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  )وقف عام( چي بنياد علمي آموزشي قلم
  

  021- 8451:  تلفن چهار رقمي - 923پالك  - بين صبا و فلسطين - خيابان انقالب: آدرس دفتر مركزي
 »»چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشچي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزش آموزشي قلمآموزشي قلم  اي بنياد علمياي بنياد علميها و درآمدهها و درآمده  تمام داراييتمام دارايي««  

  15/8 :زمان شروع آزمون

  15/10 :هاي اجباري گويي به درس پايان پاسخ

  30/11 :هاي اختياري گويي به درس پايان پاسخ

هاي اجباري حوزه  گويي به درس توانند پس از پايان پاسخ داوطلبان مي :توجه
 .دآزمون را ترك كنن



97ماه مرداد  19آزمون   
)رشته تجربي(التحصيالن  دفترچه فارغ  

 
 وقت پيشنهادي شماره سؤال نام درس گويي نحوه پاسخ

 اجباري
 10_1 2ادبيات 

 20_11 كتاب زرد- 2ادبيات دقيقه15

دقيقه 8 30_21 3ادبيات و زبان فارسي اختياري  

 اجباري
 50_41 كتاب زرد-2عربي دقيقه15 40_31 2عربي

دقيقه 8 60_51 3عربي اختياري  

 اجباري
 80_71 كتاب زرد - 2دين و زندگي دقيقه15 70_61 2دين و زندگي

 اختياري
دقيقه 7 90_81 3دين و زندگي  

دقيقه 7 100_91 3زبان انگليسي  
 دقيقه20 110_101 2رياضي اجباري
دقيقه20 120_111 3رياضي اختياري  
 دقيقه10 130_121 1و آزمايشگاه زيست اجباري
دقيقه10 140_131 2و آزمايشگاه  زيست اختياري  
 دقيقه20 150_141 2فيزيك اجباري
دقيقه15 160_151 3فيزيك اختياري  
 دقيقه10 170_161 2شيمي اجباري
دقيقه10 180_171 3شيمي اختياري  

294- 298 نظرخواهي نظم حوزه  
 

هاي عمومي درس ادبيات عربي دين و زندگي زبان انگليسي  
ملكلي ماژالن حاج  گزينشگر حنيف افخمي ستوده محسن احدي محمدرضا فرهنگيان 

 مسئول درس  صبرا رضايي ميثم ستاره سمانه بوتيماز نسترن راستگو
 طراوت سروري
 اميرحسين بلوري

 فاطمه ملكي
 صبرا رضايي

منصورخاكيفاطمه   
 آرش معاون سعيدي

 الهام محمدي
 ويراستاران حديثه هاشمي

 مسئول درس مستندسازي مرتضي منشاري درويشعلي ابراهيمي سكينه گلشني سپيده عرب
علي اسدي: مسئول گروه   

حامد هوشياران :مسئول مستندسازي  

سارينا كشوري :نگار مسئول دفترچه و حروف  

 

شناسي زيست فيزيك شيمي هاي اختصاصي درس رياضي   
پور سهند راحمي فرد اميرحسين بهروزي اميرحسين برادران  محمدپورسينا    مسئول درس و گزينشگر 
آبادي مصطفي رستم  
صفت  علي حسني  

 اميررضا مرادي

 نيلوفر مرادي
 الدن زاهد نژاد

 حميد راهواره
 اميررضا مرادي

 مرضيه گودرزي
 ويراستاران مهدي مالرمضاني

اكبري ليدا علي الهه مرزوق الهه شهبازي  مسئول درس مستندسازي فرزانه دانايي 
زهرا السادات غياثي: مسئول گروه   

اكبري ليدا علي :مسئول دفترچه    مريم صالحي: مسئول مستندسازي  
گير هادي دامن: نگار مسئول دفترچه و حروف  

 

حميد محمدي: ناظر چاپ  
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 ترتيب كدام است؟ به »عروجه ـ رّ اقبال ـ اَبدال ـ غِ «های  معنی واژه - 1

  به بلندی رفتن ،گول خورده  ،اهللا ءاوليا ،خوشبختی) ۲  باال رفتن ، مغرور،ها جانشين ،خوشبخت نمودن) ۱

  واال گشتن  ،مغرور  ،ها نجانشي ،روی نمودن) ۴  باال آمدن ،خورده گول ،نيک مردان ،روی آوردن) ۳

 ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به »ل، ودودبنان، مينا، تعلّ «معنای لغات  - 2

  آبگينه، بهانه كردن، بسيار مهربان  انگشت،) ۲  انگشتان، بهشت، درنگ كردن، دوست دارنده) ۱

  ان جويی، مهرب ها، آبگينه، بهانه انگشت) ۴  انگشت، بهشت، تأمل كردن، دوست دارنده) ۳

 كدام است؟» برتری ـ زشت ـ هوشيار ـ يقين«امالی درست واژگان به معانی  - 3

  تجذميّ   مذموم ـ هازم ـ  رجهان ـ) ۲    تجزميّ  ـ حازم ـ مزمومـ  رجحان) ۱

  تموم ـ هازم ـ جذميّ زرجهان ـ م) ۴    ت ـ مذموم ـ حازم ـ جزميّ رجحان ) ۳

 است؟ نادرست» ويكتورهوگو«كدام گزينه پيرامون  - 4

  ترين نويسندگان جهان است.  شهورترين شاعر رئاليسم قرن نوزدهم فرانسه و از بزرگم) ۱

  خواه و طرفدار جّدی اصالحات اجتماعی به نفع طبقات محروم و رنج ديده بود.  آزادی  وی مردی آزادمنش و) ۲

  گذاری بود.  به عضويت فرهنگستان فرانسه در آمد و مدتی نمايندة مجالس قانون) ۳

  خندد و گوژپشت نُتردام.  ترين آثار او عبارتند از: بينوايان، كارگران دريا، مردی كه می همم) ۴

 ذكر شده است؟ نادرستتوضيحات مقابل كدام گزينه  - 5

  است.  یو اثر آندره ژيد شاعر بزرگ فرانسوی است كه اين كتاب حاصل شور و اضطراب جوانی» های زمينی مائده«) ۱

  ن شاعر رمانتيک قرن نوزدهم در فرانسه است كه كتاب بينوايان را به رشتة تحرير در آورده است. مشهورتري» ويكتورهوگو«) ۲

  عرصة نثر مسجع و شعر عاشقانه است كه غزليات وی ساخت روانی دارد.  تاز كهيسعدی استاد ) ۳

  ه را سروده است. الحقيق ۀترين شاعران قرن ششم است كه آثاری مانند كارنامة بلخ و حديق سنايی از بزرگ) ۴

 شود؟  ترتيب در كدام ابيات مشاهده می به» آميزی، كنايه، تناقض ، حستعليلُحسن «های  آرايه - 6

  م / خواهی آمد عرق آلوده به آغوش مرااالف) گر بدانی كه چقدر تشنة ديدار تو

  ها پرد از شوق چشم كوكب ب) به يک كرشمه كه در كار آسمان كردی / هنوز می

  محمل به روز باران  نبنددبگوييد احوال آب چشمم / تا بر شتر  ج) با ساربان

 د) آب آتش فروز عشق آمد / آتش آب سوز عشق آمد

  الف، ج، د، ب) ۴  الف، ب، ج، د) ۳  ب، د، الف، ج) ۲  ، ج، د ب، الف) ۱

 دقیقه 15: هاي کتاب زرد) هاي طراحی + سؤال (سؤال شنهاديوقت پی 121تا 79هاي  : صفحه)2ادبیات فارسی (
 است. اجباريها  گویی به این سؤال پاسخ
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 قرابت مفهومی دارد؟» خرد شاخی كه شد درخت بزرگ / در بزرگيش سرسری منگر«كدام گزينه با بيت  - 7

  گرچه جوانی همه فرزانگی است / هم نه يكی شاخ ز ديوانگی است؟) ۲  رسد زتری مینغزتر از نغرسد /  هر دم از اين باغ بری می) ۱

  شان يافتننگهری تاج  تن / تافايد دل و جان تاببس كه ب) ۴  ای خوانش چو شود خوشهای / دانه م كه طرح است فرا گوشه دانه) ۳

گر خواهی كه به ما رسی، خود را ب« مفهوم كدام گزينه با عبارت - 8  قرابت دارد؟» آی ذار و درگبدر  را

  كند باشم دمی، عشق اين تقاضا می / كامل نمی مدامو ادر فكر اويم صبح و شام، در ذكر خير ) ۱

  كند باشم دمی، عشق اين تقاضا می ، علمم فزايد دم به دم / جاهل نمیدر عشق تا گشتم َعلَم) ۲

  كند باشم دمی، عشق اين تقاضا می ست / باطل نمیدپرست، بر من ندارد ديو،  حقم سراپا حق) ۳

  كند باشم دمی، عشق اين تقاضا می يش، ديگر ميان او و خويش / حايل نمیپز  برداشتم خود را) ۴

 تناسب دارد؟» ۀً اصخصبهم  م و لو كانَ َويؤثروَن علی انُفِسه«كدام گزينه با آيه  - 9

  دارد ری و ِحلم / كه ُجرم بيند و نان برقرار میخدای راست مسلم بزرگوا) ۱

  چنان پهن خوان كرم گسترد / كه سيمرغ در قاف روزی خورد ) ۲

  ای در كار كرد / گفت بر هر خوان كه بنشستم خدا رّزاق بود  بر در شاهم گدايی نكته) ۳

  اند اند / نه شب زنده داران دل مرده هق بردببه ايثار مردان س) ۴

 ؟ شود نمیدر كدام گزينه يافت » ما را معذور دارآلود / ای شيخ پاكدامن،  حافظ به خود نپوشيد اين خرقة می«مفهوم بيت:  -10

  پويم  دلشده اين ره نه به خود می گويم / كه منِ  بار ديگر می و ام بارها گفته) ۱

  در خرابات مغان ما نيز همدستان شويم / كاين چنين رفتست از روز ازل تقدير ما ) ۲

  من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم / اينم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد) ۳

  نام را ند دولت جاويد يافت هر كه نكونام زيست / كز عقبش ذكر خير زنده ك) ۴

  

 ؟اند درست معنی شده ها همة واژهكدام گزينه، در  -11

  (قدح: كاسه)(جرز: اتاق و ايوان)، (حرز: تعويذ)،  )۱

  (منَكر: ناپسند)، (هّرا: آواز مهيب)، (طالع: برآينده) )۲

  (جبهه: پيشانی)، (صبوح: باد صبحگاهی)، (１بر: خفتان) )۳

  كاغذ)ة لول: جستجو نكردن)، (طومار: (بهره: حّق مالک)، (وا پژوهيدن )۴

 هاي کتاب زرد ): سؤال2ادبیات فارسی (
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كه صادر گشتی، آن صدر با غدر بل آن بدر هر صدر، هر فرمانی كه از بارگاه ازل سوی كارگاه امل به سفارت طاووس مالئ«در متن  -12

 شود؟ اماليی يافت می غلطچند » مخلوق فرمان آمد.خواندی تا برای اعجاز و اعزاز كالم نا پيش از ادای وحی همی

  چهار )۴  سه )۳  دو) ۲  يك )۱

 كسانی است؟ چهاز  ترتيب بهآثاِر زير  -13

 »االخوان ۀی، امير ارسالن، تحفشرح اشعار متنبّ «

  ابن حسام خوسفی، عماد الّدين فقيه كرمانی، كمال الّدين عبدالرزاق كاشانی )۱

  الديّن عبد الرّزاق كاشانی ابوالعالی معّری، نقيب الممالک، كمال )۲

  ابوالعالی معّری، ابن حسام خوسفی، عماد الّدين فقيه كرمانی )۳

  عمادالّدين فقيه كرمانی، نقيب الممالک، ابوالعالی معّری )۴

  نيز هستند........... ، خالق آثار: »از زبان برگ ، دستچين، سّد و بازوان، از اين اوستا«پديدآورندگان آثار:  -14

  ارغنون، شبخوانی عبور، رهگذر مهتاب،  )۱

  ) سرود رگبار، زمستان، آخر شاهنامه، خّط خون۲

  ،ارغنون، زمستان، بوی جوی موليان) خّط خون۳

  های نيشابور من الله، در كوچه باغچ ا بيداری،بودن و سرودن، بيعت ب ) از۴

 به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟» تضاد، اسلوب معادله، تلميح، كنايه«های آرايه -15

گر دارد گلی اين بوستان / نوش اين محنت ةالف) پرد   .ربای نشتر استسرا آهن خار است ا
  .ال صحرايی استچيند / نشاط روی زمين از غزب) دل رميده گل از روزگار می

  .ما زهر فنا ريخته است ةكه در جام خضر آب بقا ريخته است / به لب تشن ج) آن
  .او / آن پريزاد كه راه دل مجنون زده است ةخان چشم غزال است سيه ةد) پرد

  ب، ج، الف، د )۴  ب، الف، ج، د )۳  ج، ب، الف، د )۲  ج، الف، د، ب )۱

 جود دارد؟در بيت زير و» تماماً «ها  كدام آرايه -16

گر / آفتاب آسا كند در شب تّجلی روی تو«   »ماه و پروين از خجالت رخ فرو پوشد ا

  استعاره ـ تلميح ـ حسن تعليل ـ تشبيه  )۲    مجاز ـ كنايه ـ تشبيه ـ استعاره  )۱

  تشخيص ـ حسن تعليل ـ جناس ـ متناقض نما )۴  مجاز ـ اسلوب معادله ـ تضاد ـ كنايه  )۳
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  ام بيت، تناسب مفهومی دارد؟زير با كد ةمنظوم -17

  گويد كه زيبا نيست؟ برگی كه می باغ بی«

  »گويد های سر به گردون ساِی اينک خفته در تابوِت پست خاک می داستان از ميوه

  بر سرو قامتی كه به حسرت جوان بـــرفت/ تـر  تلــخ است شــربت غم هجران و تلخ )۱

  چو دور عمر به ســر شد درآمدند از پـــای/ دچه مايه بر سر اين ُملک ســـروران بودن )۲

  آوری و بگــــذاری كه نام نيک بـــه دست/ به نيک و بد چو ببايد گــذاشت اين بهتر )۳

  گــذرد كه بد و نيک جهــــان گذران می/ نه ز هجران تو غمگين نه ز وصلـت شادم )۴

گر خواهی كه پاره«متن:  -18  .»پس بانگ كن«منعم گفت:  رپس». ماتو من سگ«گفتی:  باش و او ای حلوا به تو دهم تو سگ من گفت: ا

  تقابل مفهومی دارد........  بيت جز بهابيات  همةبا  ،»...ای حلوا بدو دادی  چاره بانگ سگ بكردی؛ وی پاره آن بی

  كه ورای تو هيچ نعمت نيست/ ای قناعت توانگرم گردان )۱

  كشم ت پای ملخ بهر سليمان میمنّ / یورپر نيست مور قانع ما در پی تن )۲

  هم برزد مدار من تازه كنم جانی/ كه خوان جهل و نادانی به تا نانی كهة بياور لقم )۳

  ت خلقكه بار محنت خود به كه بار منّ / دلقة به نان خشک قناعت كنيم و جام )۴

   با بيت زير متناسب است..........  بيت جز بهابيات  ةموضوع و مفهوم هم -19

 »است خونخوارم رتغمخوارم و اخ/ و طالع است منحوسم محبوسم«

  ام آزاده من كه از همه عالم بريده/ ای سرو پای بسته به آزادگی مناز )۱

  پستی گرفت همت من زين بلند جای/ نالم به دل چون نای من اندر حصار نای )۲

  ی مننشيند چشم خون پاال صبحدم چون كله بندد آه دودآسای من/ چون شفق در خون )۳

  گردد گردد/ مگر روزی كه از اين بند غم آزاد می به زندان قفس مرغ دلم چون شاد می )۴

  دارد؟ تفاوتمفهوم كدام بيت با ديگر ابيات  -20

  من است از بختجرم از تو نباشد گنه /  ای با همه كس به صلح و با ما به خالف )۱

گر /  عوض شكوه كنم چو يوسف اظهار )۲   اخوان برسم ز سيلیامن به دولت ا

  به درد تازه درمان تازه گردان/  د استرد زبه هر درديت درمان هم  )۳

   ت از آن زلف پريشان كردمكسب جمعيّ /  عادت بطلب كام كه من از خالف آمد )۴
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 ؟ در برابر آن درست آمده است معنی چند واژه -21

ک از گوشتنوعی  قليه:«، »زن: مشاور ایر«، »كوهش: فرّ « ل: ممح«، »وم در گذشتهرتزار: پادشاهان «، »چنبر: حلقه، قيد«، »خورا

  » گاه شقيقه: گيج«، »بيهوده

  چهار) ۴  پنج) ۳  شش) ۲  هفت) ۱

 ؟ وجود دارد اماليی  غلطدر كدام گروه كلمات  -22

  و بهره حظبا ـ قين الحان ـ پيک زرّ  خوش راهب فرزانه ـ مرغان) ۱

  اغ ـ اصل تنازعفرديس و پاک ـ وصال و اضغاث اهالم ـ ق) ۲

  كار ت غريب ـ معاصی و گناهان ـ چهرة تكيده ـ عنود و ستيزهلذّ ) ۳

  د و دلجويی ـ ثقبه و سوراخ ورزی ـ رهاورد و سوغات ـ تفقّ  ب و غرضتعصّ ) ۴

 اثر درست آمده است؟ نام پديدآورندگان و مترجمان چند -23

 پيرتاسكشی)، (از فماه نو و مرغان آواره، ترجمه: سعيد سعيدپور)، (روضة خلد: مجدخوا(اخالق االشراف: نظام الدين عبداهللا)، (

 اليوت: ترجمه: ع پاشايی)، (باغ نگاه: عليرضا قزوه)، (تپة برهانی: محمدرضا طالقانی)

  چهار) ۴  سه) ۳  دو) ۲  يک) ۱

  يابيد؟ بيت زير را در كدام گزينه می های آرايه -24

 هنوز ممختگان عشق او خاپگون كه من / در ميان  ساقيا يک جرعه زان آب آتش

  آرايی، كنايه اسلوب معادله، تضاد، واج) ۲  آرايی ، تناسب، واجلميححسن تعليل، ت) ۱

  استعاره، حسن تعليل، تناقض، تناسب) ۴    تضاد، تناقض، استعاره، كنايه) ۳

 است؟ تر بيش ينهای پيش در كدام گزينه تعداد صفت -25

  ل خواهد بود / زين همه شب به دل افسانه هجران گفتن جاب امرا خو روزبهترين ) ۱

  همه زوبين / اين مرز همان مرز كه خارش همه پيكان  خشتشاين بوم همان بوم كه ) ۲

  اين / خوشه ز پی شش ماه از دانه برون آيداست  لاهر روز بری جويم از بخت مح) ۳

  م سحر گداخت مرام من / كه انتظار نسيزكده آن شمع تيره رومدرين ست) ۴

 قهدقی 15: هاي کتاب زرد) هاي طراحی + سؤال (سؤال وقت پیشنهادي 106تا72هايو زبان فارسی: صفحه95تا 74هاي  : صفحه)3ادبیات فارسی (
 است. اختیاريها  گویی به این سؤال پاسخ
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 كار رفته است؟ به» تبعی«متن زير چند بار نقش  رد -26

 ضيعتیستانند و اندک مايه نو از كس چيزی  اند دست گتنشنويم كه قاضی بست بوالحسن بوالنی و پسرش بوبكر سخت  می«

  »دارند.

  چهار) ۴  سه) ۳  دو) ۲  يک) ۱

 .......... گزينة  به جزد، يی داره تحول معناشود ك ای ديده می ها واژه در همة گزينه -27

  ای اين است رسم دلبری ای / جان و دل ما برده ای آهنگ صحرا كرده عزم تماشا كرده) ۱

  / خبرت نيست كه در پی چه خزانی داری  ای ی گل شوخ كه مغرور بهاران شدها) ۲

  ی بشد نام در كشورشكبه تدبير دستور دانشورش / به ني) ۳

  سپر بايد انداختن  جاهان تاختن / كه نه هر جای مركب توا) ۴

، در كدام »دان بينی گر او را غيب  به سوی عيب چون پويی / گر او را مال ده گويی؟ عطا از خلق چون جويی«مفهوم مقابل بيت  -28

 شود؟ گزينه ديده می

  است خلق / لب باز كردنت در توفيق بستن كه پيش نحق ك ز درگهروزی طلب ) ۱

  برد ای است كه درويش می كه از خوان پر نعيم / رزق تو لقمه دست از كرم مدار) ۲

  گيرد داند رهی ديگر نمی ديگر نمی یای منعم كه درويش سر كويت / در  خدا را رحمی) ۳

گر آبی به جورسد از خوان  رزق ارباب توكل می) ۴   دارد صدف  غيب / نيست از دريا ا

 است؟ متفاوتبيت كدام مفهوم  -29

  كردند ت بدين نسق بوده است / كه جان خود به مرّوت نثار میمعاش اهل مروّ ) ۱

  يكی را به زندان بری دوستان / كجا ماندش عيش در بوستان) ۲

  ماپايان  ميل ساحل كی كند بحری چو شد / غرقه در دريای بی) ۳

  چه بر ساحل است ای رفيق / نياسايد و دوستانش غريق  كه مرد اَر) ۴

تناسب مفهومی .........  به جزها  با همه بيت »هزاراناز ماجرای عشقت / اندوه دل نگفتم اال يک از چندين كه بر شمردم «بيت  -30

 دارد. 

  خبران؟  با كه گويم به جهان محرم كو؟ / چه خبر گويم با بی) ۱

  گر مه شب شرح غمش خواهی گفت / شب به پايان رود و شرح به پايان نرود  سعديا) ۲

  ست  / به صد دفتر نشايد گفت شرح درد مشتاقی ست تر حكايت همچنان باقیبه پايان آمد اين دف) ۳

  شرح نعمت تمام نگفتيم و همچنان / اين صد يكی است كز غم دل بر زبان برفت) ۴
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  ِّ٣٥- ٣١أو التعريب أو المفهوم ( ۀللترجم ۀو األدّق فی األجوب صحّ ن األعي(:  

   »الناس ما يحصلون! ۀقولون قول الفصل و ينصحوننا أن نجانب من يهزل كثيراً ألنَّ قيمكان أساتيذنا ي« -31

كند، دوری كنيم چرا كه ارزش مردم چيزيست  می بيهوده كردند كه از كسی كه زياد شوخی گفتند و به ما نصيحت می استادان ما سخن حق را می) ۱

  آورند! دست می كه به

دست  و سفارشش به ما اين بود كه از افرادی كه بسيار شوخند پرهيز كنيم چرا كه ارزش مردم به چيزيست كه به گفتة استاد ما سخن حق بود) ۲

  آورند! می

   !كنند پرهيز كنيم چرا كه ارزش اشخاص به داراييشان است كردند كه از اشخاصی كه مدام مزاح می استادان ما راستگو بودند و ما را نصيحت می) ۳

چرا كه ارزش دوری كنيم  كنند شوخی بيهوده بسيار میدادند تا از افرادی كه  را مورد سفارش قرار می گفتند و ما سخن حق را میاستادان ما ) ۴

  ست! نشدنی مردم حاصل

 لم يشاهَد مثلُها.  ۀٌ منظر تنتغرب الّشمس وراءه تكوَّ  متی قرب غابات مازندران تّل رملیٌّ « -32

  !ای آيد كه مثل آن را نديده وجود می  ای به كند منظره سوی آن غروب می  ی هست كه وقتی خورشيد آنای شن های مازندران تپه در جنگل) ۱

   !آيد وجود می ای كه مثل آن ديده نشده به كند منظره ای شنی وجود دارد كه وقتی خورشيد پشت آن غروب می های مازندران تپه نزديک جنگل) ۲

هايی كه مثل آن ديده نشده بود  كرد منظره كه خورشيد پشت آن غروب می ای شنی قرار دارد و هنگامیه های مازندران تپه جنگل در مجاورت) ۳

  !آيد وجود می به

وجود  بينی به كند منظره زيبايی كه مثل آن را نمی ای شنی هست كه وقتی خورشيد در پِس آن غروب می های جنگل مازندران تپه در نزديكی) ۴

  !آيد می

  :ۀلترجمفي ا الخطأميِّز  -33

  !كند في مدينتنا قاٍض عادٌل يحكُم بالعدل دائماً. در شهر ما قاضی عادلی است كه هميشه به عدل حكم می) ۱

  !. روزی از روزها را در روستای زيبا و جّذاب شما گذراندمۀالخّالب ۀمضيُت يوماً من األيّام بِقريتكم الجميل) ۲

  !نعاً. دوست من آرزوها را در دنيا كوتاه كرد و با قناعت زندگی نمودصديقي قَّصر اآلماَل في الّدنيا و عاَش قا) ۳

  !ريزد های درختان سبز در پاييز می أوراُق األشجاِر الخضراِء تتساقط في الخريف. برگ) ۴

 دقیقه 15: هاي کتاب زرد) هاي طراحی + سؤال (سؤال وقت پیشنهادي 57تا  36هاي  : صفحه2عربی
 است. اجباريها  گویی به این سؤال پاسخ
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 لمفهوم البيت:  غيرالمناسبعّين  -34

  »إعتزل ذكر األغانی و الغزل / و ُقل الفصل و جانب من هَزل«

  !ی خجل / جوی مشک بهتر كه يک توده گلكم آواز هرگز نبين) ۱

  !حذر كن ز نادان َده مرده گوی / چو دانا يكی گوی و پرورده گوی) ۲

  !شناس نِه ای جان من خطا اينجاست چو بشنوی سخن اهل دل مگو كه خطاست / سخن) ۳

  !يا سخن آرای چو مردم به هوش / يا بنشين چون حيوانات خموش) ۴

 يب:حيح في الّتعرعيِّن الصَّ  -35

  »كند. های زيبايش دلربائی می كرديم كه شاخ در يكی از جزاير استوايی آثار آهوی كميابی را جستجو می«

  القلوَب! ۀُ خلُب قرونُه الجميلتَ  ۀٍ عن آثار ظبٍي نادر ۀِ كّنا نُفتُِّش في إحدی الُجزِر اإلستوائيّ ) ۱

  !ۀُ ي الّنادر تَخلُب القلوَب قرونُه الجميلكّنا نَُفتِّش عن آثار الظّب ۀِ في إحدی الُجزِر اإلستوائيّ ) ۲

  !ۀُ تَخلُب القلَب قرونُها الجميل ۀِ كّنا نُفتُِّش عن آثار ظبٍي نادرٍ في إحدی الُجزِر اإلستوائيّ ) ۳

  القلوَب! ۀُ ُب قرونُه الجميلخلنُفتُِّش عن آثار ظبٍي نادرٍ تَ كّنا  ۀِ في إحدی الُجزِر اإلستوائيّ ) ۴

  :معاً  المحلّی و التقديریّ  عراباالفيها   ۀعبارعيِّن  -36

  !ۀدعونا الناجی بعد المصاعب الكثيري) ۱

  !ۀفی حفل يأمضينا اليوم الماض) ۲

   !ک أن يعفو عنکدُع ربَّ القدر و اُ  يإغتنِم ليال) ۳

  كرمان والديهما إلبتغاء وجه اهللا!هذان الطالبان ي) ۴

  : ۀاإلضاف حيح فيالصَّ عيِّن  -37

  م الحّق و يهزل!اليقول كالمن  ۀإبتعد عن الُمجالس) ۱

كيَن المدين عليک أن تنفق بما عندك في) ۲   !ۀسبيل اهللا و تساعد مسا

  !ۀالمدرس ۀقاع من العمل هاتين التّلميذتين في ۀتعّجبِت المعلّم) ۳

  حد المعلّمون و ال أنساُه أبداً !ساعدنی فی فهم الدروس أ) ۴

  فع:الرَّ  محلِّ  يف تليس ۀجملن عيِّ  -38

   من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه！) ۲   !إلی الخير عقل يحارب الهوی اعيللدّ ) ۱

   !رأی ذئب جائع حمارين سمينين يأكالن العشب) ۴  !ۀتعمل واجباتها بسرع ۀذكيّ  ۀهذه تلميذ) ۳
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  :ۀاإلعراب فيه تقديريّ  ۀمضافاً عالمن عيِّ  -39

َ  يالّذ يإّن شهدائنا قاتلوا الُمعتد) ۲   !ۀلمسجر التّّنور أيّتها المس ييتامی تلک الدار ف يساعد) ۱   !بالدنا بَ هْ أراد ن

  !هم تركوا َمعاصيهم حتّی يَصلوا إلی رضوان اهللا) ۴   !األمور يجتهد كثيراً  ييحّب معال يالّذ) ۳

  للفراغ: الخطأعّين » .......... ال نشاهد والدنا فی « -40

  ۀأيّام كثير) ۴  ۀدالعدي يالليال) ۳  ۀاأليّام العديد) ۲  ۀكثير يليال) ۱

  

 ۴۵ـ  ۴۱أو التعريب أو المفهوم ( ۀللترجم ۀجوبعيِّن األصّح و األدّق فی األ:( 

   :روا ما بأنفسهمر ما بقوم حّتی يغيِّ إّن اهللا ال يغيّ ！ -41

  ست تغيير داده شود!های آن قوم ا چه در دل كند هيچ قومی را اّال اينكه آن بال شک اهللا دگرگون نمی )۱

  چه را در درونشان هست، تغيير دهند! دهد مگر اينكه آن چه را در قومی هست تغيير نمی همانا خداوند آن )۲

  قطعاً اهللا چيزی را كه قومی در درون خود دارند تغيير نخواهد داد مگر اينكه ابتدا درون خويش را تغيير دهند! )۳

  چه را در دل دارند دگرگون سازند! چيزی كه قومی در نفس خود دارند نيست اّال اينكه نخست آن ةكنند بدون ترديد خداوند دگرگون )۴

   !»:وجه بأحسن به نتفعي و وميال عرفي بمن قتعلّ ي ءيضالمُ  الغد« -42

  ببرد! سود وجه بهترين به آن از و بشناسد را امروز كه است كسی آن از بخشروشنی فردای )۱

  باشد! آن گرفته از خوبی نفع و دريافته را امروز كه باشد به كسی علّقمت كه است روشن فردايی )۲

  برد!می آن از را نفع برترين و شناسدرا می امروزش كه دارد تعلّق به كسی است درخشان كه فردايی )۳

  باشد! برده سود آن از صورت بهترين به و بشناسد را امروز كه باشد كسی آن از كه است فروزان فردايی )۴

  : ۀالعبارات التّالي ۀحيح في ترجمن الصَّ عيِّ  -43

  چسبم. طوالنی به زمين میة كنم با سجد هنگامی كه احساس درد می :عندما أشعر باأللم ألتصُق باألرض بالّسجود الطّويل، )۱

كسی را خواهم يافت كه به او گوش  جا ريزم پس در آن چه را در درون دارم بيرون می و آن :و اُخرِج كلَّ ما بداخلی فسأجد هناک من يسمعنی، )۲

  دهم،

  كه شبانه روز به خاطر شوقم وی را تسبيح گفته باشم، ام مگر اين : و او را نشناخته،و ما أعرفه إّال بعد أن اُسّبحه ليالً و نهاراً باالشتياق )۳

 همان خدای واحد است رسانده است!و هذا الّشوق ال يوصلنی إّال إلی من هو اهللا الواحد!: و اين اشتياق مرا به كسی كه  )۴

  هاي کتاب زرد ) سؤال2عربی (
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   :للمفهوم المناسب نيّ ع!». عقولهم قدری عل الناَس  ملِّ كَ « -44

  الّناس! بين كالمكم عن مسؤولون إنّكم )۲  للّناس! فهمه مكني ما الكالم خير إنّ  )۱

  الّناس! أمام بالكالم تبدأ أن قبل تأمَّل )۴  الّناس! أمام لسانكم تحفظوا أن عليكم يجب )۳

    »:تو است كه هّمت زيادی صرفشان كنی!ة اهداف عالية تشايس« -45

  !ۀً كثير ۀأن تبذل لها همّ  ۀامييليق لغاياتک السّ  )۱

  !ۀمن الّالئق ألهداف قّيمتک أن تخرج لها هّمتک الكثير )۲

  يُبَذل لها! ۀكثير ۀأّن همّ  ۀالئق لک و ألهدافک الّسامي )۳

  لها! ۀالكثير أن تخرج هّمتک ۀينبغی لک و لغاياتک القّيم )۴

  :ۀتقديريّ غير إعرابه  ۀعالم» القاضی«ن عيِّ  -46

  .ولكّننا نغفل عنها و لم يغفل اهللا عنها و لو غفل عنها القاضی) ۲  .المظلوم تسير إلی اهللا قبل أن تذهب إلی القاضی ۀإّن دعو )۱

  !ۀخاصّ  يّق علينا و علی القاضالمظلوم ح ۀدعو ۀفإجاب )۴  !دعوتهم ۀنشاهده أمام بيت المحرومين إلجاب يليت القاض )۳

   :اإلعراب ۀعالم يف حيحالصَّ  نيِّ ع -47

  أعمالهّن! إلی ومي كّل  ذهبني الفّالحاتَ  رأيت )۲  !ۀالحيا مدی موهممعلِّ  فضل الطّالب نسیي لن )۱

  الحضور! فی الحّضار باقی عن الحاضرون أحد تأّخر )۴  المجاالت! كّل  يف األوالد نجاح الوالدين يأمان من )۳

   فيه مضارع مجزوم: ليسيِّن ما ع -48

    !ۀأيّها الّشباب؛ ال تتّبعوا ما يُبعدكم عن الحقيق )۱

ك )۲   اآلخرين طول حياته! يعلی اإلنسان أن ال يحا

  يخسر! ۀالمطالع يحيح فإن لم يّتخذ أخوک االُسلوب الصّ  )۳

 األرض و تُخرج الّنبات! المطَر من الّسماء حتّی تخضرّ  لينزل )۴

   :ۀجمل وصفعيِّن ال -49

كتشف العلم حقيقتها! ۀكتاب المسلمين إشارات علميّ  يف )۱   قد ا

كن يدالصّ ستعنُت فی ا )۲   و هو إنسان خبير بالمسالک! ۀالجزير يبأحد سا

  مع منظر جميل جداِّ! ۀفضيّ  ۀالّشمس غربت و ظهر القمر و له أشعّ  )۳

  !ۀتحلّی بالمكارم المعنويّ الّدنيا حين ال يسعی أن ي ۀبزين ياإلنسان المتحلّ  يال يعجبن )۴
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   :ۀاقصأحكام األفعال النّ  يف الخطأعيِّن  -50

  ليس باب اهللا مغلقاً علی عبده، فعليه أن يراقبه دائماً! )۱

  !ۀمتذّوقون آالماً كثير ۀكان العلماء خالل أعمالهم العلميّ  )۲

  !ۀالّدراسيّ  ۀلم يُصبح هؤالء التّالميذ غائبين في صّفهم طول الّسن )۳

   عداء منهزمون ماداموا غاصبين و معتدين علی البالد االُخری!األ )۴

  

  

 ٥٥- ٥١أو التعريب أو المفهوم ( ۀللترجم ۀعيِّن األصّح و األدّق فی األجوب(:  

  »مَن يُطِع اهللا و رسولُه فقد فاز فوزاً عظيماً.« -51

  !خدا و پيامبر پيروی كرده است هر آنكه به رستگاری بزرگی دست يافته است، از) ۱

  !شک به پيروزی بزرگی رسيده است آن كس كه مطيع خداوند و پيامبرش بوده است، بی) ۲

  !هر كس از خدا و رسول او فرمانبرداری كند، رستگاری عظيمی را از آِن خود كرده است) ۳

  !ه استبدون شک عميقاً رستگار شدكند.  كسی كه خداوند و پيامبرش را اطاعت می) ۴

  » الغربّيوَن. قبَل أن يُشيَر إليه العلماء ۀمن آياِت القرآن الكريم العلميّ  ۀِ أخبرنا علماء المسلمين بما يحدُث حولنا باالستعان« -52

مندان دانشمندان مسلمان از آنچه كه در اطرافمان روی می دهد با كمک گرفتن از آيات علمی قرآن كريم، به ما خبر دادند پيش از آن كه دانش) ۱

  !غربی به آن اشاره كنند

گاه كرده بو دانشمندان مسلمانان از آنچه در پيرامون ما اتفاق می) ۲ كه دانشمندان  ند قبل از آندافتد با كمک گرفتن از آيات علمی قرآن كريم، ما را آ

  !غرب به آن اشاره نمايند

از آيات علمی قرآن كريم، ما را با خبر كردند قبل از اين كه دانشمندان غربی دهد با كمک گرفتن  دانشمندان مسلمان از آنچه در اطراف ما رخ می) ۳

  !به آن اشاره كرده باشند

گاه كردند قبل از آن دانشمندان مسلمانان از آنچه در پيرامون ما روی می) ۴ كه دانشمندان غربی  دهد با كمک گرفتن از آيات علمی قرآن كريم، ما را آ

  !به آن اشاره نمايند

 دقیقه 15: هاي کتاب زرد) ؤالهاي طراحی + س (سؤال وقت پیشنهادي 42تا  28هاي  : صفحه)3عربی (
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  :ۀالترجم ين الصحيح فعيِّ  -53

كريَن: همانند شكرگزاران خداوند را ستايش می) ۱   !كنيم كّنا نحمُد اهللا حمد الشا

كاران مورد محاسبه واقع می ۀيُحاسب المجرموَن يوم القيام) ۲   !شوند حساباً: بدون شک در روز قيامت خطا

  !ای وصف نشدنی شاد خواهند شد گونه وفقّيت خود بهآموزان از م الطالباُت من نجاحهّن فرحاً اليوصُف: دانش فَرحتِ ) ۳

  !دهد قافات: قرآن همة ما را با وجود تفاوت فرهنگی مورد خطاب قرار میْغَم اختالفات الثَّ القرآن يخاطُب جميعنا رَ ) ۴

 في المفهوم:  الخطأعيِّن  -54

كثَر من عشرين متراً دونَ «  ۀيُستفاُد من العبار» ۀٌ المعّدات و لم تكن هناک ظلم لقد كان اإلنساُن اليَستطيُع أن يَغوص في البحِر أ

  أّن ... .

كثَر من عشرين متراً ) ۲  !اإلنسان ما كاَن يَقدُر علی الغوِص في ظلماِت البحر) ۱    !اإلنسان ما كان يستطيع الغوَص إّال أ

  !ماحدٍّ دراً علی الغوِص في البحاِر إلی اإلنسان كان قا) ۴  !فقداَن المعّدات كان يمنُع اإلنساَن عن الغوص في أعماق البحار) ۳

حيح في التعريب:  »شود. های علمی توضيح داده می ؛ بسياری از پديدهانسان در اختيار داردبا تجهيزات جديدی كه « -55   عيِّن الصَّ

  !ۀتُبّين كثيراً من الظاهرات الطّبيعيّ  ۀات جديددّ تكون للمرء مع) ۱

كثر من الظواهر الطّ  يكون فی يد يتات الحديث الّ دّ بالمع) ۲   !ۀيّ بيعاالنسان يُبّين أ

  !حصل عليه االنسان يالّت ۀات الجديدبالمعدّ  ۀالكثير ۀيّ بيعتُشرُح الظاهرات الطّ ) ۳

  !ۀبيعيّ يملكها االنسان يُبّين كثير من الظاهرات الطّ  يالّت ۀات الحديثبالمعدّ ) ۴

  لبيان نوع الفعل:» تقّدماً «عيِّن  -56

  القتال تقࠩدماً كبيراً! ۀساح يف ۀلقّدم هذه البطكان ت) ۱

م هذا الطالب ف) ۲   أحٌد! هُ المصائب تقّدماً لم يشاهد ۀمواجه يتقدَّ

  الدرس يشاهد يوماً تقّدماً كثيراً فی حياته! يَمن تقّدم ف) ۳

  ! ۀنيا و اآلخرتقّدماً وافراً يوّفقهم اهللا في الدّ  ۀكان تقّدم تالميذ المدرس) ۴

  فعول فيه:فيه الم ليسعيِّن ما  -57

  المديُر!  ييوم تكريم المعلّم بعد أن ينادين يف يستاذأُ  ۀرأيت صور) ۱

  إذا أردت أن تفهم أمراً فاُنظر إلی ماضيه و مستقبله!) ۲

  حّتی اآلن! يو قد كان هذا األثر مرجع العلماء اآلخرين من الماض) ۳

  حينما يستغفر من ذنوبه إستغفاراً من قبل نزول البالء!) ۴
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  المفعول المطلق يختلُف نوعه: نعيِّ  -58

  !منكم في حياته سعياً ينجح بال شکٍّ قال األستاُذ لنا: من يَسَع ) ۱

  كّرمُت الّرجَل الغريَب تكريماً فكّرمني و دعاني إلی مدينته!) ۲

  تفيدني! ۀً سألُت المعلَّم عّما يدوُر في ذهني فأجابني عنه إجاب) ۳

  طمئناناً!إ ۀآياِت اهللا الكثير ۀِ يطمئࠩن قلُب المؤمِن بعَد مشاهد) ۴

  فيه المفعول المطلق و المفعول فيه معاً:  ليسن ما عيِّ  -59

  علی االجتهاد! الّصف و شّجعهم تشجيعاً  يتكلّم المدير للتالميذ بعد ورودهم ف) ۱

  اليثارهم! كّرمنا الّشهداء تكريماً  ۀتلک اللّيل) ۲

  مشاهدۀ كثيرۀ! جبهات الحرب لحظۀ وداع المجاهدين  ييشاهدون ف) ۳

  البيت يدرسون جّدا!  يهؤالء التَالميذ لِتحࠩقق أهداِفهم كل األيّام ف) ۴

  فيه تأكيد علی وقوع الفعل:  ليسعّين ما  -60

  !ۀالعالم تفّكراً يدرک عجائب كثير يَمن تَفّكر ف) ۱

  مدح الّرسول (ص) الّرميصاء مدحاً بعد أن قتلت المشرک بخنجرها!) ۲

  وجهنا تبّسماً! يتبّسم فتكّل زماٍن أنت  يفكّل مكاٍن و  يف) ۳

  ننفع منها كثيراً! ۀنصيح ۀلتزام باألخالق الحميد(س) باإل ۀتنصحنا فاطم) ۴

  

ُ «آية شريفة  -61 ْ ا وَ وا يَ قال َ ا مَ نَ لَ ي گر مصداق تحق» لونَ رسَ المُ  َق دَ و صَ  حمنُ الرَّ  دَ عَ ذا ما وَ نا هَ دِ رقَ ن مَ نا مِ عثَ ن ب ق كدام عبارت است و ا

  كنيم؟ را زمزمه می هگرداند، كدام آية شريف بخواهيم از وقايعی سخن گوييم كه زمين را مناسب احوال و شرايط قيامت می

َ «ـ » ن فی االرضِ و مَ  واتِ امن فی السَّ مَ  َق عِ صَ فَ  ورِ فی الصّ  خَ فِ نُ  وَ «) ۱ ِ  القسطَ  وازينَ المَ  َضعُ و ن   ...» ۀِ يامالقِ  يومِ ل

ماواِت و َمن فی االرضِ  رِ َو نُِفَخ فی الّصو« )۲   »لَّتأَلَقْت ما ِفيها و تَخَ و «ـ » فََصِعَق َمن فی السَّ

َ «ـ » ثُمَّ نُِفَخ فيه اُخری فَِاذا هم قياٌم يَنظُرون«) ۳ ِ  القسطَ  وازينَ المَ  عُ ضَ و ن   ...» ۀِ يامالقِ  يومِ ل

  »لَّتو أَلَقْت ما فِيَها و تَخَ «ـ » ونثُمَّ نُِفَخ فيه اُخری فَِاذا هم قياٌم يَنظُر«) ۴
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گر در پی پاسخ اين سؤال باشيم كه:  -62 نتيجة اين نورانيت  و علت و شود با چه نوری، در مرحلة دوم قيامت، زمين نورانی می«ا

 گشای ما خواهد بود؟  كدام گزينه راه» ترتيب برابر با چيست؟ به

  يابند آسمان ـ مردم اعمال خود را در كتاب بزرگی می از جانب پروردگار ـ خاموشی خورشيد و ستارگان) ۱

  شود ها آشكار می رود و واقعيت ها كنار می از جانب پروردگار ـ خاموشی خورشيد و ستارگان آسمان ـ پرده) ۲

  يابند ها و زمين ـ مردم اعمال خود را در كتاب بزرگی می از جانب خورشيد ـ تغيير در ساختار آسمان) ۳

  شود ها آشكار می رود و واقعيت ها كنار می ها و زمين ـ پرده ورشيد ـ تغيير در ساختار آسماناز جانب خ) ۴

اشاره » زمين مرده شدنتشبيه رستاخيز به آباد «و » شهادت اعضای بدن در مرحلة دوم قيامت«ترتيب به  يک از آيات زير به كدام -63

  دارد؟

۱ ( ...» َ ماواِت و َمن فی االرِض اِّال َمن شاَء اهللاُ «... ـ » نِسلُونفَِاذا هُم ِمَن األَجداِث ِإلی َربِّهم ي   ...» فََصِعَق َمن فی السَّ

ُكم و فيها نُعيُدكم و ِمنها نُخرُِجُكم «ـ ...» قالوا أَنطََقنَا اُهللا الَّذی أَنطََق ُكلَّ َشیٍء «... ) ۲   ...»ِمنها َخلَقنا

  ...»ِمَن الحَیِّ  الَميِّتَ يُخرُِج الحَیَّ ِمَن الَميِِّت و يُخرُِج «ـ » يَنِسلُون فَِاذا هُم ِمَن األَجداِث ِإلی َربِّهم«... ) ۳

ياَح فَتُثيُر َسحاباً فَُسقناُه «ـ ...» قالوا أَنطََقنَا اُهللا الَّذی أَنطََق ُكلَّ َشیٍء «... ) ۴    ...»و اُهللا الَّذی أَرَسَل الرِّ

های  اند و باالترين مرتبة نعمت ديگر خرسند و راضی ر بهشت، چه كسانی از يکد ،چيستبهشتيان از خداوند  گزاری سپاس علت -64

  ؟كدام استبهشت 

  وفای خدا به عهدش با متقين ـ همسران بهشتی ـ فردوس ) ۱

  عطا نمودن جايگاه زيبا به نيكوكاران ـ عبد و معبود ـ رضوان الهی ) ۲

  اء اهللا دودن حزن و اندوه از بهشتيان ـ همسران بهشتی ـ لقز) ۳

  دارالسالمـ  عبد و معبوددور كردن رنج و درماندگی از بهشتيان ـ ) ۴

  شود؟ برقرار می» علت و معلولی«و » عينی«، »تناسبی«صورت  ها به به ترتيب كدام مجازات -65

  مجازات اخروی ـ مجازات طبيعی ـ مجازات قراردادی) ۱

  مجازات قراردادی ـ مجازات اخروی ـ مجازات طبيعی ) ۲

  مجازات اخروی ـ مجازات اخروی ـ مجازات طبيعی  )۳

  مجازات قراردادی ـ مجازات طبيعی ـ مجازات قراردادی ) ۴
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  يک از آيات زير، اشاره به علت جاودانگی كافران در عذاب دوزخ دارد؟  كدام -66

۱ (» َ َ ال َ نكُ مِ  ٌل سُ م رُ كُ تِ أْ م ي َ نذِ يُ  م وكُ بِّ رَ  ياتِ ءام يكُ لَ عَ  لونَ تْ م ي ِ كُ رون َ  قاءَ م ل   »... م هذاكُ ومِ ي

  »ئَْس َمثَوی الُمتَِكبِّرينَ قيَل اْدُخلوا اَبواَب جََهنََّم خالِديَن فيها فَبِ «) ۲

۳ (» َ َ قالوا ا   »صيراً ت مَ ساءَ  م وهنَّ م جَ واهُ أْ مَ  َک روا فيها فاولئِ هاجِ تُ فَ  ۀً عَ واسِ  اهللاِ  رُض ن اَ كُ م تَ ل

  »اَدِخلو ءاَل ِفرعوَن اََشدَّ العذاِب  ۀُ الّساع قومُ تَ  يومَ و  اً يّ شِ و عَ  اً وّ ليها ُغدُ عَ  رضونَ عَ يُ  ارُ النّ «) ۴

  شود؟ كدام مفهوم حاصل می» َالنَْفّضوا ِمن َحولَِک ...  «با توجه به آية شريفة  -67

كنده نشدن مردم از پيرامون رسو) ۱ كرم (ص) در دشواریعلت پرا   های سياسی ل ا

كندگی مردم از ) ۲   جتماعیپيرامون رهبری در مشكالت انتيجة پرا

  در ايجاد يكپارچگی بين مسلمانان علت مهربان بودن پيامبر اسالم (ص)) ۳

  بر (ص) در ايجاد گسستگی اجتماعینتيجة نرم خويی پيام) ۴

و در اين صورت  باشد می، ناشی از كدام عيب پندارد در حالی كه به ضرر اوست و بالعكس اموری را به نفع خود میانسان  كهين ا -68

  درستی انجام دهد؟  ای را به بايد چه وظيفه

گاهی ـ با اخالص بر خدا اعتماد كند. ) ۱   ضعف ـ اهل همت، تعقل و پشتكار باشد. ) ۲  ناآ

گاهی ـ اهل همت، تعقل و پشتكار باشد. ) ۳   ضعف ـ با اخالص بر خدا اعتماد كند. ) ۴  ناآ

در كدام گزينه آورده  »رآن بر وجود سرشت خدا آشناو مهر تأييد آيات ق اوقبول خالقيت خداوند توسط روی گردانان از درگاه « -69

  شده است؟

َ الَّ  یِّ لی الحَ ل عَ كَّ وَ تَ  وَ «) ۲    ...»فَِاذا عََزمَت فَتََوكَّل َعلی اِهللا «) ۱ ِ بِّ سَ  وَ  موُت ذی الي   »ه ...دِ مْ حَ ح ب

َ اَ «) ۳ ِ  يس اهللاُ ل َ «) ۴    »... دهُ بَ عَ  كافٍ ب ْ اَ ن سَ ئِ و ل َ  و االرَض  ماواتِ السَّ  َق لَ ن خَ م مَ هُ تَ ل   »... اهللاُ  نَّ قولُ يَ ل

گر با مولوی هم آوا شده و بگوييم  -70 در حقيقت مفهوم كدام گزينه را » كنی در كار كن / كشت كن پس تكيه بر جّبار كن گر توّكل می«ا

  ايم؟ درست فهميده

گذار كند. ) ۱   توّكل در جايی درست است كه انسان مسئوليت و وظيفة خود را به ديگری وا

  . بودنياز خواهد  از بهره جستن از ابزار و اسباب بی كند میكه توكل  كسی) ۲

  گاه خود ببيند.  انسان بايد در قلب خود بر خدا توكل كند و واقعاً او را تكيه) ۳

  . شدباكننده و اميددهنده به كسی است كه اهل هّمت، تعقل و پشتكار  بلكه كمکتوكل، جانشين تنبلی و ندانم كاری افراد نيست ) ۴
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و اين عقيده چه تأثيری در زندگی انسان » جهان از خداست و رو به سوی او دارد«بيانگر اين است كه   شريفه ةپيام كدام آي - 71

 خواهد داشت؟

ماواِت َو االَ « )۱ َ الَّ بِالحَقِّ َو اِ رَض َو ما بَينَُهما ما َخلَقنَا السَّ ی ا انسان هرگز از تقدير الهی و نظم تعيين شده در نظام آفرينش تجاوز  - » ...جٍَل ُمَسمِّ

  نخواهد كرد.

ماواِت َو االَ « )۲ ی اَ الَّ بِالحَقِّ َو رَض َو ما بَينَُهما اِ ما َخلَقنَا السَّ عمر را به آسانی از دست نخواهد داد و آمادگی حضور در پيشگاه الهی را  - .» ..جٍَل ُمَسمِّ

  دارد.

ماواِت و االَ َخلََق ا« )۳ رَ لسَّ انسان هرگز از تقدير الهی و نظم تعيين شده در نظام آفرينش تجاوز  - » صيرُ المَ  ليهِ ُكم فَاَحَسَن ُصَوَرُكم و اِ رَض بِالحَقِّ َو َصوَّ

  نخواهد كرد.

ماواِت و االَ « )۴ َرُكم فَاَ َخلََق السَّ عمر را به آسانی از دست نخواهد داد و آمادگی حضور در پيشگاه  - » صيرُ المَ  ليهِ حَسَن ُصَوَرُكم و اِ رَض بِالحَقِّ و َصوَّ

 الهی را دارد.

ترين دشمن تو، همان نفسی است كه در دشمن«كه فرمود:  ،الّسالم هرگاه بخواهيم برای اين سخن موالی پرهيزگاران، علی عليه -72

  ست؟مبنای قرآنی ترسيم كنيم، پيام كدام آيه، وافی به اين مقصود ا» درون توست.

َ اِ  يطانِ الشَّ  واتِ طُ عوا خُ بِ تَّ التَ  و« )۱   »ُمبينٌ  دوٌّ م عُ كُ نّه ل

۲( » َ ْ اَ ّواها فَ سَ  ماو فٍس و ن   »قواهارها و تَ جوَ ها فُ مَ هَ ل

۳( » َ َ  قنا االنسانَ لَ قد خَ و ل َ  ُس ما تُوسوِ  علمُ و ن   »هفسُ به ن

ِ قسِ ال اُ  و« )۴   »ۀِ اماللّوّ  فسِ م بالنَّ قسِ و ال اُ  ۀِ القيام يومِ م ب

 ؟ام عبارت بيانگر آثار محبت واقعی انسان به خداوند استكد -73

كی ايثار و از خودگذشتگی همراه با دوری از منفعت )۱   طلبی و تحرک و چاال

كنده نمودن فضای دل از عطر محبت به خداوند و دوری از هرگونه نفرت قلبی )۲   آ

  لوقات خداوندمخ ةخالی نمودن دل از هر گونه كينه و دشمنی و ابراز محبت به هم )۳

 لبريز نمودن عالم از عشق به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا )۴

 هاي کتاب زرد ): سؤال2و زندگی (دین
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 ؟ شرط رستگاری و فالح جامعه، چيست...» يَدعوَن إلی الَخيِر  ۀٌ َولتَُكن ِمنُكم اُمَّ «ة شريفة با توجه به آي -74

  امر به معروف و نهی از منكر ة انجام دو واجب فراموش شد )۱

  های آتش دوزخ و اخوت و تأليف قلوب و دوری از پرتگاه برادری )۲

  وجود گروهی محدود در جامعه برای انجام واجبات در انظار عموم )۳

  دعوت به خير و نيكی همراه با عمل به مستحبات و ترک مكروهات )۴

ِ  ۀُ الئكَ المَ  مُ ّفاهُ وَ ذين تَ الَّ  نَّ اِ « ة شريفةاز آي -75 َ قالوا اَ  رضِ فی االَ  فينَ ضعَ ستَ نّا مُ م قالوا كُ تُ نكُ  م قالوا فيمَ هِ سِ نفُ می اَ ظال  اهللاِ  رُض ن اَ كُ م تَ ل

  ؟گردد نمیكدام مفهوم مستفاد » …روا فيها تهاِج فَ  ۀً عَ واسِ 

  كنند. شود، اما فرشتگان حقيقت وجود انسان را كه همان روح و جسم است، توّفی می های حياتی بدن متوقف می پس از مرگ، گرچه فعاليت )۱

شود و پيوسته بر آن افزوده  ها با مرگ بسته نمی باط عالم برزخ با دنيا، پس از مرگ نيز همچنان برقرار است، بدين معنا كه پرونده اعمال انسانارت )۲

  گردد. می

نها در دنيا ممكن كند كه درک آ شنود. همچنين اموری را درک و مشاهده می شان را می كند و پاسخ در عالم برزخ، انسان با فرشتگان گفتگو می )۳

  نبود.

كه تجلی كوچكی از بهشت » جهنم برزخی«و كافران در  »بهشت برزخی«شود. مؤمنان در  بخشی از پاداش و جزای مردم در عالم برزخ داده می )۴

  گذرانند. و جهنم آخرت است روزگار می

 كار عبث در چيست؟ ةخلقت حكيمانه خداوند متعال چه خصوصياتی دارد و ريش -76

 جهل و نادانی - اد تمايالت و گرايشات و جلوگيری از غرايزايج )۱

  جهل و نادانی - خلقت برای هدف شايسته و اعطای امكانات الزم )۲

  كبر و خودپرستی - ايجاد تمايالت و گرايشات و جلوگيری از غرايز )۳

  كبر و خودپرستی - خلقت برای هدف شايسته و اعطای امكانات الزم  )۴

ناگهانی با همسر عزيز مصر كدام كالم،  ةضرت يوسف (ع) زندگی عفيفانه را پيش گرفته بود، در مواجهكه ح با توجه به اين -77

 ؟نمايد گر می پاكدامنی ايشان را جلوه

  »نَُّه ال يُفلُِح الظَّالمونَ اِ َن َمثواَی ی أحسَ نَُّه َربّ اِ قاَل َمَعاَذ اِهللا «) ۱

َ اِ نَفسی  ئُ َو ما اُبرِّ «) ۲   »ما َرِحَم َربّی وء إالّ بِالسࠩ  ۀٌ ارَ مّ نَّ النَّفَس أل

  »لَن حاَش هللاِ ذ َراَودتُنَّ يوسَف عَن نفسه قُ قاَل ما َخطبُُكنَّ إ«) ۳

َ كبَرأَ  هُ ينَ ّما رأَ فلَ «) ۴   »ُه َو قطَّعَن أيِديَُهنَّ َو قُلَن حاَش ِهللا ما هذا بََشراً ن
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 ؟ يطان به آنان چيستكنند و پاسخ ش دوزخيان با كدام بيان ديگران را مقصر معرفی می -78

  دروغ دادم.ة و من به شما وعدداد راست ة خدا به شما وعد - بزرگان ما و شيطان، ما را گمراه ساختند) ۱

  پيامبران داليل روشن برای شما آوردند، شما خود نپذيرفتيد. - بزرگان ما و شيطان، ما را گمراه ساختند) ۲

  دروغ دادم.ة و من به شما وعدداد راست ة خدا به شما وعد - ندشيطان و آرزوهای دنيايی، ما را گمراه ساخت) ۳

  پيامبران داليل روشن برای شما آوردند، شما خود نپذيرفتيد. - شيطان و آرزوهای دنيايی، ما را گمراه ساختند) ۴

حاكی از اين حقيقت .........  ةشريف ةاست كه پيام آي......... به بيان قرآن كريم مراعات پوشش و لباس ظاهری در گرِو برخورداری از  -79

  است.

  »يَن َعلَيِهنَّ ِمن جَالبيِبِهنَّ نيا ايࠩها النَّبی قُل ِالَزواِجک و بَناتِک و نِساِء المؤمنيَن يُد« - ايمان  )۱

َ « - تقوا  )۲ َ قَ  مَ دَ ءانی يا ب َ د ا ِ ءاوم لباساً يُواری سَ ليكُ زلنا عَ ن   »قوی ذلک خيرٌ التَّ  باُس تِكم و ريشاً و ل

ِ قُ و « - يمان ا )۳ َ  لمؤمناتِ ل ل َ مِ  ضنَ غضُ ي َ  هنَّ بصارِ ن ا   »نهامِ  رَ هَ الّ ما ظَ اِ  هنَّ تَ زينَ  بدينَ و اليُ  نَّ هُ فروجَ  ظنَ حفَ و ي

َ « - تقوا )۴   »وجَهم ذلَِک اَزكی لَهم اِنَّ اَهللا َخبيٌر بما يَصنَعونَ ُفرحَفظوا قُل للمؤمنيَن يَُغّضوا ِمن اَبصارِهم و ي

گر -80  باطل را روزه كه كاری چه چنان بماند، جا آن در روز ده خواهد می كه برسد جايی به اي برسد، وطنش به ظهر از پيش مسافر ا

 است؟ فقهی حكم كدام مشمول ترتيب به انجام داده، اي و نداده انجام كند می

  .است واجب او بر روز آن كفاره و قضا - رديبگ روزه را روز آن است بهتر )۱

  .است واجب او بر روز آن ةروزی قضا - رديبگ روزه را روز آن است بهتر )۲

  .است واجب او بر روز كفاره آن و قضا - رديبگ روزه را روز آن ديبا )۳

  .است واجب او بر روز آن ةروزی قضا - رديبگ روزه را روز آن ديبا )۴

  

  گيرند و در عصر پيامبر (ص) چه كسانی تربيت شدند؟ از لحاظ فكری و عملی، مردم يک جامعه از چه كسانی الگو می -81

  های باتقوا، جهادگر و مورد اعتماد مشركان ـ شخصيت نخبههای  شخصيت) ۱

  هايی آزاده، شجاع و با ايمان های برجسته ـ انسان شخصيت) ۲

  های باتقوا، جهادگر و مورد اعتماد مشركان های برجسته ـ شخصيت شخصيت) ۳

  ـ انسان هايی آزاده، شجاع و با ايمان  نخبههای  شخصيت) ۴

 دقیقه 15: هاي طراحی) (سؤال وقت پیشنهادي  115تا 84هاي  صفحه :)3دین و زندگی (
 است. اختیاريها  گویی به این سؤال پاسخ
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تفسير و «ترتيب   اسالم در دوران پس از رحلت پيامبر (ص)، چيست و به ازماندن چيزی فراتر از يک نام  يكی از عوامل باقی -82

مربوط به » كردند دار شدن افكار كسانی كه از ائمة اطهار پيروی نمی جهت«و » تعليم آيات قرآن توسط گروهی از علمای اهل كتاب

   ؟باشد می مورد  كدام

قابل اعتماد ـ تحريف در معارف اسالمی و جعل  ها و الگوهای غير وجود قرآن كريم در ميان مردم و حفظ آن از تحريف ـ ظهور شخصيت) ۱

  احاديث

  ابل اعتمادق ها و الگوهای غير وجود و حضور ائمة اطهار (ع) ـ تحريف در معارف اسالمی و جعل احاديث ـ ظهور شخصيت) ۲

فرهنگی ايجاد شده در عصر پيامبر (ص) ـ تحريف در معارف اسالمی و جعل احاديث ـ تحريف در معارف اسالمی و جعل معنوی و تحول ) ۳

  احاديث

كرم (ص) ـ ظهور شخصيت) ۴   بل اعتماد قا ها و الگوهای غير تالش و كوشش مسلمانان در راه مبارزه با حكام ـ ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر ا

  كشد؟ را به تصوير می »واقعی نعمت رسالت ارانگز سپاس«يک از آيات زير  كدام -83

َ لَ فَ اَ «) ۱ َ م ي     »روا ...نظُ يَ فَ  رضِ سيروا فی اال

  »... ُل سُ الرࠩ  ن قبلهِ مِ  تلَ د خَ قَ  سوٌل  رَ ّال اِ  دٌ مَّ حّ ما مُ  وَ «) ۲

  »م ...هو لكُ فَ  جرٍ ن اَ م مِ لتكُ اَ ل ما سَ قُ «) ۳

َ قُ «) ۴   »... ۀَ دَّ وَ  المَ ّال اِ  ليه اجراً م عَ كُ لُ اَ سل ال ا

ه (ع) برای تحقق آن اصل اساسی كه ائمّ «و » عباس یناميه و ب تدريجی بنای ظلم بنیو سستی بقای تفكر اصيل اسالم راستين « -84

  باشد؟ يک می كدام، در رابطه با »اصل تقيه«و  استترتيب ناظر بر كدام موارد  به» داشتندنحتی از ايثار جان و مال خود دريغ 

گاهی بخشی به مردم ـ مبارز) ۱   متناسب با شرايط زمان ـ نخستين  ةآ

گاهی بخشی به مردم ـ دومين مبارزة) ۲   متناسب با شرايط زمان ـ آ

گاهی بخشی به مردم ـ نخستممبارزة ) ۳   ينتناسب با شرايط زمان ـ آ

گاهی بخشی به مردم ـ مبارز) ۴   مين متناسب با شرايط زمان ـ دو ةآ

های سخت اجتماعی از نظر آن  معلول چيست و راه حل نهايی در هنگام آزمون» پيروی از قرآن«السالم،  به بيان امام علی عليه -85

  تفسير كدام آيه است؟  ،امام بزرگوار

َ قُ «كنندگان قرآن ـ  شناخت فراموش) ۱ َ  ن شاءَ الّ مَ اِ  جرٍ ن اَ مِ  ليهِ م عَ كُ لُ ساَ ل ما ا َ ا   »بيالً ه سَ لی ربِّ اِ  خذَ تَّ ن ي

َ قُ «كنندگان به قرآن ـ  شناخت پشت) ۲ َ اَ  ن شاءَ الّ مَ اِ  جرٍ ن اَ مِ  ليهِ م عَ كُ لُ ساَ ل ما ا   »بيالً ه سَ لی ربِّ اِ  خذَ تَّ ن ي

َ قُ «كنندگان قرآن ـ  شناخت فراموش) ۳ َ ربی و مَ فی القُ  ۀَ دَّ وَ المَ  الّ جراً اِ اَ  ليهِ م عَ كُ لُ ساَ ل ال ا َ  ۀً نسَ ف حَ رِ قتَ ن ي َ  دزِ ن   »ا ُحسناً ه فيهل

  »نَزِد لَه فيها حُسناً  ۀً ف حََسنفی الُقربی و َمن يَقتَرِ  ۀَ قُل ال اَساَلُُكم َعليِه اَجراً االّ الَمَودَّ «  كنندگان به قرآن ـ شناخت پشت) ۴
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مشمول  ،اند فضيلت كه روح خود را پاک كرده های با در زمان كدام معصوم اتفاق افتاد و انسان »گسترش زمينه فعاليت شيعيان« -86

  ناشی از چيست؟ ها آناند و مقام و منزلت  چه چيزی شده

  امام رضا (ع) ـ واليت معنوی ـ بندگی واقعی) ۲  و معنوی ـ بندگی واقعی  یامام رضا (ع) ـ واليت ظاهر) ۱

  امام سجاد (ع) ـ واليت معنوی ـ ساده زيستی) ۴  امام سجاد (ع) ـ واليت ظاهری و معنوی ـ ساده زيستی) ۳

سبب جلوگيری از چه پيامدی گرديد و چهرة اسالم راستين را براساس چه   امامان بزرگوار (ع) پس از رحلت رسول خدا (ص)،قيام  -87

  اصولی استوار ساخت؟

  تبديل حكومت عدل نبوی به سلطنت ـ امر به معروف و نهی از منكر ) ۱

  تبديل حكومت عدل نبوی به سلطنت ـ توحيد، عدل و امامت ) ۲

  حريف تعاليم اسالمی ـ توحيد، عدل و امامت و ت خسن) ۳

  و تحريف تعاليم اسالمی ـ امر به معروف و نهی از منكر  خسن) ۴

ساز هالكت و بدبختی يا عزت و سربلندی يک جامعه، در درجة اول كدام  زمينه...» ّتی حَ  ومٍ قَ ما بِ  ّيرُ غَ ال يُ  اهللاَ  نَّ اِ «آية شريفة  طبق -88

  ع) روز شادی فرزندان و پيروان ايشان، چه زمانی است؟است و بنابر سخن امام علی (

  رفتار خود مردم ـ زمان ظهور و وعدة الهی و ندای آسمانی ) ۱

  ها در درک رهبری امام در عصر غيبت قضای حتمی خداوند ـ زمان شايستگی يافتن انسان) ۲

  عصر غيبتها در درک رهبری امام در  رفتار خود مردم ـ زمان شايستگی يافتن انسان) ۳

  قضای حتمی خداوند ـ زمان ظهور و وعدة الهی و ندای آسمانی ) ۴

و چه مقدار از رهبری امام  باشد چيزو فرهنگ و عدالت، بايد متوجه چه  علممربوط به جامعه مانند  امورجهت تغيير و تحول  -89

گذار شده است؟   عصر (عج) در عصر غيبت به عالمان دين وا

  ها های جامعه ـ همة حيطه قوانين و سنت) ۲  ـ بخشی از رهبری  های جامعه قوانين و سنت) ۱

كم بر درون افراد ـ بخشی از رهبری) ۳ كم بر درون افراد ـ همة حيطه) ۴  روحية حا   ها روحية حا

  توان گفت؟ های مذهب تشّيع، در ارتباط با عمر طوالنی امام عصر (عج) چه می با توجه به آموزه -90

گر چه يک ا) ۱ گر شرايط متعددی دست به دست هم بدهند، قابل تحقق است.  مر غيرعقلی به نظر میاين مسأله ا   رسد، اما ا

گر شرايط متعددی دست به دست هم بدهند، قابل تحقق است. ) ۲   اين مسأله عقلی و عادی است و ا

گر چه محال به نظر می) ۳ گر شرايط متعددی دست به دست هم بدهند، قابل  اين مسأله ا   تحقق است. رسد، اما ا

گر شرايط متعددی دست به دست هم بدهند، قابل تحقق است. ) ۴ گر چه غيرعادی است، اما ا   اين مسأله ا
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Part A: Grammar & Vocabulary 

Directions: Read questions 91-93 and choose the best answer for each question. Then mark the 

correct choice on your answer sheet. 

91. Which sentence is grammatically wrong? 

1) I’ve lost my key. I am looking for it.  

2) I gave John a good pencil. He should look after it.  

3) Because the image was unclear, I had to get closer to look at it.  

4) Do you know what a separable phrasal verb is? If not, look up it.  

92. As there are only 20 minutes left, let me ......... explain the scanning technique on how to answer 

reading comprehension questions more easily.  

1) painfully  2) recently  

3) briefly  4) physically 

93. We walked very carefully along the snow-covered street. We were afraid ......... falling . 

1) from  2) on 

3) of  4) for 

Part B: Cloze Test 

Directions: Questions 94-96 are related to the following passage. Read the passage and choose the 

word that best fits each blank. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

These days many people eat convenience food. This means food which is already (94)......... in 

packets or cans, or often frozen. People also go to fast-food restaurants a lot, where they buy 

take-away meals. This type of food is suitable in the busy, modern world, but it often contains 

a large (95)......... of fat or sugar. If you eat a lot of sugar, dentists say you might get holes in 

your teeth. (96)........., if you eat a lot of fat, doctors will tell you that this is bad for your heart.  

94. 1) remained 2) prepared 3) deserved 4) provided 

95. 1) meal 2) number 3) quality 4) amount 

96. 1) Absolutely 2) Similarly 3) Fortunately 4) Immediately 

 دقیقه 7: )هاي طراحی (سؤال وقت پیشنهادي  52تا 38هاي  : صفحه)3زبان انگلیسی (
 است. اختیاريها  گویی به این سؤال پاسخ
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Part C: Reading Comprehension 

Directions: Questions 97-100 are related to the following passage. Read the passage and choose the 

choice that best fits each blank. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

There are many different kinds of phobias, and they affect at least a quarter of the 

population. But doctors believe that they may soon have a cure.  

The normal treatment for people with strong phobias is some kind of exposure therapy. The 

most commonly used exposure therapy involves gradually exposing people to the object or 

situation that produces the fear. For example, if you have dental phobia, you might first sit in 

the waiting room of a dentist, then talk to the dentist, and then sit on the dentist’s chair. These 

exposures are combined with relaxation techniques.  

However, exposure therapy does not work for everybody, and doctors think that the new 

drug, which causes changes to a part of the brain that is used in learning and memory, could 

be used in the future to make this therapy more effective. Michael Davis at Emory University 

School of Medicine in Atlanta, Georgia, did a study with 30 acrophobics- people who are 

scared of heights - and put them in a glass elevator that appeared to go up and down. The 

people who were given the pill felt much less afraid than those who took a placebo, (a drug 

with no physical effects, given to patients who don’t need medicine, but think that they do.) 

97. According to the passage, which statement is true? 

1) Almost half a quarter of people suffer from phobias.  

2) Right now, the best therapy for phobic patients is exposure therapy.  

3) In exposure therapy, patients face their fear unexpectedly.  

4) Exposure therapy is also effective for people who have dental phobia.  

98. According to the passage, which of the following sentences is not true? 

1) In phobic patients, the part of the brain that is used in learning, is damaged.  

2) The pill has much more effect on phobic patients than placebo.  

3) Doctors hope to find a specific drug to cure phobia.   

4) Exposure therapy is not effective for every patient.  

99. The word “gradually” in paragraph 2 is closest in meaning to ......... .  

1) slowly  2) increasingly   

3) greatly  4) weakly 

100. Dr. Davis put the patients in an elevator to ......... .  

1) test the placebo effect  

2) examine exposure therapy 

3) compare the effects of two different substances.  

4) prove that exposure therapy works for every body.  



  25 : صفحه     رياضي - مرداد 19آزمون  –تابستانپروژة 
  

 
 

 محل انجام محاسبات

 
 

 رو، مربوط به كدام يك از توابع زير است؟ نمودار روبه - 101

1 (xy 3 1   

2( xy 1 3   

3 (xy 1 3   

4 (xy 3 1   

حاصل عبارت - 102
5625 20 04 16log

/log  كدام است؟ 

1( 23  2( 2 3(2  4 (23  
  تواند بيانگر يك تابع نمايي باشد؟  هاي زير، مي يك از جدول هاي كدام داده - 103

1 (
x
y

10 15 20 25
1 6 11 16  2 (

x / /
y

10 5 2 5 1 5
1 6 11 16  

3 (
x
y /

10 15 20 25
25 20 16 12 8  4( 

x / /
y /

10 5 2 5 1 25
25 20 16 12 8  

12اگر - 104
3a log3، آنگاه 3

8log كدام است؟با  برابر  

1( 
a
4

3 3  2 (
a

1
1  3(  

a
5

5 2  4 (
a

2
1  

33قي دو تابع تال ةنقطفاصلة  - 105 xy ( )   2و 3 3xy   0از نقطة اي به طول صحيح،  در نقطه 1P( ,   ؟كدام است (
1( 63  2( 8  3( 65  4( 66  

5ترين مقدار عبارت  بيش - 106 2 1
8

cos x(log )  كدام است؟(x R)  

1 (log85  2 (log58  3 ((log )5 38  4 ((log )8 35  
2اگر  - 107 2 2 4log(x ) log log(x )    52، حاصل باشد 3log (x ) كدام است؟  

1( 1  2( 1) 3  صفر
2  4 (1  

12ab اگر - 108   2و 3 4log log log a b  2، آنگاه حاصل 2a b  كدام است؟ 
1 (18  2 (25  3 (27  4 (30  

  دقيقه 20: وقت پيشنهادي  )119تا85هايصفحه:2رياضي ( توابع نمايي و لگاريتم
 .تاس اجباريها  گويي به اين سؤال پاسخ
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 محل انجام محاسبات

2 عبارت حاصل - 109 3 4 511
5123 54

1A
log log log ... log


   

  ؟است كدام 

1 (1
9  2 (9  3 (1

9  4 (9  

22 اگر - 110 xf (x) log 2ة ، آنگاه از معادل 2 7f (x) f (x )
x

  3، مقدار
3f ( )

x
 كدام است؟ 

1  3 (1  4 (3) 2  صفر )1
2  

  
  

  

1 ةبا ضابط fابع تعريف ت ةدامن - 111 2
3

x xf (x)
x x
 

 


  است؟ بازهكدام  
1 (( , ]0 1  2 (( , )0 3 3 ([ , ]1 2  4 (( , )2 3  

1اگر  - 112
xf (x)

x



و  

2
2

2 1
2 2

x x(fog)(x)
x x

 


 
)0g، آنگاه    كدام است؟  (

1 (1  2 (1) 3 صفر
2  4 (1  

2 اگر - 113
1 0

3 0
x , x

f (x)
x , x

  
 

fof)2 و  )(a) مقادير حقيقي قابل قبول براي  ة، آنگاه مجموعa چند عضو دارد؟ 

 3) 4  2 )3 1 )2  صفر )1
f)0دو تابع باشند، به طوري كه gو  fاگر - 114 g)(x) ها را در يك دسـتگاه مختصـات نشـان     تواند نمودارهاي آن ، آنگاه كدام گزينه مي

 دهد؟

1(   2( x

y

f

g

  

3(    4( 
x

y

f

g

  

  دقيقه 20: وقت پيشنهادي  )77تا55هايصفحه: 3رياضي ( حد و پيوستگي+تابع
 .استاختياريهاگويي به اين سؤالپاسخ
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 محل انجام محاسبات

2اگر  - 115 4f (x) x x    2و 4f (g(x)) x x   آنگاه ،(f g)(x) تواند باشد؟ كدام گزينه مي 

1 (x 2 5    2 (x2 1  

3 (x x2 2    4 (x x2 2  

در تابع  - 116
2

5 31

3 3

x | x |
x

f (x)
x | x |


 

 
  

، حاصل 
3x ( )

lim f (x)
 

چند برابر  
3x ( )

lim f (x)
 

  است؟ 

1 (24  2 (1
24  3 (24  4 (1

24  

حد چپ و راست تابع  - 117
2 2 1

2 1

x x
f (x)

x x

   
  

 ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ اي كه حد ندارد، به در نقطه 

1( 1  1و  1 )3  2صفر و  )2  1و  4 (2 و صفر  

xfة حد چپ تابع با ضابط - 118 (x)
a [x]




1x ةدر نقط  1ة ، به انداز
 aتـرين مقـدار    كوچك. است ن در اين نقطه بيشتراز حد راست آ 6

 )جزء صحيح: [ ] (كدام است؟

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

 حاصل. م شده استرس مقابلدر شكل  fنمودار تابع  - 119
1 1

1 3
x x
lim f (x ) lim f ( x)

  

   كدام است؟ 

  صفر) 1
2( 1  
3 (1  
4 (3  

و اگر دو تابع - 120 2
3و 2 2

ax b x
f (x)

x x
 

   
3و و  2 2

و 2
x x

g(x)
ax b x

 
   

2xة در نقط   ند، آنگاه حاصـل داراي حد باشa b   كـدام

 است؟

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

y

x

-1

1

2

2



  28 :ةصفح    شناسي زيست - مرداد 19 آزمون – تابستانپروژة 
  

  پ
  .محلول است. . . . به طور معمول در پالسماي هر انسان سالم  - 121

      همانند هموگلوبين Rhپادتن ضد ) 1
  برخالف اكسيژن انيدراز كربنيك) 2
      اكسيدكربنهمانند دي ادتنپ) 3
  فيبرين برخالف فيبرينوژن) 4

  .»است تيرهبا خون . . . . ي، داراي ماه. . . . خرچنگ دراز «كنند؟  تكميل مي ستينادر بهمقابل را  ةچند مورد جمل - 122
      سرخرگ شكمي –برخالف ) الف
  سرخرگ پشتي –همانند ) ب
      سياهرگ شكمي –برخالف ) ج
  سياهرگ پشتي –همانند ) د
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

 ». . . . در يك انسان سالم و بالغ، « - 123

  .اند هاي قلبي بسته  باز و دريچهي سيني  ها كار قلب، دريچه ةاي چرخ ثانيه 4/0 ةدر تمام زمان مرحل) 1
  .است كاهشهاي سيني، فشار خون در آئورت در حال  در طي بسته بودن دريچه) 2
  .شدن از خون هستندخالي همزمان با صداي اول قلب، دهليزها در حال ) 3
  .رد، مانعي براي ورود خون از دهليز به بطن وجود داQدر طي ثبت موج ) 4

  . . . .، والدر  - 124
 .ها محل تبادل گازهاي تنفسي هستند ششآب) 1

  .كند اكسيژن عبور مي پراز قلب خون ) 2
 .شود همولنف مشاهده مي) 3

  .ندارد CO2جايي  در جابه يكربنيك نقش آنزيم انيدراز) 4
  .كند مي. . . . خونِ . . . . در . . . . رگ رخس - 125

 وارد تيره را به سطوح تنفسي –خرچنگ دراز  –شكمي ) 1

  واردبه سطوح تنفسي  تيره را -  دلفين –ششي ) 2
 خارجاي هاي لولهقلب ازروشن را  –كرم خاكي  –پشتي ) 3

  خارج ايقلب دوحفره ازروشن را  –ماهي –شكمي ) 4
  . . . .شود، مي خارجها شش ازترين حجم هوا كه بيش در هنگامي - 126

  .شود جزء ظرفيت حياتي بدن محسوب مي ،در پايان ها د درون ششهواي موجو) 1
  .رسد مي خود حالت ترين منفي به جنب، ةپرد ةجدار دو بين فشار) 2
  .كند سمت عقب حركت مي و جناغ به شود يمگنبدي غيرحالت  ديافراگم به) 3
  .كنند تري را مصرف مي اي بازدمي، انرژي زيستي بيش هاي بين دنده ماهيچه) 4

  . . . .مويرگ خوني،  انتهاي. . . . مويرگ خوني  ابتدايطور معمول در  به - 127
  تر است فشار اسمزي از فشار تراوش كم – همانند) 1
  .تر استفشار تراوش از فشار اسمزي بيش – برخالف) 2
  .تر از حجم مايع ميان بافتي وارد شده به مويرگ استحجم مايع خارج شده از مويرگ بيش –همانند ) 3
  . تر از حجم مايع ميان بافتي وارد شده به مويرگ استحجم مايع خارج شده از مويرگ كم –برخالف ) 4

  دقيقه 10: وقت پيشنهادي  )91تا67هايصفحه:1و آزمايشگاهشناسي زيست(گردش مواد + تبادل گازها
 .استاجباريهاگويي به اين سؤالپاسخ
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  . . . .ها درست زماني است كه حجم خون درون بطن ترين بيش - 128
  .اند در حال استراحتها دهليز) 1
  .خواهند باز شوندمي سرخرگيهاي دريچه) 2
  .شودقلب شنيده مي دومصداي ) 3
  .ترين فشار خون را دارندكمها نبط) 4

  ». . . . ها هنايژ. . . .  ها كنايژ« كند؟ تكميل ميدرستي  را به مقابل ةمورد جمل چند - 129
    .اندداراي غشاي موكوزي –همانند  )الف
  .اند هاي غضروفيداراي حلقه –برخالف  )ب
    .هاي تهويه هوا هستندمحل –همانند  )ج
  .تري دارند ار هواي بيشدر هنگام دم فش –برخالف  )د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  . . . .  نيستهنگام دم ممكن به غاز وحشيدر  - 130
 .هواي تهويه شده از ناي عبور كند) 1

 .سطوح تنفسي بتوانند سبب تهويه هوا شوند) 2

 .هاي هوادار عقبي وارد شود هواي مجراي تنفسي به كيسه) 3

  .شده دريافت كنند تهويهها هواي  هاي هوادار پيشين از شش كيسه) 4
  
  

 كند؟ درستي كامل مي چند مورد، عبارت زير را به - 131

  ». . .  نيستدر جانوران، گامت طبيعي ممكن «
      .محصول تقسيم ميوز باشد) الف
  .محصول تقسيم ميتوز باشد) ب
      .توانايي ميتوز داشته باشد )ج
  .توانايي ميوز داشته باشد) د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 . . .   ةدر مرحل مقابلايش در آزم - 132

 .ها زنده ماندندموش ة، هم»ج« ةبرخالف مرحل» ب«) 1

 .ميرند ها ميموش ة، هم»د« ةهمانند مرحل» الف«) 2

 .، خصوصيات ظاهري باكتري تغيير يافت»ب« ةمرحل همانند» ج«) 3

 .هاي زنده حضور دارند، سويه»د« ةمرحل برخالف» الف«) 4

اگر اين مولكول براي سه نسل متوالي . راديواكتيو به كار رفته است ةآن مادة ر بگيريد كه در ساختار هردو زنجيريي را در نظDNAمولكول  - 133
  . .............هاي حاصل  از مولكول .............باشد، در اين صورت  راديواكتيو مي ةدر محيطي كشت داده شود كه فاقد ماد

      .باشند غير راديواكتيو مي –يمي ن) 1
  . راديواكتيو دارند ةيك زنجير –نيمي ) 2
    .باشند غير راديواكتيو مي –يك چهارم ) 3
 .راديواكتيو دارند ةيك زنجير –يك چهارم ) 4

  دقيقه 10: وقت پيشنهادي  )150تا  101هاي  صفحه: 2 و آزمايشگاه شناسي زيست( ميوز و توليدمثل جنسي+ ها و ميتوز  كروموزوم+ ماده ژنتيك 
 .است اختياريها  گويي به اين سؤال پاسخ
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  ؟نداردسيليوم وجود  امكان وقوع كدام نوع جهش، در قارچ پني - 134
  جايي جابه) 4  مضاعف شدن) 3  واژگوني) 2  حذف) 1

  ». . .مشخص كردند كه . . . «كند ؟ مي درستي تكميلبهكدام گزينه عبارت را  - 135
  .اي باشدتواند دو رشتهمارپيچي است كه ميـ عامل ترانسفورماسيون، مولكول  ايوري و همكارانش) 1
  .ـ جفت شدن بازهاي مكمل، توجيهي بر اصل چارگف است ويلكينز و فرانكلين) 2
  .، به شناخت از پيوندهاي شيميايي نيازي نيستDNAبراي ارائة مدلي از ـ  واتسون و كريك) 3
 .برابر است تقريباً مشاهدات چارگف ـ در عامل ترانسفورماسيون، مقدار آدنين و تيمين) 4

 . . .   ةمرحل. . .   چرخة سلولي 1G ةدر مرحل - 136

  .اندكروماتيدياي تكهاي هسته، كروموزومG2 - برخالف ) 1

 .ماده وراثتي به صورت متراكم و فشرده قرار دارد،  G2 -همانند) 2

  .اندكروماتيدياي دوهاي هسته، كروموزومG0 - برخالف ) 3
 .شود، ساختار نوكلئوزومي ايجاد نمي S - برخالف ) 4

 ». . . ،هاي يوكاريوتياي سلول تقسيمات هسته ةهم. . . در «كند؟ درستي تكميل ميمقابل را به د جملةكدام مور - 137

  .شوند هاي دوكروماتيدي متصل ميسانترومر كروموزوم سانتريول و هاي دوك بهرشته –متافاز ) 1
  .هاي يك سلول تعداد كروموزوم برابري دارندهسته –تلوفاز ) 2
  .شوندهاي مضاعف شده، قابل رويت ميموزومكرو –پروفاز ) 3
  .ريز پروتئيني نقش دارند هاي رشته –هاي خواهري كروماتيدجدا شدن ) 4

 گياه اطلسي، درست است؟ ةهاي دوك موجود در يك سلول مريستمي ساق رشته ةهم ةكدام عبارت، دربار - 138

  .شود مياني سلول، كشيده مي ةتا صفح) 1
  .شود ، متصل ميها به سانترومر كروموزوم) 2
  .گردند لِ اسكلت سلولي، ايجاد ميدر پي تغيير شك) 3
  .گردند ها، تشكيل مي زمان با دور شدن جفت سانتريول هم) 4

برابر . . . .  ،اي هسته تك يك سلول پيكري. . . .  ةدر مرحل. . . . در حالت عادي تعداد « كند؟ تكميل مي درستينابهمقابل را  ةكدام گزينه جمل - 139
  ».است. . .  . 
  156 - مرغ - G2 - اي هاي هستهكروماتيدهاي كروموزوم) 1

  54 - انسان - S -هاي سانتريوليلولهريز) 2
  32 - مگس سركه - متافاز - مضاعف شده سيتوسلي وكلئوتيدينهاي پليرشته) 3
  96 - آلو - تلوفاز - هاي دو كروماتيديكروموزوم) 4

  نمايد؟ نداران به درستي تكميل ميرت زير را در مورد جاكدام گزينه عبا - 140
  »...........كه  نيستممكن .......... در پايان «
  .هاي حاصل، افزوده شود ژنتيكي سلول ةبر مقدار ماد - I تلوفاز) 1
  .دژنتيكي متفاوتي داشته باشن ةهاي حاصل، مقدار ماد سلول –يك ميوز عادي ) 2
  .آن برابر باشد ةعدد كروموزومي سلول جنسي با سلول اولي –يك ميتوز عادي ) 3
  .آن باشد ةتر از تترادهاي سلول اولي ها، بيش در سلولي، تعداد كروموزوم - II تلوفاز) 4
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4سرعت آن  ةو انداز 4Jاي، انرژي جنبشي گلوله - 141 m
s

 شود؟ 5J را به چند متر بر ثانيه برسانيم تا انرژي جنبشي آن سرعت آن. است 

1 (5  2 (8  3( 2 5  4 (5 2  

3برابر با ) 1(اگر سرعت آونگ در وضعيت . در حال نوسان است 2mمطابق شكل زير، آونگي به طول  - 142 m
s

باشد، سرعت آن هنگامي كـه از   

210(ر بر ثانيه است؟ گذرد، چند مت مي )وضعيت قائم( )2(وضعيت  mg
s

  نظر شود از مقاومت هوا و جرم نخ صرفو(.  

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

200m رم با سرعت افقيگ 24اي به جرم  گلوله - 143
s

، و بايسـتد  درخت فـرو رود  ةدر تن 12cm ةاگر گلوله به انداز. شود درختي مي ةوارد تن 
  كند، چند كيلو نيوتون است؟ درخت به آن وارد مي ةمتوسطي كه تن نيروي ةانداز

1( 20  2( 4  3( 8  4 (3  

2اتومبيلي به جرم  - 144 5/ ton 20اي افقي از حال سكون شروع به حركت كرده و پس از طي مسافتي، سرعت آن به  در جادهm
s

. رسـد  مـي  
  در اين مدت چند ژول است؟  اشينكار برآيند نيروهاي وارد بر م

1( 65 10  2 (510  3( 55 10  4 (610  
200mدر شكل زير، جسمي به جرم  - 145 g متر  18رها كنيم، حداكثر  ا از حال سكوناگر جسم ر. ايم فشرده با جرم ناچيز را به فنري افقي

جسم به انرژي دروني جسم و محيط تبديل  ةاز انرژي مكانيكي اولي %40جايي،  كه در اين جابه در صورتي. رود دار باال مي روي سطح شيب

210(فنر چند ژول بوده است؟ شود، هنگام رها كردن جسم، انرژي پتانسيل كشساني   mg
s

 عنوان مبدأ انرژي پتانسـيل   و سطح افقي به

 .)گرانشي در نظر گرفته شود
1 (15    2 (20    
3 (25    4 (30  

اگر دستگاه از حال سـكون بـه حركـت    . سطوح ناچيز است ةجرم نخ و قرقره و اصطكاك كليدر شكل زير،  - 146
ـ . رسد مي 10J كيلوگرمي به يك ةانرژي جنبشي وزن  جايي، متر جابه 4آيد، پس از  در چنـد   m ةجرم وزن

10كيلوگرم است؟ N(g )
kg

  

1 (4  2( 6  3( 3  4( 8  

    دقيقه 20: وقت پيشنهادي   )94تا77هاي صفحه: 2فيزيك ( كار و انرژي
 .است اجباريها  گويي به اين سؤال پاسخ

30

m

kg1

x> m4

α
1/2m

(1)

(2)
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40 سختيباالي فنري به ضريب  hني از ارتفاع ونيوت 2ة ، وزنزيردر شكل  - 147 N
m

 آن را ،شود و پس از برخـورد بـا فنـر    رها مياز حال سكون  
0 حداكثر  چند متر است؟ hارتفاع  .كند متر فشرده مي /3

)10 Ng
kg

 انرژي مكانيكي را ناچيز فرض كنيد ةكنند و نيروهاي تلف(.  

1 (/1 2     2 (/0 6  
3 (/2 4     4 (/0 3  

4يك كيلوگرمي با سرعت  ةدر شكل زير، وزن - 148 m
s

 20اگـر  . كنـد  متراكم مـي  20cmرا حداكثر  به فنري با جرم ناچيز برخورد كرده و آن
 كدام است؟ SIبه گرما تبديل شود، ثابت فنر در  وزنه، در مدت تراكم فنر ةدرصد انرژي جنبشي اولي

1 (640    2 (80  
3( 320    4( 3  

اگـر كـار   . كند متر را طي مي 6ثانيه مسافت  6آيد و پس از  متحركي از حال سكون و با شتاب ثابت در امتداد خط راست به حركت در مي - 149
  ژول باشد، جرم آن چند كيلوگرم است؟ 25برايند نيروهاي وارد بر متحرك در اين مدت 

1( /12 5  2( 5  3( 10  4( 4  
درصد باشد، توان متوسط مصـرفي   60اگر بازده باالبر . برد متر باال مي 60بار را با سرعت ثابت،  600kgيك باالبر الكتريكي در هر دقيقه  - 150

10آن چند كيلووات است؟  N(g )
kg

 

1( 5 2( 10 3( 20 4( 40  
  
 

  
  

  دهد؟ تري را نشان مي جريان كم A آل ايده آمپرسنج ،در كدام مدار - 151

1(    2(     

3(    4(  

    دقيقه 15: وقت پيشنهادي   )78تا59هايصفحه:3فيزيك(مدارهاي جريان مستقيم و جريان الكتريكي
 .است اختياريها  گويي به اين سؤال پاسخ

k  
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  چند اهم است؟ 2R مقاومت. آمپر است 2دهد برابر  آل نشان مي در مدار شكل زير، شدت جرياني كه آمپرسنج ايده - 152
1(/0 5        
2(/1 5    
3( 1      
4( /0 75  

ـ   64Wتوان خروجي مولد  ةاگر بيشين .دهيم نهايت افزايش مي را از صفر تا بي Rدر مدار شكل زير مقاومت متغير  - 153  ةباشد، نيـروي محرك
 مولد چند ولت است؟

1(24       
2 (12    
3(32       
4 (64  

 آن است؟ ةشد مولد چند برابر توان تلف مفيدتوان . هستند 8هاي خارجي مشابه و برابر با  در شكل زير تمام مقاومت - 154

1(5
4     2 (3

2   

3(4     4 (5
2  

ها را به مولدي با مقاومـت   آن ةسه مقاومت يكسان را، ابتدا به طور متوالي و سپس به طور موازي، به هم متصل كرده و هر بار دو سر مجموع - 155
  است؟ چند برابر جريان عبوري از مولد در حالت دوم حالت اول جريان عبوري از مولد در. كنيم وني ناچيز وصل ميدر

1( 3  2( 1
3  3( 9  4( 1

9  

دهند، به ترتيب از  نشان مي 2V و 1V آل هاي ايده سنج ، اعدادي كه ولترا باز كنيم Kاگر كليد . بسته است Kكليد  ،زيردر مدار شكل  - 156
  كنند؟  راست به چپ چگونه تغيير مي

  
  .يابد افزايش مي -يابد افزايش مي) 1
  .يابد كاهش مي -يابد افزايش مي) 2
  .يابد كاهش مي -يابد كاهش مي) 3
  .يابد افزايش مي -يابد كاهش مي) 4

4



A

R
2=? R

1=0/75
r
1=

I=

r
2=

Ω
Ω

/50

Ω/50

1=9ε V
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   .است وات .............برابر  1مولد ........ در اين صورت توان آمپر را نشان دهد،  2آل  در مدار شكل زير، اگر آمپرسنج ايده - 157

  50توليدي،  )1
  46ورودي،  )2
  54توليدي،  )3
  54ورودي،  )4

 بود؟خواهد  مجموعه چند واتباشد، توان مصرفي  آمپر 9برابر  1R مقاومت جريان عبوري ازدر شكل زير، اگر  - 158

  

1( 36    
2( 108    
3( 648    
  .باشد اطالعات كافي نمي )4

  چند آمپر است؟ 1I در مدار شكل مقابل، جريان - 159

1( /1 25  
2( /0 8  
3( 1  
4( /1 5  

در اين حالت اختالف پتانسيل دو . بنديم به هم مي Rسيمي به مقاومت الكتريكي  ةاست را به وسيل rدو قطب مولدي كه مقاومت داخلي آن  - 160

Rنسبت . آن است ةسر مولد نصف نيروي محرك
r

  كدام است؟ 

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

R

�

4Ω 1A

2Ω

10V 5Ω

I
1

R
1=2Ω

R
2=6Ω

R
3=3Ω

r
1=1Ω

R
2
=5Ω

R
1=3Ω

A

ε
1

r
2=1Ω

ε
2= V5

I
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 ؟نيستچند اتمي صحيح  هاي يس مولكولگزينه درباره رسم ساختار لووكدام  - 161

 .ترين مقدار است همواره الكترونگاتيوي اتم مركزي كم) 1

  .گيرند لب در اطراف اتم مركزي قرار ميغها ا وقتي در مولكولي از يك عنصر بيش از يك اتم وجود داشته باشد، اين اتم) 2

  .شود رعايت نمي ها برخي اتمبراي اتم هيدروژن و  )كتتوا(قاعده هشتايي ) 3

  .نشده باقي بماند تا حد امكان در ساختار رسم شده نبايد الكترون جفت) 4

 اند؟ هاي زير، درست چند مورد از عبارت - 162

 شيميايي هستند كه پيوندهاي كامالً يوني يا كامالً كوواالنسي ناقطبي دارند هاي تعداد كمي از تركيب. 

 1تر از  دو اتم در يك پيوند بزرگ رونگاتيويالكت اگر تفاوت  .كنند بندي مي هاي يوني دسته را در گروه پيوند باشد، اغلب آن /7

 تـر   دارد، همواره از نيروي موجود ميان يك جفت كاتيون و آنيون قـوي  نيرويي كه دو اتم را در يك پيوند كوواالنسي به هم متصل نگه مي
 .تاس

 اي ميان دو هسته و بين دو الكترون است تر از مجموع نيروهاي دافعه اي بسيار بيش در هنگام تشكيل پيوند كوواالنسي، اثر نيروهاي جاذبه. 

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

 است؟ نادرستام گزينه كد - 163

  .هاي پاولينگ است گيري الكترونگاتيوي عناصر از كار معرفي مقياسي نسبي براي اندازه) 1

  .شود اي است كه براي آن رسم مي يس جداگانهو، سطح انرژي مولكول واقعي همواره باالتر از ساختارهاي لوO3در مولكول ) 2

Cان از وسيارة كي مرقترين  سطح بزرگ كه كنند مان ميشناسان گ ستاره) 3 H (l)2   .پوشيده شده است 6

  .باشد ميگانه  هاي كاربيدي، گاز توليد شده، استيلن است كه داراي پيوند سه در چراغ) 4

پيونـدهاي يـوني و    تعداد د، به ترتيب چند برابرها تشكيل شو تواند بين اتم اي كوواالنسي قطبي كه ميه، تعداد پيوندزيربا توجه به جدول  - 164
 باشد؟ مي قابل تشكيل پيوندهاي كوواالنسي ناقطبي تعداد چند برابر

Se  Tl  C  Cl  Bi  Sr  اتم  

2 4/  1 8/  2 5/  3  1   الكترونگاتيوي  1  /9

1 (6 12  2 (12 6  3 (/ /5 5 5 5  4 (11 113   

دقيقه 10: وقت پيشنهادي  )82تا65هايصفحه:2شيمي(هاي مولكولي پيوند كوواالنسي و تركيب
 .است اجباريها  اين سؤال به گويي پاسخ
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 –هـاي اكسـيژن    و طول پيونـد ........... هاي ناپيوندي به پيوندي با شمار ساختارهاي رزونانسي  نسبت شمار جفت الكترون 3Oدر مولكول  - 165
Oاكسيژن در آن از طول پيوند  O ، .............. و از طول پيوندO O ، ............است. 

  بزرگتر –كوچكتر  –يكسان ) 1

  كوچكتر –بزرگتر  –متفاوت ) 2

  كوچكتر –بزرگتر  –يكسان ) 3

  بزرگتر –كوچكتر  –متفاوت ) 4

 ظر درست هستند؟هاي داده شده براي تركيب مورد ن در كدام گزينه، نام - 166

1 (:SO3 گوگرد –اكسيد  تري  گوگرد(III)اكسيد  

2 (: PCl5 فسفر –پنتاكلريد  فسفر(V)كلريد  

3 (: N O2   اكسيد(V) نيتروژن –اكسيد  پنتا  نيتروژن 5

4 (: CS2 كربن –سولفيد  دي كربن(II)سولفيد  

 با عدد اكسايش اتم مركزي در كدام گونه زير يكسان است؟ 4CClعدد اكسايش كربن در  - 167

1 (CH4  2 (CH O2  3 (AlCl4  4 (NO2  

 تر است؟ بيش گونههاي ناپيوندي در كدام  الكترون هاي پيوندي به شمار جفت نسبت شمار جفت الكترون - 168

1 (NO3  2 (N O2 3  3 (NO2  4 (NOCl  

 تواند باشد؟ هاي زير مي يك از اتم كدام Xيس براي شكل زير، اتم گرفتن قاعدة هشتايي و ساختار لووبا در نظر  - 169

N X N

2-

  
1 (Ge32م با عدد اتمي ، ژرماني  

2 (In49م با عدد اتمي ، ايندي  

3 (Sb 51، آنتيموان با عدد اتمي  

4 (S 16، گوگرد با عدد اتمي  

 باشند؟ ها باهم برابر مي ام تركيبهاي داتيو در كد شمار پيوند - 170

2) ب  CO) الف 3N O  2) ج
3CO   3) دClO  3) ـهSO  

  »د«و » ب«) 4  » ـه«و » د«) 3  »ـه«و » ب«) 2  »ج«و » الف«) 1
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 محل انجام محاسبات

  

  
  

 .... به جزهاي زير درست است،  ينهم گزتما - 171

  .فرايندي مسيرهاي متفاوتي وجود داشته باشد، تغيير انرژي دروني سامانه در تمام مسيرها يكسان است انجام اگر براي) 1

  .دهد سامانه روي محيط كار انجام ميدر واكنش سوختن پروپان ) 2

  .باشد متان، تنها آلكاني است كه در واكنش سوختن آن تغيير انرژي دروني تنها ناشي از انتقال گرما مي) 3

E، در فشار ثابت ريندر واكنش تجزية نيتروگليس) 4 H   باشد مي.  

Hg(l) ،2Brآنتالپي استاندارد تشكيل  - 172 (g) ،2I (l)  وAr(l) باشد مي................. و  ...............، ............... ،..............ترتيب  به. 

    منفي –مثبت  –صفر  –صفر ) 1

  منفي  –مثبت  –مثبت  –صفر ) 2

    منفي –مثبت  –مثبت  –مثبت ) 3

  منفي  –ر صف –مثبت  –صفر ) 4

 باشد؟ چه تعداد از موارد زير صحيح مي - 173

 شود گيري مي با استفاده از گرماسنج بمبي، مقدار گرماي سوختن يك ماده در فشار ثابت اندازه. 

 باشد اتن مي گاز دماي حاصل از شعلة مربوط به سوختن گاز اتين، باالتر از دماي شعلة سوختن. 

  باشد ن مينزن، باالتر از اين مقدار در اتربن در مولكول بك –مقدار آنتالپي مربوط به پيوند كربن. 

 توان مقدار  هاي ليواني، مي با استفاده از گرماسنجE دست آورد ها را به واكنش. 

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

 است؟ نادرستبا توجه به نمودار مقابل كدام گزينه  - 174

  .شود به روش مستقيم انجام نمي aHگيري  اندازه) 1

0/اگر ) 2 Aمول  2 B2 36/ ،واكنش دهد B2با مقدار كافي  4 كيلوژول گرما مبادله  6

  .شود مي

bرابطة ) 3 a cH H H     ها برقرار است ان آنمي.  

 .باشد مي kJ91برابر با  aHمقدار ) 4

دقيقه 10: وقت پيشنهادي  )64تا44هايصفحه:3شيمي ( يمياييترموديناميك ش
 .است اختياريها  گويي به اين سؤال پاسخ

B+2

2AB3(g)

A

4 (g)

2

B

(g)

A2

2(g)

B+3 2(g)

ΗΔ a=?

ΗΔ b=-92

B+ 2(g)

ΗΔ c=-183�
لپ

تا
آهن

kJ

kJ
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 محل انجام محاسبات

كاري برابر با  ،آن ةتوليد شود، در نتيج 1atmو فشار  300Kدهنده جامد يا مايع در دماي  هرگاه طي يك واكنش، يك مول گاز از واكنش - 175
2500J در اين صورت . شود انجام ميE رين برحسب كيلوژول بر مول كدام است؟واكنش انفجار نيتروگليس 

3 5 3 3 2 2 2 24 12 10 6 23290 5C H (NO ) (l) CO (g) H O(g) O (g) N (g) / kJ      
1 (23338  2 (/5840 75  3 (/23290 5  4 (/5810 75  

Hاگر ميانگين آنتالپي پيوند  - 176 O  1463برابرkJ.mol  ،در نظر گرفته شودH  926كدام واكنش برابرkJ است؟ 

1 (H O(g) O(l) H(g)2 2     

2 (H O(l) O(g) H(g)2 2   

3 (H O(g) O(g) H (g)2 2     

4 (H O(g) O(g) H(g)2 2   

177 - H  2تشكيل 4C H (g) ،2H O(l)  2و 5C H OH(l) 52ب برابر ترتي با يكاي كيلوژول بر مول، به ،286  280و چنـد  . است

010ب را به اندازه آگرم  125تا گرماي آزاد شده بتواند دماي  بايد تشكيل شود از آب و اتن گرم اتانول C د؟ باال ببر 

1 1 0 1
21 16 12 4 2H O(H ,O ,C :g.mol ,c / J.g . C )       

1 (/5 25  2 (/7 25  3 (/2 5  4 (/3 5  

1بر اثر گرماي آزاد شده از سوختن  - 178  توان تبخير كرد؟ را ميگرم هيدرازين گازي، چند گرم هيدرازين مايع  /6

)0 12 91H تشــــكيل4 N H kJ.mol  ،0 تشـــــكيل12 286H H O kJ.mol  ، 0 12 ــير4 66 تبخـ 3H N H / kJ.mol  (

11 14(H ,N :g.mol )   

2 4 2 2 22N H (g) O (g) N (g) H O(g)    
1 (/23 15  2 (/66 3  3 (32  4 (16  

ورده آن اكـه فـر   اسـت هنگـامي  ......................  باشـد، گرمـاي آزاد شـده   ............... ورده واكنش ادر واكنش سوختن گاز هيدروژن، اگر فر - 179
 .باشد................. 

1 (H O(l)2 ، كمتر از ،H O(g)2    
2 (H O(g)2 ،بيشتر از ،H O(l)2  
3 (H O(l)2 ، بيشتر از ،H O(g)2    
4 (H O(g)2 ، برابر با ،H O(l)2  
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 محل انجام محاسبات

3 :واكنش Hهاي داده شده، مقدار  با توجه به واكنش - 180 2 24 5 4 6NH (g) O (g) NO(g) H O(l)   است؟ يلوژولك ندچ 

) NO (g) H O(l) HNO (aq) NO(g) H / kJ
)NH NO (s) N O(g) H O(l) H / kJ
) NO(g) N O(g) NO (g) H / kJ
)NH (g) HNO (aq) NH NO (s) H / kJ

)NO(g) O (g) NO (g) H / kJ

     

    

    

    

    

2 2 3
4 3 2 2

2 2
3 3 4 3

2 2

1 3 2 71 4
2 2 125 2
3 3 155 8
4 145 7

15 56 62

  

1( 2/1169-  2( 6/584-  3( 9/876-  4 (5/1461-  



 

 

شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي ::))سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي  

 
  

  

  .ها دقت كنيد ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال آموزان گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ دانش

  روع به موقعـش
  )ي نظرخواهي آمده است هاي علمي در ابتداي برگه گويي به نظرخواهي و سؤال زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  شروع مي عـبه موقي شما  آيا آزمون در حوزه - 294

    .شود و مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز ميبله، هر د) ١

  .شود س ساعت آغاز نميگويي به نظرخواهي رأ پاسخ) 2

    .شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3

  .نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4

  رينـمتأخ
  شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295

  .داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند) و حتي گاهي اوقات پس از آن(انه تا زمان شروع آزمون خير، متأسف) 1

  شود اما نه به طور كامل اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2

  .شود ه ايجاد ميشوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهم شوند و بعداً وارد حوزه مي بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3

  .شود نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

  انـمراقب
  كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296

  ضعيف) 4  متوسط) 3    خوب) 2  خيلي خوب) 1

  ترك حوزه –مون پايان آز
  شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  آيا در حوزه -297

    .شود ي ترك حوزه داده مي بله، قبل از پايان آزمون اجازه) 1

    گاهي اوقات) 2

      به ندرت) 3

  گاه خير، هيچ) 4

  امروز  ونـارزيابي آزم
  كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي روزكيفيت برگزاري آزمون امبه طور كلي  -298

 ضعيف) 4  متوسط) 3  خوب) 2  خيلي خوب) 1
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