنند.را بی رنگ می 

 پذیر کرده. ها آنها را بسیار واکنشالکترون جفت نشده در رادیکالشود.  در گزینه چهار وجود پیوند دوگانه باعث ایجاد رادیکال نمی

 

 :2گزینه   .191

             ( ) ( )

                                      

                              

                                

/
.min

NO

N O g NO g

x x

x x

x x x

mol
R

l

− +

−

− =  =

= =


2 4 2

2

2

6 0

2

6 2

6 2 2

4
0 2

2 10

 

 

 :1گزینه   .192

 های اول و دوم درست هستند. عبارت

 دارد. کلسترول از غذاهای جانوری است.  انحالل کلسیم کلرید گرماده است. در سمنو مالتوز وجود  

 معادله واکنش 

 واکنش 

 ابتدا

 تغیرات

 دقیقه ده
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 :1گزینه   .193

        
               /

             

/
               %

C H OH C H O C H O H O

mol mol g
gC H OH g

g mol mol

g

g

+ → +

=     =

=  =
+

2 5 4 8 2 6 12 2 2

1 1 116 20
23 2 5 11 6

46 1 1 100

11 6
100 10

23 88

 

 

 :2گزینه   .194

 پلی سیانواتن سیر شده است. 

 است و چگالی پلی اتن سبک و سنگین از آب کمتر است.   جامدتفلون پلیمری  

 

 :1گزینه   .195

 /
/

/          

mol C H Clmol g
g

mol mol C H Cl
    =



24 2 3
23

2 3

11 62 5
4 816 10 500

6 02 10 1 1
 

 

 :2گزینه   .196

 رسید:  44به   SiO2گرم آب، درصد جرمی    xگرم سیلیس وجود داشته. با تبخیر 40گرم آب و  15گرم از این خاک رس    100در  

                 / %

x
x

H O

=  →
−

−
=  =

−
2

40
44 100 9

100
15 9

100 6 6
100 9

 

 

 :2گزینه   .197

 ترکیب یونی است.  NaClجامد کواالنسی و    SiCالماس و  

F O Cl S

AlF MgO LiBr NaCl

− − −  

  

2 2

3

 

 برابر است.   Tiمقاومت در برابر سایش فوالد و  

 

 : 4گزینه  .198

 شوند. ها وارد مینیروی جاذبه و دافعه از هم جهت •

 درست.  •

 درست است.   Niفلز   •

 جرم استر تولید شده

 درصد جرمی استر

 استر

 استر اتانول

 دوگانه 

 درصد جرمی 

 شعاع یونی

 آنتالپی فروپاشی شبکه  
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 غلط. از جمله خواص شیمیایی فلزات داشتن اعداد اکسایش متنوع برای برخی از آنهاست.  •

 درست  •

 

 :2گزینه   .199

CSO,و اتین خطی هستند و   CO2الف(    SO2  .قطبی هستند 

 ب( درست 

)پ(   )     x x− =  + −  =4 8 6 2 62  جدول است   15متعلق به گروه    xعنصر      5

 

 :1گزینه   .200

/x x x

x

H kj

+ = −

=

  = −

3 12 4 0 4

20

60

 

 

 

 

 

 : 4گزینه  .201

xها براثر مبدل: ترتیب درصد کاهش جرم آالینده yNO C H CO   

 ها گرماده هستند. یابد هر سه واکنش حذف آالیندهها از اگزوز بسیار کوتاه است و دمای آنهابه سرعت کاهش میمدت زمان عبور آالینده

 

 :2گزینه   .202

( )
[ ]

( ) ( )            
[ ]

( )

B
A g B g K

A
= = =

2
2

4
22 4
2
2

 

 کندبا تغییر حجم ظرف در دمای ثابت تعادل تغییر نمی

 

 :3گزینه   .203

[ ] [ ]
/ [ ] /

[ ]

/ /

/ /

SO O mol
O

SO l

w
L mol

L

mol gO

= = =

 =

 =

2
2 2

22
3

2

0 01 0 01

0 01 2 0 02

0 02 32 0 64
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 :3گزینه   .204

 دهد.  افزایش دما سرعت واکنش رفت و برگشت را افزایش می

 با پیشرفت واکنش در جهت برگشت تعداد مولهای گازی افزایش میابد.  

]با افزایش   ]NO2  شود. تر می مخلوط پررنگ 

[ ]N O2  کاهش میابد. 4

 

 : 4گزینه  .205

C H8  )پارازیلن( در نفت خام است.    10

 شود. استفاده می  KMnO4برای تولید ترفتالیک اسید و اتیلن گلیکول از محلول  

 شود استفاده می  PETاز متانول برای بازیافت  

 اتیل استات                           حالل چسب است  
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