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واژگان كدام گزينه، تماماً درست معنا شده است؟- 1

  (رهنمون: راهنما) ،الف) (زخمه: نوازش)

  ع امري از چيزي يا كسي)داشت: توقّب) (داعيه: ادعا)، (چشم

  ): بخشندگيدستي(گشادهج) (پاليز: بوستان)،

فاصل بهشت و دوزخ)، (كرامت: سخاوت)د) (برزخ: حد  

  الف، د) 4  د، ب )3  ب، ج )2  الف، ج )1

 .…جز بهدر همة عبارات غلط اماليي وجود دارد،- 2

زرين كه بـه زينهار تا در ساختن توشة آخرت تقصير نكني، كه فطرت آدمي آوندي ضعيف است پراخالط فاسد و زندگاني آن را به منزلت عمادي، چنان كه بت )1

  يك ميخ تركيب پذيرفته باشد.

بت نقل كنيم، هواي قربت ما را نسازد و به توهم سود ده چهل، زيان كنيم كه نقش انگيختة تقدير بيشتر از آن است كه در قالب انداختترسم كه اگر از اين تُرمي )2

  ما نشيند.

ـارت بـه روزي عظم مهاجرت از وطن درست گردانيد و داعية فقر، زمام ستور او به جانب مقصدي دوردست كشيد و به شهري از ديار مغرب رفـت و سـر  )3 ماية تج

  دست آورد.

گـذاري و گاه ميسر گردد كه ذات ايشان به خرد و عفاف و صالح آراسته باشد و ضمير به حقضبط ممالك بي وزرا و معينان در امكان نيايد و انتفاع از بندگان آن) 4

  هواخواهي پيراسته.

تمامـاً …جـزبـهها، در همة گزينه»ات از چشمة نوش شمارود آب حيپوش شما/ ميبرد خورشيد شبآب آتش مي«هاي ادبي بيتآرايه- 3

است.آمدهدرست

  تشبيه، استعاره )2    جناس همسان، تناسب )1

  تلميح، تضاد) 4    آراييحسن تعليل، واج )3

  است؟نادرستتيشدة كدام بنوشتهيها هياز آرايكي- 4

  معادله)اسلوبه،يرا (تشب زيآمآب رنگ ،رنگ يدرفكن در جام ب  دلوانـانـدر جتي) شـد فروزان آتش سودا1

  تناسب)هامياه،ي(كنارود يپس چون كند كه كار به سودا هم  كرداهيچو خامه نامه به سودا س» سلمان) «2

  )حي(جناس، تلمافتيجـام جـم در لـعــل گـلـگـون تودــيو دــف تـر زلــدر سي) مـلـك كـسـر3

 )كنايه،مجاز(زنهار لنگر كردن استدر گذار سيل بي  ريخـتندر جـهـان آب و گـل رنگ اقامت) 4

كاررفته است؟ به» مفعولي«در ابيات زير، مجموعاً چند واژه در نقش- 5

  رسـان دوســتمـا سـر فـداي پـاي رسـالــت  الف) گـر زر فـداي دوسـت كنند اهل روزگار

  آرم و پـرسـم نـشـان دوسـتوز خـاك سـر بـر  برم اين شوق تا به خاكب) با خويشتن همي

  كه هرچه دوست پسندد به جاي دوست نكوست  ج) مـرا جـفـا و وفـاي تو پيش يكسان است

بـه قـهـرم از نـظـر خـويـشـتن مران اي دوست  د) بـه لـطـف اگر بخوري خون من روا باشد

  هشت ) 4  هفت )3  شش )2  پنج )1

دقيقه315فارسي
  ادبيات انقالب اسالمي

  (فصل شكوفايي)
  10درس

  87تا صفحة82صفحة
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 ؟نيست» عطفواو«به كاررفته از نوع» واو«در كدام گزينه،- 6

  ليك آب چـشم و آتش دل هر دو هسـت يار  و زردر عـشـق يـار نيـست مـرا صـبر و سيم )1

  توان شـددر زير اين بار اندوه اي دل مگر مي  سنگ كوه گران شدمن پر كاه و غم عشق هم )2

  سـتـمگري آمـوخت و  جـفـا و نـاز و عـتـاب  مـعـلـمـت همه شوخـي و دلبـري آمـوخـت )3

  تـفـاوتـي نـكند چـون نـظر به عين رضـاست  مـيـان عـيـب و هنر پيش دوسـتـان كـريم ) 4

ترتيب براي جاهاي خالي در عبارت زير مناسب است؟هاي كدام گزينه بهواژه- 7

در زنجيرة سـخن از واژة …به دليل وجود رابطة» روم سوي دريا، جاي قرار من و توقرارم/ من ميتابم و بيچون رود اميدوارم، بي«در بيت

 .  »شوددو معنا برداشت مي…

  ) تضمن، قرار4  ) تناسب، قرار3  قرار) تناسب، بي2  قرارتضمن، بي )1

  .…جزهاي زير در مضموني مشترك هستند؛ بههمة سروده- 8

ها باران خورشيدبارمت بر ديدهنقش اميد/ ميها گلكارمت در چشمدهم من آب و دانه.../ مي) اي منتظر مرغ غمين در آشيانه/ من گل به دستت مي1

رفتي/ هرچند سپيده تو را/ از آن پيشتر دميد/ كه خروسان بانگ سحر كنندمانند/ كه روز را پيشباز ميهاي تو بيدار ميها با خاطرة قدم) جاده2

شناختيشه و هر پل آوازش را ميافزار) كشيد/ رهگذري نامنتظر/ كه هر بها/ پوزار (پايترين راهافتادهبر پرت) 3

كندرحمانه اندك بود و / واقعه سخت نامنتظر/ از بهار حظّ تماشايي نچشيديم/ كه قفس / باغ را پژمرده ميمجال بي) 4

دارند؟مفهوميتقابل» آيد از باغ، بوي بهار من و توديروز اگر سوخت اي دوست، غم برگ و بار من و تو/ امروز مي«كدام ابيات با بيت- 9

  زنان از دل سحاب دميدكه برق، خنده  الف) كـشـيـد دانـة امـيد مـا، سـري از خاك

  و امروز ماتم است به جايي كه بود سـور  ب) اين لحظه آتش است به جايي كه بود آب

  گـل جـوش بـاده دارد تـا گلستان بياييد  شان بياييدـاغركـت سـار اسـهـوبـامروز نج) 

  پردزين سياهي زود از اين گلزار بلبل مـي  جاي خنده بر گل تنگ شدد) از هـجـوم زاغ

  كـه نـاگـزيـر عـدو رو نـهـد بـه راه گـريز  هـ) كـنـون نـويـد بـشارت رسد ز هاتف غيب

  ب، هـ) 4  ب، د )3  د، ج )2  الف، هـ )1

آمده است؟نادرستمفهوم كدام بيت، -10

  وار مخسب (هوشياري و اغتنام فرصت)ر ساية گل پهن، سبزهبـه زي  آغوش غنچه خسبان استبهار عيش هم )1

  خاك بودم نفس از من به چه عنوان گل كرد (شكوفايي و اميد)  حيرتم كشت كه ديروز به صحراي عدم )2

  بودن گردش ايام)كامكشند مرا چون سبو به دوش (بهامروز مي  ديـروز بـود بـار جـهـانـي به دوش من )3

  نامي)از براي شخص فاني كي بقا گردد پديد (جاودانگي نيك  نامه نام خويش مرد نيكتا نـسازد زند) 4
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 ؟نيستمعني چند واژه در مقابل آن درست -11

  )،دوال: چرم)، (مرصاد: كمينگاه)، (برزن: محلّه)، (جنان: بهشت)، (شفق: سرخي آفتاب به هنگام غروب)، (مرشد: مريد(

رف شدن)، (مهمات: كارهاي خطير)شدن: برط(عارضه: حادثه)، (زايل

  چهار) 4  سه )3  دو )2  يك )1

اماليي وجود دارد؟غلطدر كدام گزينه -12

  از خـطاي نفس خود تا چند بيني اضطراب  گر صواب كار خواهي اندر اين وادي صعب )1

  بـراي وصـل گـل آمـد بـرون ز بـيت حزن  صفـيـر بـلـبـل شـوريـده و نـفـيـر هـزار )2

  رسدورنـه آواز جـرس گـاهي به مهمل مي  من دور گرد محفل قرب است و بس) نالة3

  نه در آن طبع ماللت نه در آن طـوع اكراه  بردراهم به سالمت مـي ةهمچنين جمل) 4

آمده است؟نادرستپديدآورندة چند اثر -13

بن منـور)، (زنـدگاني جـالل الـدين، مشـهور بـه مولـوي: (عباس ميرزا آغازگري تنها: مجيد واعظي)، (مرصادالعباد من المبدأ الي المعاد: محمد

االحرار: جامي)، (فرهاد و شيرين: وحشي بافقي)تحفةالزمان فروزانفر)، (روزها: دكتر محمدعلي اسالمي ندوشن)، (ليلي و مجنون: نظامي)، (بديع

  چهار) 4  سه )3  دو )2  يك )1

كند؟مرتّب مي» تلميح، كنايه، استعارهايهام،«هايكدام گزينه ابيات زير را بر اساس آرايه -14

  جـهـدهـا كـردم ولـي بـرنـامد ايـن از دل مـرا  الف) بـارها گـفـتـم كـه پيكانش ز دل بـيـرون كـشـم

  اگـرچـه بـود بـه فـرمـان او وحـوش و طـيـور  ب) بـبـيـن كـه تـخـت سـليـمان چـگـونه شـد بر باد

  ز بـيم صبح چشم ديگرم بر كوكب است امشب  ق و به صد حسرتج) به چشمي روي آن مه بينم از شو

كـنـدم بـاز مـالمـتهـاتــف بـه چـه رو مـي  د) نـاصـح كـه رخـش ديـده كـف خـويـش بريده است

) ج، الف، ب، د4  ) الف، ب، ج، د3  ) ب، ج، د، الف2  الف، د، ب، ج) 1

  بهره برده است. »هيكنا«لقخيبرا هيشاعر از تشب…جز بهر،يزيها تيدر همة ب -15

  دل مــن گـشــتــه هــمــچـون چـشم ســوزن  از بـر مــنيبـه چــشـمــت تـا كـه رفـتـ )1

  بــر تـــنــم چـــون قـباــــرهـنيكـه شــد پــ  روانيـمـــــيشـد نـســراهـنـشيپـ ز) 2

  گــــــردن افــــراخــتــنـــــدآورانــنيكــمـ  آهـوان تـاخـتـنــدياســــب از پـچـو) 3

چشمتان چون چشم نرگس دست چون دست چنار  داشت حرص ديچند بايتيآباد گ بيفردر) 4

ستايش / ادبيات تعليمي  2فارسي
پايداريدبياتا

  ادبيات غنايي
  ادبيات سفر و زندگي

 9تا پايان درس 1درس
  85تا صفحة10صفحة
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 .…جز بهوجود دارد؛» هردو«سازپايهساز و پيوند همها پيوند وابستهدر همة گزينه -16

  ارزدترك سر نميكالهي دلكش است اما به  شكوه تاج سلطاني كه بيم جان در او درج است )1

  فشان برخيزمكـز سـر جـان و جـهان دسـت  حـركـاتخـيـز و بـاال بـنـما اي بـت شـيـريـن )2

  ام كه سموم است يا صـبـاسـتهرگز نگفته  ام هـمـيـشـه ز هـر بـاد و هـر نـسـيملـرزيـده )3

  نـدر كـم و كـاسـت ازبهر چـه اوفكـندش ا  دارنـده چـــو تـــركـيـب طـبـايــع آراســت ) 4

 .…گزينةجز بهمتفاوت آمده است،معنايدر دو» شد«هادر همة گزينه -17

  اي ديده پاس دار كه خفتن حرام شد  دــام شـه شـگر بـو ديـراق تـروز در فـام )1

  پـي آن آفــتـــاب تـــابـــان شـــد  نـيـمـره غـيـام تـت شــد دل از دســ) ش2

شد نباشد دانه رااز زمين شور، بيرون  هاكان مالحت، ديدهمحو شد در حسن آن )3

  دارد كه نام شد؟توبه كنون چه فايده  ويند توبه كنـد و گـي شـقـاشـه عـم بـ) نام4

در عبارت زير، به ترتيب چند صفت پيشين و چند صفت پسين وجود دارد؟ -18

وجويش بود و با همة علم  ها در جستهمان پير و مرشدي است كه سالهايي از لطف الهي را در شمس يافت و دانست كه اوموالنا نشان«

  . »خدمت شمس زانو زد و نوآموز گشت؛ اين خلوت عارفانه، حدود چهل روز طول كشيد.  - در اين ايام -خويش

) شش، سه4  ) هشت، سه3  ) هشت، دو2  شش، دو )1

 .… زج بهها با هم تناسب مفهومي دارند؛ابيات همة گزينه -19

  آيدكـه كـوه قـاف عـنـقـا را به زير پر نمي  شـكـوه عـشـق هيهات است مغلوب نظر گردد )1

  گرددپرواز بـا عنقا نميكـه كـوه قـاف هـم  مكن با عشق اي عقل گران جان دعوي بينش )2

  شـرم از جـلـوة سـيـمـرغ نـدارد مـگـسي  عـقـل را بـين كه همي الف زند در بر عشق )3

  اي خرد آزرمي آخر تو كجا و جنگ عشق؟  اي يك سوي روـرد رزم عشق شيرافكن نهم) 4

مفهوم كلي كدام ابيات يكسان است؟ -20

  در جـويـبـار، سـبـزي آب از سـتـادن اسـت  الف) روشـنـگـر وجـود بــه راه اوفــتــادن اســـت

  ذر سيالب راني را چه غمخاري گر افتد در گ  ب) ز افتادنم در ره چه باك آن شوخ چابك رخش را

  پـنـجـة كـوشـش كليد رزق را دندانه است  ه استـرسد افسانتردد ميج)  ايـن كـه روزي بـي

  چـون آسـمـان درست حـسـابـي نـديد كس  نــهـــدچــه داد، كــِم رزق مــيد) از دانـش آن

ب، د) 4  ب، ج )3  الف، ج )2  الف، د )1
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۲۸-۲۱لّترجمة من أو إلی العربّية (عن اوابلجلاألنسبعيِّن(  
﴿ و إذا خاَطبهم الجاهلوَن قالوا َسالمًا ﴾: -21

  زنند!) و اگر آنان جاهالن را خطاب كنند، به آرامي حرف مي1
  گويند! يم) و چون افراد نادان ايشان را خطاب كنند، سخن آرام2
  سالم گويند!) و هرگاه افرادي نادان آنان را مورد خطاب قرار دهند،3
  ) و هنگامي كه جاهالن ايشان را مخاطب قرار دهند، با سالم پاسخ دهند!4
 :»!الّصّفيفحدِّثناُيأّال َأسِبَق المعّلم بالکالم عندمايأبيقد علَّمن« -22

 !ديگو يكه در كالس با ما سخن ميهنگامرمينگيشيم پمعّل زام كه در سخن گفتن ا) از پدرم آموخته1

 !ديگو يدر كالس با ما سخن ميوقترمينگيشيم په من آموخته است كه در سخن گفتن از معّل) پدرم ب2

 !رميزند در سخن گفتن از او در كالس سبقت نگ يم با ما حرف ممعّليام كه وقتگرفتهادياز پدرمي) گاه3

  !ديگو يما در كالس سخن مبايوقترميبگيشيم در سخن گفتن پاز معّل ديداده است كه نباادي) پدرم به من4
رع الَمأکول!« -23   »:إن يأُکل حيواٌن أو إنساٌن من زرع فّالٍح، يکُتب اُهللا للفّالح أجرًا ِضعَفي وزِن الزَّ

) اگر جانداري يا انساني از كشتة يك كشاورز بخـورد، خـدا بـراي آن كشـاورز پاداشـي دو برابـر وزن كشـت خـورده شـده 1
  نويسد!مي

ي يا انساني از كشتزار يك كشاورز خورد، خداوند براي كشاورز دو برابر وزن كشـت خـورده شـده، پـاداش ) چنانچه جاندار2
  بنويسد!

) اگر يك جاندار  و انساني از كشتة كشاورزي بخورد، خدا برابر وزن آن كشتي كه خـورده شـده بـراي آن كشـاورز پـاداش 3
  نويسد!مي

شـده يك كشاورزي بخورد، پاداش خدا براي آن كشاورز چند برابر وزن ميوة خورده) اگر يك جاندار يا يك انسان از كشت4
  شود!نوشته مي

»:يستمّر الُمحسن على عمله الَحَسن و يقوم به مسرورًا و إن ُمنع عن القيام به!« -24
ه شود!هر چند از انجام آن بازداشتدهد، يآن را انجام مياست و با خوشحالبنديپاكشيبه كار نكوكاري) ن1
هر چند از اقدام به آن بازداشته شود!پردازد، يبه آن ميو با خوشحالدهد يكار خوب خود را ادامه مكوكاري) انسان ن2
منع كنند!بداناگرچه او را از پرداختنكند، يو به آن اقدام مدهد يبه كار خوبش ادامه ميبا خوشحالكوكاري) شخص ن3
  اگرچه از اقدام به آن منع شود!كند، يبه آن اقدام ميو با خوشحالباشد يمبنديپاشيخوكير نبه ادامه دادن كاكوكاري) ن4
 :»!عامالّطارياختيالکتب کأّنه طفل قد ُحّدد فارياختيد المرء فعندما ُنحدِّ« -25

ه است!غذا محدود شدنشياو همچون كودك در گز ،ميكن يها محدود مكتابنشيرا در گزيكه انساني) هنگام1
 !ميااست كه در انتخاب غذا محدودش كردهطفلياوييگو ،ميساز يها انسان را محدود مانتخاب كتابيبراي) وقت2

است!گشتهكودك در انتخاب غذا محدودكيييگو ،ميشو يها محدود مانسان در انتخاب كتابكيطتوسي) وقت3
  است كه در انتخاب غذا محدود شده است!ياو كودكييگو ،ميساز يمها محدودكه انسان را در انتخاب كتابي) هنگام4

دقيقه315و 2عربي، زبان قرآن

  3عربي، زبان قرآن
  الُکُتُب َطعاُم الِفکِر

  3درس
  37تا صفحة33صفحة

  2عربي، زبان قرآن
ِمن آياِت األخالِق، فی َمحَضر

األشجاِرالُمعلِِّم، َعجائُب
  3تا پايان درس 1درس

  42تا صفحة 1صفحة
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  :الخطأنعّي-26
  ،ام همان است كهكه تاكنون آن را خواندهيكتابنيسودمندتر،:هو اّلذياآلنیه حّتُتقرأکتاٍبأنفُع) 1
  داده است،شيزادرك و عمل افياعتماد به نفسم را براالَفهم و الَعمل،:یَقد زاَد من ثقتي بالّنفس عل) 2
  ،رساندنفع ميجسمتمامبهكهبودييآن همانند غذا :،لجسمکّل ا ديفُيذيکالّطعام اّلکاَنّنهإ) 3
  !كنند ينمازين يها بها ما را از تجربهكه كتاب مدان يماآلنوعن الُکُتب!:نايُتغنجارب الّن الّتأاآلن أعَلمو) 4
عّين الّصحيح: -27

  !رنديگ يدارد كه مردم از آن نور مياست كه شمعيچون كسهمدانشمند :!لّناسلضيءُيه شمٌعمَعالعاِلم َکَمن )1
د و آن قـدرت نـكن ياثبـات مـ برايمانرايقتيحقعتيطبيها دهيپد :!قدرة اهللاهيوقًةيحقَلناتُثبُتعةيبظواهر الّط )2

  ست!وند اخدا
خـاك دفـن  ريـهـا را زكـه سـنجاب آنيبلـوطيهادانه :!التّـرابجاب تحَتالّسنهادفُنيوط اّلتيقد تنمو جوزات البّل )3

  !اندكردهرشدكند،مي
ازتيــدر حماييهــا نيماننــد پــرچعجيــبدرخــتايــن :!ليالمحاصــ ةيــلحمااٍجيکســالعجيبــةجرةّشــهــذه الســَتخدمُت )4

  شود! يكار گرفته م همحصوالت ب
  »:نگار از تأثير آن مطمئن نبود!وشت، آن روزنامهاي در زمينة اقتصاد ننگاري مقالهروزنامه« -28

  بتأثيرها!الّصحفّي ما کان َيثقكذلَب مقالًة في مجال اإلقتصاد،الّصحفّي کت )1
  !ّي لم يُکن واثقًا من تأثيرهاقالَة في مجال اإلقتصاد، الّصحفَصحفّي کتَب الـم )2
  بتأثيرها!لم يُکن َيثقالّصحفّيكجال اإلقتصاد، ذلحفّي مقالًة في مکتَب َص)3
  واثقًا من تأثيرها!حفّي مقالًة في مجال اإلقتصاد، الّصحفي ما کانکتَب َص)4
) بما ُيناسب الّنّص:۳۳-۲۹ِاقرأ الّنّص التّالي ثّم أجب عن األسئلة (■■

مـع غيـره. قـد يكـوناهللا سـبحانه وتعـالى وهـو مـن وسـائل اّتصـال المـرء اهـتـي أنعمعم اّلّنلـاسان مـن أعظـمُيعّد الّل
كر، وِقـراءة القـرآن،في طاعـة اهللا سـبحانه وتعـالى، والـّذاإلنسانإذا اسَتخدمه هفوزساُن حّجًة للمرِء وسببًا فيالّل

يهـ، وغيرهـا مّمـا ُن)چينیسخن(ميمةهي عن الُمنكر، أّما إذا استخدمه المرء في الغيبة والّنواألمر بالمعروف والّن
  .ًة عليهن حّجعنه فهنا يكونساناإل

اإلنســان إّال بــالخير،ثيتحــدَّســان أّالفات الحســنة، والمقصــود بحفــظ الّلمــن األخــالق الحميــدة والّصــســانحفــظ الّل
لفظ يخرج من فمه،مسؤول عن كّلهأن يعلم أّناإلنسانعلیوغير ذلك، و  الغيبةعنويبتعد عن قبيح الكالم، و

ةهـا وصـّيأّنوال شـّك .بنـهإللقماُنجملة عظيمة قالها »لساَنه يندممن يدُخل َمدَخل الّسوء ُيّتهم و من ال يملك«
  من شرور الّلسان.تخّلصوااسعمل بها الّنإذاعظيمة جليلة

 :الّصحيح حسَب الّنّصعيِّن -29
      ائله!سان أعظم من فضشرور الّلإنَّ )1
  !سانالّلوأعظم نعمة أنعم اهللا على البشر ه )2
  !مع بعضهمالبشر لريقة الوحيدة لتواُصسان هو الّطالّل )3
  !ي إلى قبحهسان طاهر ولكن سوء استعماله يؤّدنفس الّل )4
  حسَب الّنّص:الخطأعّين -30

    !بما يتکلَّم به من الکالمقيمة اإلنسانماإنَّ )1
  !حقيرًاأون يجعل اإلنسان فائزًاسان يمکن أالّل )2
  تخرج من فمه! ةكلماإلنسان مسؤول عن كّلإّن)3
  الحسنة!خص بالخير وث الّشأن يتحّدهوسانالحفاظ على الّل )4
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  »لساَنه يندم!من يدُخل َمدَخل الّسوء ُيّتهم و من ال يملك« :مفهوم الجملة الّتاليةيناسب العّين ما -31
    جتنْب مواضع التُّهم!أّيها اإلنسان! ِا) 1
  !ما تعلمکّلْلما ال تعلم بل ال تُق ْلال تُق)2
  األفضل للمرء أّال يّتهم اآلخرين و يبّرئ نفسه! )3
  من ال يحفظ لسانه في المجالس فعاقبته هي الّندامة! )4
) ۳۳و۳۲عيِّن الّصحيح في اإلعراب و الّتحليل الّصرفّي(  
  »:يتحدَّث« -32

  و الجملة فعلّية »اإلنسان«فاعله) / اثنيِنمصدره علی وزن: تفعُّل؛ بزيادة حرفيِنزيد ثالثي (م-مضارعفعل )1
  فاعله محذوف والجملة فعلّية/ مجهول-، حروفه األصليَّة:ح د ث) »يَتفعَّل«مزيد ثالثي (علی وزن-للغائب )2
  »اإلنسان«فاعله/ معلوم-ية:ح د ث) مزيد ثالثي (حروفه األصل-ة (= للمفرد المؤّنث الغائب) للغائب )3
  »اإلنسان«فاعله/ فعل ومعلوم- )َتحدُّث، بزيادة حرف واحد :مزيد ثالثي (مصدره-فعل مضارع )4
  »: لقماُن« -33

  »قال«فاعل لفعل/ نکرة-مفرد مذّکر-اسم )1
  »قال«معرفة (عَلم) / مفعول لفعل-مذّکر-اسم )2
  »قال«بالعلميَّة / فاعل لفعلمعرفة-مذّکر-مفرد )3
  »قال«مفعول أو مفعول به لفعل/ مأخوذ من فعل مجّرد ثالثي-معّرف بأل )4
  )۴۰-۳۴عيِّن المناسب للجواب عن األسئلة الّتالية (■■

 :الحروففي ضبط حرکاتالخطأعيِّن -34
  آراء ِعدَّة ُكتّاب َحوَل الَموضوع الواِحد!ُاِحبُّ ُمطاَلَعَة )1
  ُلغ ألَفي َسَنة!أنَّ ُعمره َقد َيبأَهمُّ ُمواَصَفة اْلَبّلوط الُمَعمَّر )2
  َحَسِن!ل ِمن الُخُلِق الـَقـال ُيوَجد في ميزاِن األعمال َشيٌء أْث )3
غيَرةَنة القاَدَمة َتْنمو ِتلَك الُجوَزةفي الّس)4   و َتصيُر َشَجَرة!الصَّ
العبارة:کّملُيمانّيع ؛»! . . . .ه .ّف فإّنلّصايفتعنَّتَيالبإّن الّطقالُيعندما« -35

المعّلم!کرههاَيبألقابلّقبهُيمعّلمه ولمزَي)1
َخلفه!يمع اّلذتکّلميالوراء ویإللتفتَيأنَيسعی )2
مشّقة للمسؤول!وِجديسؤاًال صعبًا ِلطرحَيأنحاولُي)3
  احترام!أمامه بأدب وجلسَيأوامر المعّلم و اليعصَي)4
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تدّل علی الّتفضيل:» خير«عّين کلمة -36

    !الخير هو ما ُيقّدر اهللا لعباده الّصالحين )1

 !أ علمَت أّن خير األوالد َمن يساعد والديه )2

    !من يعمل عمًال خيرًا يجد ثوابه في اآلخرة )3

  !إّن األصدقاء األوفياء يصل إلينا خيرهم ال شّرهم )4

  »:ال«ـعّين الفاعل ُمعـرَّفًا ِب -37

  أراد حامٌد تخفيض األسعار في الَمتجر! )1

  فعل الّشّر يضّر فاعله أکثر من اآلخرين! )2

  َنمت في حديقة جّدي الّشجرة اّلتي زرعُتها قبل سنة! )3

  يساعدنا التقاط الّصور لکشف الحياة في أعماق البحار! )4

  في الفارسّية:َکالّنکرِةالمعرفة تُترَجمعّين -38

  ّطبيعة تُثِبُت حقيقة واحدة و هي قدرُة اهللا!ظواِهر ال )1

  إيالم و ُلرستان!تيالبّلوط ُتوَجُد في محافظکأّن أشجار )2

  شجرة العَنب البرازيلّي شجرٌة َتنمو األثـماُر علی ِجذعها! )3

  الـُمزارعون َيسَتخدموَن األغصان اّلتي لها رائحة کريهة َکسياج! )4

رط:سلوب الّشُانّيع -39

ابع!تعّلم الدرس الّسيفلنايزماعدسُيمن )1

جّدًا!حّبوهُيالدروسيالزمالء فساعدُيمن )2

الدرس محبوب عنده!يزمالئه فساعدُيمن )3

  !دًايوحترکهَيالدرس و اليفلهيزمساعدُيُنکّرم من )4

 :جملة اسمّيةرطعّين جواب الّش -40

خيرًا!نتظْر منهَتمن َيمَدح إنسانًا بغير ما فيه فال )1

في الصّف و هو عالـٌم بعمله َيضّر اآلخرين!شاغبُيمن )2

ما تزرع من خير لنفسك و إن كان قليًال فأنت َتحصد ثمرته! )3

  !ّيئم المعّلم في الصّف فال َتسبقه بالكالم فهو عمل سإذا تكلَّ )4
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 ؟ارتباط مفهومي دارد ،مباركه ةبا كدام آي» پرستي بازآچه هستي بازآ / گر كافر و گبر و بتازآ بازآ هر آنب«مفهوم بيت -41

  »منه و فضلٍرحمةفسيدخلهم في« )1

  »اهللارحمةال تقنطوا من« )2

  »إنَّ اهللا يحب التوابين« )3

»مستقيمًااًيهديهم اليه صراط« )4

 ؟در كدام عبارت بيان شده است» ر دامن مهر خدا انداختنشكار توفيق توبه و خود را د«مصداق -42

  »براي توبه كردن پشيماني كافي است.« )1

  »كسي كه از گناه توبه كرده مانند كسي است كه هيچ گناهي نكرده است.« )2

  »داشت.كرد و حرمت صاحب خود را نگه ميبود، بندگي مياگر بنده مي« )3

»كار نيست.توبهتر از جوانكسي نزد من محبوب« )4

 ؟اندترتيب كدامالناس، بهراه اولية جبران حقترين راه اصالح جامعه وترين حق خداوند، مهممهم -43

  طلب دعاي خير و آمرزش –اجتماعي ةتوب -حق بندگي )1

  دست آوردن رضايت صاحبان حق به –امر به معروف و نهي از منكر -حق بندگي )2

  دست آوردن رضايت صاحبان حق به -معروف و نهي از منكرامر به -حق پروردگاري )3

طلب دعاي خير و آمرزش -اجتماعي ةتوب -حق پروردگاري )4

هاي اجتماعيشود و اقدام به تأسيس شبكهيك بر ديگري برداشت ميترتيب از دقت و توجه در حقوق مادي و معنوي مردم، اهميت كدام به -44

 ؟يك استكداممربوط بهضاّله،

  حقوق معنوي –اولي بر دومي )2    حقوق مادي –اولي بر دومي )1

حقوق معنوي –دومي بر اولي )4    حقوق مادي –دومي بر اولي )3

 ؟آورد و چه پيامدي براي آنان خواهد داشتدر بيان قرآن كريم چه كساني را خداوند متعال در جوار رحمت و فضل خويش در مي -45

  »نَّ اهللا يغفر الذنوب جميعاًإ« – »انفسهموا عليسرفالذين اعبادي« )1

  »و يهديهم اليه صراطًا مستقيمًا« – »وا علي انفسهمسرفالذين ا  عبادي« )2

  »و يهديهم اليه صراطاً مستقيماً« – »منوا باهللا و اعتصموا بهفأما الذين آ« )3

»ميعاًنَّ اهللا يغفر الذنوب جإ« – »منوا باهللا و اعتصموا بهآالذينفأما « )4

دقيقه15هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد.توانيد سؤالشما ميهاي مذهبي،اقليتآموزاندانش 3دين و زندگي
  تشبازگ
  7درس

  90تا صفحة76صفحة
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 ؟داردارتباط» ن الذنب كمن ال ذنب لهمالتائب« امفهوم كدام حديث يا آيه ب -46

  »تطهر القلوب و تغسل الذنوبالتوبة« )1

  »قل يا عبادي الذينَ اسرفوا علي انفسهم« )2

  »طهرينتالتوابين و يحب الميحبإنَّ اهللا« )3

»الذين آمنوا باهللا و اعتصموا بهفأما« )4

 ؟باشدعلت آن چه ميوچيست ،كنندايمان و عمل صالح ميرا مزين بهمتعال به آنان كه توبة خودمژدة خداوند -47

  ».خداوند پاكيزگان را دوست دارد« -» .كندخداوند گناهان آنان را به حسنات تبديل مي« )1

  ».خداوند آمرزنده و مهربان است« -» .كندخداوند گناهان آنان را به حسنات تبديل مي« )2

  ».خداوند پاكيزگان را دوست دارد« -» .بخشدگناهان را مي ةخداوند هم« )3

».خداوند آمرزنده و مهربان است« -» .بخشدگناهان را مي ةخداوند هم« )4

 ؟سازدميمتبادراند از يأس و نااميدي چيست و چه مفهومي را در ذهنساز خروج بندگاني كه در ظلم و ستم به خويشتن اسراف كردهزمينه- 48

  شود.تكرار توبه اگر واقعي باشد موجب محبوب شدن انسان نزد خدا مي – »إنّ اهللا يحب التوابين« )1

  شود.گناهان حتي شرك هم آمرزيده مي ةبا توبه هم -» إنّ اهللا يحب التوابين« )2

  .شودگناهان حتي شرك هم آمرزيده مي ةبا توبه هم -» إنَّ اهللاَ يغفرُ الذنوب جميعاً« )3

شود.تكرار توبه اگر واقعي باشد موجب محبوب شدن انسان نزد خدا مي -» إنَّ اهللاَ يغفرُ الذنوب جميعاً« )4

 ؟آوردرود و در اين حيله فرد گناهكار دائماً چه سخني را بر زبان ميكار ميتر براي گمراه كردن جوانان بهشيطان بيش ةكدام حيل -49

  .ب كه از سر گذشت چه يك وجب چه صد وجبآ –نااميد كردن از رحمت الهي )1

  .آب كه از سر گذشت چه يك وجب چه صد وجب –به تأخير انداختن توبه )2

  .كنمبه زودي توبه مي –نااميد كردن از رحمت الهي )3

 .كنمبه زودي توبه مي –به تأخير انداختن توبه )4

 ؟فشاني خود، جامعه را از تباهي برهانند و مانع خاموشي نور هدايت شوندجانبزرگي با ايثار ويهاكه انسانشودميدر چه شرايطي الزم -50

  هاي اجتماعي در همان مراحل ابتدايي خود اصالح نشود.انحراف )1

  در برابر گناهان اجتماعي حساسيت به خرج ندهند. ممرد )2

  ريشه بدواند. ،مردم در توبة اجتماعي كوتاهي كنند و انحراف از حق )3

از مسير توحيد و اطاعت از خداوند خارج شود. ،ه در برخي از ابعادجامع )4
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 ؟هاي قرآن كريم مناسبت دارندويژگي ةهاي مربوط به خود درباركدام عناوين، با عبارت -51

  انسجام دروني در عين نزول تدريجي←مسائل مهم و حياتي ةهم ةالف) سخن گفتن دربار

جاهليتدورانتأثيرناپذيري از عقايد←تب) يكسان بودن زن و مرد در انساني

  سابقهذكر نكات علمي بي←ج) اصالح جامعه

هاي لفظي قرآنزيبايي←د) مسلمان شدن اديبان و انديشمندان

د -ب )4  ج -ب )3  د -الف )2  ج -الف )1

 ؟رهبري پيامبر (ص) ارتباط داردابعاديك ازترتيب هر يك از موارد زير با كدام به -52

  ها را نسوزانيد.ستانلهرگز آب مشركان را زهرآلود نكنيد و مزارع و نخ- 

  از دست بدهي. ]از شدت اندوه[آورند شايد كه جانت راكه برخي ايمان نمياز اين- 

كرد.ميند آنان را منعردر همة اين موا ؛گفتندخود مي ةخواندند، يا از گذشتگاهي در حضور پيامبر (ص) شعر مي- 

  تالش براي برقراري عدالت –كوشي و دلسوزي در هدايت مردمسخت –و مدارا با مردممحبت )1

  محبت و مدارا با مردم –محبت و مدارا با مردم –و دلسوزي در هدايت مردميكوشسخت )2

  محبت و مدارا با مردم -سخت كوشي و دلسوزي در هدايت مردم -سخت كوشي و دلسوزي در هدايت مردم )3

تالش براي برقراري عدالت -محبت و مدارا با مردم  -كوشي و دلسوزي در هدايت مردمسخت )4

 ؟باشندآيند، پاسخ مناسبي ميهايي كه در پي ميكدام آيات شريفه، براي پرسش -53

  چيست؟حتي در صورتي كه پشتيبان هم باشند،پاسخ قاطع خداوند به مخالفان الهي بودن قرآن- 

دارد؟را مردود اعالم مي» آن است.اعجاز قرآن، مختص زمان نزول و ابالغ«كهعيان مبني بر اينخداوند چگونه ادعاي مد- 

  »يأتوا بمثل هذا القرآن ال ياتوَن بمثلهأن« -» مثلهةٍتوا بسورأأم يقولونَ افتراه ُقل ف« )1

  »مثلهةٍوا بسورأم يقولونَ افتراه ُقل فات« -» مثلهةٍتوا بسورأأم يقولونَ افتراه قُل ف« )2

  »يأتوا بمثل هذا القرآن ال ياتوَن بمثلهأن« -» يأتوا بمثل هذا القرآن ال ياتوَن بمثلهأن« )3

»مثلهةٍأم يقولونَ افتراه ُقل فاتوا بسور« -» يأتوا بمثل هذا القرآن ال ياتوَن بمثلهأن« )4

 ؟و اثر آن در روح انسان چيستوظيفة مؤمنان امت اسالم در برابر دعوت رسول خدا (ص) چيست -54

  »لنحيي به« -» استجيبوا« )2    »كمييحي« -» استجيبوا« )1

»لنحيي به« -» نوا و عملوا الصالحاتآم« )4    »يحييكم« -» نوا و عملوا الصالحاتآم« )3

ام ووعلت انحطاط و سقوط اقكند ونيكو معرفي مييالشأن اسالم را براي چه گروهي سرمشقدر منظر قرآن كريم خداوند، پيامبر عظيم -55

 ؟ملل سلف در كالم نبوي كدام است

  ي پيشوايان دينيدوري از مسير الگو - »خر و ذكر اهللا كثيرًاكان يرجوا اهللا و اليوم اآل« )1

  پيشوايان دينيدوري از مسير الگوي - »البريةخيرلصالحات اولئك هماالذين آمنوا و عملوا« )2

  روا داشتن تبعيض در اجراي عدالت - »البريةخيرلصالحات اولئك هماالذين آمنوا و عملوا« )3

روا داشتن تبعيض در اجراي عدالت - »خر و ذكر اهللا كثيرًاكان يرجوا اهللا و اليوم اآل« )4

دقيقه15 2دين و زندگي
  تفكر و انديشه

 6تا پايان درس 1درس
  84تا صفحة 9صفحة
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 ؟شده استبياندرستيترتيب در كدام گزينه بهارقت اهل كتاب در اسالم بهفدليل اختالف و ميك دين ويماندگار ةالزم -56

  تقحاصل شدن علم و آگاهي از حقيرشك و حسد پس از –آن دينتبليغ )1

  هاپيامبران جديد و تعاليم آنفرمانسرپيچي از فرمان خدا و سركشي از –دينتبليغ آن )2

  هاان جديد و تعاليم آنپيامبرفرمانسرپيچي از فرمان خدا و سركشي از -هاها و زمانمكان ةها در همنيازها و سؤال ةگويي به همپاسخ )3

علم و آگاهي از حقيقترشك و حسد پس از حاصل شدن –هاها و زمانمكان ةها در همنيازها و سؤال ةگويي به همپاسخ )4

ايهمسؤليتهاي مربوط بهيك از فرضبه ابطال كدام» ترين مردم استترين دين الهي است و پيامبر آگاهدين اسالم، كامل«كهاين عبارت -57

 ؟انجامدرسالت مي

  د.رها اقدام كپيامبر اسالم (ص) خود جانشينان بعد خود را مشخص كرد و به معرفي آن )1

  يابد.هاي پيامبر بعد از رحلتشان ادامه ميواليت معنوي هم چون ساير مسئوليت )2

  ذيرد.پمرجعيت ديني و واليت ظاهري مانند دريافت و ابالغ وحي با رحلت پيامبر پايان مي )3

اند.مرجعيت ديني و واليت ظاهري سكوت كردهتداوم ةقرآن كريم و پيامبر اسالم (ص) دربار )4

 ؟كدام گزينه درست است...» ما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجسنّإ« ةمبارك ةبا توجه به آي -58

  باشد.ن و حضرت فاطمه (س) مياماما ةسلمه نازل شده است و در زمان نزول مربوط به عصمت هم ام ةاين آيه كه در خان )1

  ت دارد.يآن نظر براي ما حج ؛معارف، نظري ارائه كردند ةاند، سخن و عمل آنان معيار و مالك است و اگر درباربيت معصومچون اهل )2

  .هابيت و دور كردن پليدي از آنانداز: تطهير اهل  ترتيب عبارتدر اين آيه دو انحصار وجود دارد كه به )3

».بيت من هستند، آنان را از هر پليدي و ناپاكي حفظ كنخدايا اينان از اهل«يامبر اكرم (ص) قبل از نزول آية شريفه فرمود: پ )4

 ؟اي بر پاية عدل چيست و علت آن كدام استالزمة بناي جامعه -59

  دهد.گرداند و موجودات را به سوي آن سوق ميخداوند حكيم هر هدفي را در نظر دارد، مقرون با هدايت خود مي –وجود نظام حكومتي سالم )1

  شود كه خداوند هدفي را براي ارسال پيامبر خود تعيين كند، ولي ابزار و شيوة رسيدن به آن را ناديده بگيرد.نمي –وجود نظام حكومتي سالم )2

  لي ابزار و شيوة رسيدن به آن را ناديده بگيرد.شود كه خداوند هدفي را براي ارسال پيامبر خود تعيين كند، ونمي  –نفي سلطة طاغوت )3

دهد.گرداند و موجودات را به سوي آن سوق ميدر نظر دارد، مقرون با هدايت خود ميكهخداوند حكيم هر هدفي را –نفي سلطة طاغوت )4

 ؟هاي پيامبر اشاره داردئوليتيك از مسترتيب به ضرورت عصمت در كدام به» امكان هدايت مردم«و» اعتماد مردم به دين«مفاهيم -60

  اجراي احكام الهي –اجراي احكام الهي )1

  ت وحي و رساندن آندرياف –اجراي احكام الهي )2

  اجراي احكام الهي –تعليم و تبيين تعاليم دين )3

دريافت وحي و رساندن آن –تعليم و تبيين تعاليم دين )4
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

61- A: Have you decided to stay at that five-star hotel?  

B: No. If it …, … there.  

1) weren’t so expensive – we’d stay 2) was so expensive – we could stay 

3) was less expensive – we’ll stay 4) were no more expensive – we could stay 

62- The young researcher needs … hundred dollars for doing one of the best research … she has ever done.  

1) few – project 2) a little – projects 

3) little – project      4) a few – projects 

63- What would happen if the train … the bus carrying the students travelling to London? 

1) hitting 2) has hit 

3) hit  4) hits 

64- She was so sick and she couldn’t believe her doctor can … her early death.  

1) exist  2) prevent 

3) measure 4) vary 

65- When I was your age, I didn’t think I was very …, but I had a father who honestly thought I was 

the greatest.  

1) depressed 2) harmful 

3) smart  4) emotional 

66- After suffering a serious heart attack, my father changed his eating habit and went on a 

vegetarian … .  
1) health  2) diet 

3) point  4) sign 

67- The success or failure of the project was … on the amount of money they wanted to spend on it. 

1) available 2) conditional 

3) frequent 4) specific 

68- There was almost no human life in the large areas of land and the frozen sea which … the village.  

1) combined 2) surrounded 

3) founded 4) created 

3و 2انگليسيزبان   3انگليسي
Look it Up!  

  2درس
  69تا صفحة60صفحة

  2انگليسي
Understanding 

People  
A Healthy Lifestyle

  
  2و 1درس

57تا صفحة15صفحة

دقيقه15
هاي مربوط به خود رادهيد، سؤالآزمون ميانگليسي (فرانسه يا آلماني)زبان غيرآموزان گرامي در صورتي كه شمادانش

از مسئولين حوزه دريافت كنيد.
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69- The doctor always recommends that I eat vegetables which are rich in vitamins and minerals to 

protect my body from … .  

1) situation 2) exclamation 

3) infection 4) generation 

70- The amount of money you have to pay when eating at that local restaurant has no … to the 

service they provide. 

1) communication  2) pattern 

3) relationship 4) explanation 

71- The people who try to cross the sea and settle in European countries face a(n) … of difficulties. 

1) term  2) shape 

3) entry  4) host 

72- The magazine … contained pictures of animals in which he didn’t seem to be interested, but there 

was also one photograph of a rare plant which caught his attention. 

1) calmly 2) repeatedly 

3) mostly 4) fluently  

PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice 

on your answer sheet. 

Obesity rates are climbing fast and we need to find new techniques to help people control overeating. 

According to the new …(73)…, ‘imaginary eating’ could be one such technique. A psychologist in the 

United States reports that if you imagine …(74)… a specific food, your interest in that food will drop. 

And if you are less interested in that food, you’ll eat less of it. Carey Morewedge explains that people 

often try to …(75)… thinking about food when they need to lose weight. However, this might not be a 

good strategy. …(76)…, if you force yourself to think about chewing and actually swallowing food, 

you’ll reduce your hunger. 

73-  1) success  2) research 3) population 4) matter 

74-  1) to eat  2) being eaten 3) eat 4) eating 

75-  1) practice  2) avoid 3) consider 4) keep on 

76-  1) A little later  2) For instance 3) On the other hand 4) Not surprisingly 

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 

on your answer sheet. 

Today, just about everyone has a camera. We can take pictures with our cell phones, e-mail photos to 

our friends, and print out photos from a computer in a matter of seconds. Thirty years ago, however, 

cameras were not as simple to use or readily available. They used film, which was expensive and had 

to be processed with special chemicals to make prints. Then, in 1982, a new type of camera made 

photography easier and more affordable. It was a film camera, but it had a built-in flash and other 

conveniences. The camera was called the Holga. 

   The Holga camera was made completely of plastic. Even the lens, which was normally made from 

high-quality glass on most cameras, was plastic. Plastic was cheaper than metal or glass, so the 

camera makers could keep the Holga’s price low enough for most people to afford. 
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   However, once people began using the Holga, they noticed problems. Sometimes dark spots 

appeared at the corners of the photos. Sometimes the colors that appeared in the photos were 

different from the colors of the actual objects photographed. The camera’s cheap construction and 

materials allowed light to leak inside the camera and affect the film. 

   Although some customers were upset about these defects, many people liked the strange and often 

unique effects that the camera produced. Professional photographers began using the camera to 

photograph landscapes, people, and street scenes. Even today, in a world filled with precision 

equipment, some people choose the unpredictable Holga to take unique pictures.  

77- The author makes all the following points about the Holga EXCEPT … . 

 1) it was cheap enough for ordinary people to buy 

 2) the photographs that people take with it are unusual 

 3) people rejected it because it was cheap 

 4) every part of it is made of plastic 

78- Which idea does the passage support? 

  1) Imperfect tools can still be useful.      

 2) Nobody takes artistic pictures anymore. 

 3) A plastic lens is worthless to a professional photographer. 

 4) Plastic cameras are better than metal cameras. 

79- The author’s purpose in writing the passage is to … . 

1) warn people about using the Holga 

2) inform people about an unusual camera 

3) encourage people to use digital cameras 

4) prove that photography has changed since 1982 

80- How does the author most likely feel about the Holga? 

 1) It is good for taking pictures of landscapes but not of people. 

 2) It has no promising future because of its low quality and price. 

 3) It is not worth the price and it shouldn’t be produced any longer.  

 4) It produces interesting images despite all its technical problems. 
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شود، الزم است نوعی مادة آلی ازاي که با انتقال فعال به میتوکندري وارد میدر واکنش قندکافت (گلیکولیز) براي ساخت ماده-128
فسفات صحیح است؟یک اسید دوفسفاته، فسفات دریافت کند. کدام گزینه در رابطه با این پذیرندة گروه

شود.) هرگاه تولید شود باعث افزایش انرژي و فسفات آزاد یاخته می1
کند.اي در قندکافت را تأمین میسازي الزم براي آغاز فرایند تنفس یاخته) انرژي فعال2
باشد.ضلعی میضلعی در اتصال به یک حلقۀ ششحلقۀ پنجیک) در بخش آدنوزین این مولکول،3
شود.ماده، نوعی مادة دفعی تولید میدر سطح پیشآنها طی ساخت ه) در ماهیچ4

گیرد که .................................... در فضایی از میتوکندري صورت می-129
خود از آن خارج شود.غلظتتمایل دارد درجهت شیبATP- Hشدن مولکول) ساخته1

باشد.در درون خود میHیونترداراي غلظت بیش -FADH2هايلمولکو د) تولی2

Hمولکولبا محل تولید –اکسیژنهاي) مصرف مولکول3 O2وNAD.متفاوت است
کربنی در آن قابل مشاهده است.1کربنی و6تولید ترکیب –A) اکسایش مولکول استیل کوآنزیم4

چند مورد براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟-130
 »توان گفت، .................. دهد میاي هوازي را نشان میبا توجه به واکنش زیر که بخشی از واکنش تنفس یاخته «

) CO H O « »  2 26 6 Cفسفات2 H O « » ADP P(  6 12 6 1
ماده یا به روش اکسایشی تولید شده باشد.، ممکن است در سطح پیش»2«الف) مولکول
شود.سر ران مصرف میاي عضلۀ چهارتنها در گروهی از تارهاي ماهیچه ،»1«ب) مولکول
کند.، درون میتوکندري به دنبال جذب یون هیدروژن، الکترون دریافت می»1«ج) مولکول
ها ایجاد خواهد شد.دهنده، در انواع تنفس هوازي، تنها از همین واکنش»2«د) مولکول

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
جایی یون هیدروژن میان فضاي داخلی راکیزه و فضاي بین دوهاي سراسري در جابهدر غشاء داخلی راکیزه، انواعی از پروتئین-131

ها درست است؟ نغشاء آن دخالت دارند. کدام گزینه در رابطه با این پروتئی
هاي حامل الکترون دریافت کنند.از انواع مولکولمستقیماًتوانند الکترون پرانرژي راها میگروهی از آن) 1
کنند.ها در جهت کاهش اختالف غلظت یون هیدروژن در دو سمت غشاء داخلی فعالیت میهمۀ آن) 2
کنند.انرژي تولید می، مولکولی پرا روش اکسایشیکمک فسفات آزاد درون راکیزه، بها بهگروهی از آن) 3
کنند.هاي پرانرژي تأمین میاز الکترونمستقیماًها انرژي الزم براي فعالیت خود راهمۀ آن) 4

.............. شد، قطعاً ....هاي بدن، میزان .................... زیاد و میزان .................. کم باکه در گروهی از یاختهدر صورتی-132
1 (ATP– ADP– یابد.هاي زنجیرة انتقال الکترون، افزایش میفعالیت پمپ
2 (ADP– ATP–یابد.ها افزایش میمیزان مصرف گلوکز در این یاختهفقط
3 (ATP– ADP– پروتئینیهايفعالیت آنزیمATPیابد.ساز کاهش می
4 (ADP– ATP– شود.در فرد ایجاد میمدتتغذیه و فقر غذایی شدید طوالنیسوءمشابه با عوارضعوارض

بیان شده است؟نادرستیشوند، کدام گزینه، بهیباتی که در طی قندکافت تولید میدر مورد ترک-133
شوند.سازندة ادرار ترشح عها به درون مایتوانند در گردیزهمی )2  توانند در واکنش تولید اوره، با آمونیاك ترکیب شوند.) می1
غشایی شوند.توانند در خالف شیب غلظت وارد اندامک دو) می4.دننقش داشته باش،اتصال آمینواسیدها به یکدیگرتوانند در) می3

.توان گفت .................هاي .................. انسان، میاي در یاختهدر ارتباط با تأثیرات .................. بر تنفس یاخته-134
یابد.اي افزایش میرشته، به نوعی بسپار دودادن الکترون اضافی خوداز دستبرايدارترکیبات اکسیژنحملۀ –کبد –مدت الکل) مصرف طوالنی1
 .شودتر انجام میواکنش مربوط به کاهش پیرووات کم ،هاي یاختهپروتئینعملکردبدون اختالل در –مأتوماهیچۀ –کربن مونواکسید) 2
کاهش پیدا کند. ،غشایی نزدیک پایانۀ آکسون ممکن استهاي دوتولید مولکول آب در اندامک –اصلی بافت عصبی –نقص ژنی در دناي خطی) 3
شود.طور مستقیم مختل می بهFADH2دهندةاکسایشعاملساز برخالف ATPفعالیت آنزیم –غدد بزاقی –سیانید) 4
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) 1تر از چگالی مایع (درصد بیش20اگر چگالی مخلوطکنیم.را مخلوط می2و1هايجرم به چگالیدو مایع هم-201
(تغییر حجم در اثر مخلوط شدن نداریم.)) چقدر است؟1) به مایع (2باشد، نسبت چگالی مایع (

1( 4
52 (6

53 (3
24( 2

3
6یک قطعه یخ به جرم-202 3/ kgدرصد جرم این قطعه یخ ذوب شود، حجم مخلوط چند40درون ظرفی قرار دارد. اگر

30کند؟درصد تغییر می 9 g
/ )

cm
یخ  وg

cm
 )آب31

1( 242 (143 (64( 4
را در دو کفـۀ تـرازواست3cmو5cmترتیب بههاآهن که طول ضلع آنآلیاژآلومینیم وآلیاژدو مکعب از جنس-203

Aآلیاژایم. قرار داده Bآلیاژوآلومینیم در کفۀ 32آلـومینیمآلیـاژاگر چگـالیقرار دارد.آهن در کفۀ 7 g
/

cm
و

38آهنآلیاژ 7 g
/

cm
قرار می دهیم.……می را در کفۀرگ……، وزنهبراي ایجاد تعادل ،باشد

1( /104 6A 104/) 2، کفۀ 6B ، کفۀ
3 (/102 6A 102/ )4، کفۀ 6B ، کفۀ

گرم روي فنري به حال سکون قرار دارد و انرژي ذخیره شده در فنر200کف اتاقی جسمی به جرممطابق شکل زیر،-204

7 5/ J5ر جسم را رها کنیم، در راستاي عمودي با تندياست. اگ m

s
کند. ارتفاع اتاق چند  به سقف اتاق برخورد می

mوشودنظر میو از ابعاد جسم صرفمتر است؟ (اتالف انرژي نداریمسانتی
(g

s
 210

1( 3502 (250
3 (3604( 260

1mبه دو جسم-205 m2و 4m m1نیروهاي خالصترتیبو بهطور همزمان بهF2و 12F Fر هر دوکنند. اگاثر می
dپس از جابه2mجسم از حال سکون شروع به حرکت کرده باشند، انرژي جنبشی جسم چند برابر انرژيجایی

(از نیروي اصطکاك صرفنظر شده است.)است؟3dجاییپس از جابه1mجنبشی جسم

1( 3
22 (3

43( 2
34( 4

3
gگلوله-206  J5آنشـود، اگـر انـرژي جنبشـیدر شرایط خأل از ارتفاع مشخص از سطح زمین رهـا می200اي به جرم

کند؟ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر میش یابد، انرژي پتانسیل گرانشی و انرژي مکانیکی گلوله بهافزای
1( J52کند.، تغییر نمییابدمیافزایش (J5یابد،کاهش میJ5یابد.افزایش می
3( J5یابد،کاهش میJ54یابد.کاهش می( J5کند.یابد، تغییر نمیکاهش می

دقيقه15: وقت پیشنهاديكار، انرژي و توانگيري +و اندازهفيزيك
58تا18هايصفحه :1فيزيك

10 cm
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کند؟  کدام مطلب عبارت درستی را بیان می-211
پذیري باال، استحکام زیاد و پایداري مناسـبیافزون بر فراوانی و در دسترس بودن، باید واکنش ،) مواد اولیه براي ساخت آثار ماندگار1

داشته باشند. 
اشتراکی دارند. پیوندیکدیگرکه باهستندهااي از مولکولمجموعهشامل ،کوواالنسیجامدهاي) 2
Cتر بـودن آنتـالپی پیونـدیم خالص و الماس، نقطه ذوب سیلیسیم خالص به دلیل کمس) با توجه به تشابه ساختاري سیلی3 C

Siنسبت به Siتر از الماس است. ، کم
ي دارند که هر اتم اکسیژن در آن به دو اتم هیدروژن با پیوند اشتراکی وهاي آب در ساختار یخ آرایش منظم و سه بعد) مولکول4

دیگر با پیوند هیدروژنی متصل است. هايهیدروژن از مولکولبه دو اتم
؟  استهاي زیر صحیحیک از گزینهکدام-212

یابد. آن افزایش میموجود دردرصد جرمی همۀ مواد ،) با حرارت و پختن خاك رس1
SiO) فرمول م2 . است2ولکولی سیلیس،
هاي ناپیوندي موجود در مولکول بستگی دارد. طور عمده به پیوندهاي اشتراکی و جفت الکترون بهمواد مولکولی) رفتار فیزیکی3
د.نارقرار دهاهاي سیلیسیم در رأس حلقهاتمکه در ساختار آن،ضلعی ساخته شده12و 6هاي) سیلیس از حلقه4

است؟نادرستچه تعداد از مطالب زیر-213
شوند. میشناختهجامدهاي کوواالنسی وپ طبیعی کربن هستند که هر دو جزوالف) الماس و گرافیت دو آلوتر

هاي متصل به هر اتم کربن، در الماس و گرافیت یکسان است. ب) شمار اتم
رود. پ) گرافن برخالف گرافیت، جامد کوواالنسی به شمار نمی

تر است.  مجاور بیشيهانیروي جاذبه بین الیهباها در هر الیه، در مقایسهگرافیت، نیروي جاذبه بین اتمساختارت) در
1 (1 2 (4 3 (3 4 (2 

؟  استهاي زیر صحیحیک از گزینهکدام-214
باشد. جامد زمین میپوستۀترین اکسیده فراوانهاي خالص ترکیبی هستند کهاي ناخالص و ماسه از جمله نمونه) کوارتز از جمله نمونه1
اتمی در هـیچهـا یـون تـکباشند که تـا کنـون از آنکربن و سیلیسیم میدر طبیعت،) عناصر اصلی سازنده جامدهاي کوواالنسی2

ترکیبی شناخته نشده است. 
شود.پیوند یگانه یافت میو الماس تنها) در گرافیت3
Si) آنتالپی پیوند4 Siآنتالپی پیوندتر ازدر بلور سیلیسیم بیشSi Oدر بلور سیلیس است، از ایـن رو اتمSi تـرجیحهـاي

هاي خود پیوند دهند. هاي اکسیژن، با اتمدهند به جاي پیوند با اتممی

دقيقه10وقت پیشنهادي :      اي از هنر، زيبايي و ماندگاريشيمي جلوه
77تا65هايصفحه: 3شيمي
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اند؟یک از موارد زیر صحیحکدام-220
مولکـول ،تـر باشـدها بیشپیوندي اطراف یکی از هسـتههاي دو اتمی اگر احتمال حضور جفت الکترونالف) در مولکول

. شودنامیده میناجور هسته
کنند. رفتار فیزیکی و شیمیایی را تعیین می ،هاي پیوندي و ناپیوندي موجود در مولکولطور عمده جفت الکترونب) در مواد مولکولی، به

بایدهاآندرزیرا پیوندهاي اشتراکی ؛مدهاي مولکولی دارندجامدهاي کوواالنسی نقطۀ ذوب باالتري از جاطور کلی، بهپ) 
. شکسته شود

هايو ایجـاد شـبکهفلزي فقط با تشکیل پیوندهاي کوواالنسـیهاي تجربی، تمام عناصر نافلزي و شبهت) براساس یافته
رسند.میبه آرایش پایدار ،آساغول

) الف و ب4) الف و پ3) پ و ت2و پب) 1

است؟نادرستمطلبکدام-221
Kصورت: فلزهاي پتاسیم، آهن و مس بهسهولت تأمین شرایط نگهداريمقایسۀ) 1 Fe Cu  باشد.می
ترین مصرف ساالنه را در بین صنایع گوناگون دارد.شود و این فلز در سطح جهان بیشآهن اغلب در طبیعت به شکل اکسید یافت می) 2
تر از آهنگ بازگشت فلز به طبیعت است. زیرا آهنگ مصرف و استخراج فلز بیش ،ابعی تجدیدناپذیرند) فلزها، من3
ساعت روشن نگه داشت.  5واتی یک خانه را به مدت60المپ 5توان) با انرژي ذخیره شده از بازگردانی هفت قوطی فوالدي می4

...............جز بههستندنادرستهاي زیرتمام گزینه-222
شود. آن صرف سوزاندن و تأمین انرژي میلیتر90تر ازاز هر بشکه نفت خام کم) 1
براي همۀ فلزات مقرون به صرفه است.با استفاده از گیاهان،الي خاكروش بیرون کشیدن فلز از البه) 2
به صورت مایع است. 300اتم کربن در دماي18C) آلکانی با3
سیکلوهگزان و بنزن، برابر با تعداد پیوندهاي اشتراکی در پروپین است. در فرمول مولکولیهیدروژنهاياتم) اختالف تعداد4

III)800زیر، براي مصرف کاملموازنه نشدةدر واکنش-223 درصد، چند گرم کربن نیاز است؟80صاکسید با خلو(گرم آهن
Feواستدرصد100(بازده واکنش ,C ,O : g.mol   156 12 16(Fe O (s) C(s) Fe(s) CO (g)

  2 3 2
1(602(483(904(72

ضمن تعیین حالت .شودزیر تهیه میموازنه نشدههاي خورشیدي است که از واکنشسیلیسیم عنصر اصلی سازنده سلول-224
9/فیزیکی سیلیسیم تولید شده، طی واکنش ردرصد با مقدار کافی کربن به تقریب چند لیت64گرم سیلیس با خلوص6

Si)شود؟تولید میSTPگاز در شرایط , O : g.mol )  128 16  SiO (s) C(s) Si CO(g)
  2

4/-جامد) 1 3/-) مایع62 3/-) جامد43 4/-) مایع44 6
III)320حاصل از واکنشCO2گاز-225 از واکنش سوختن کامل چند مـولراناخالص با مقدار کافی کربناکسید(کیلوگرم آهن

/1توان تهیه کرد و اگر در واکنش (گاز پروپان می 179) مقدار III) ،کیلوگرم آهن تولید شده باشد2 (درصـد خلـوص آهـن

O) )ها موازنه شوند.ها را از راست به چپ بخوانید و واکنشزینهگ(اکسید کدام است؟ ,Fe :g.mol )  116 56
)Fe O (s) C(s) Fe(s) CO (g)

  2 3 21 
)C H (g) O (g) CO (g) H O(g)  3 8 2 2 22 

1(2400-752(600-753(2400-804(800-80

دقيقه20وقت پیشنهادي :       قدر هداياي زميني را بدانيم
48تا18هايصفحه: 2شيمي
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226-/ 52از واکنش NaHCO)هیدروژنگرم سدیم5 لیتر گاز تولید شده است. 20 ،در واکنش زیردرصد80با خلوص3(کربنات
STPچند لیتر گاز اتان را در شـرایطاست و براي تولید این مقدار گازg.L1در شرایط آزمایش چندتولیدشدهچگالی گاز

ـــه ـــد ب ـــان رابای ـــوزاندن ات ـــنش س ـــازده واک ـــوزاند؟ (ب ـــل س ـــد.) 80طور کام ـــر بگیری ـــد در نظ درص
(Na ,C ,O ,H : g .mol )    123 12 16 1

NaHCO HCl NaCl H O CO   3 2 2
C(معادله واکنش موازنه شود)  H O CO H O  2 6 2 2 2

1( /2 2- /5 62(/1 1-/5 63(/2 2-74(/1 1-7
؟استصحیحگزینهدامک-227

یابد. ها افزایش می نآلکارويها، نقطۀ جوش، فراریت و گران) با افزایش شمار کربن1

باشد. می »نمتیل اوکتادي -5 ،4 -اتیل -6 -کلرو -3«رو) نام ترکیب روبه2
Cl

CH CH

CH CHCH

CH CH

CH CH CH

C  H

2

3 32

3 32 5

ها براي حفاظت فلزها استفاده کرد. توان از آنها به دلیل سیرشده بودن در آب نامحلول هستند و از این رو می) آلکان3
اوکتین و سیکلوهگزان با هم برابر است. فرمول مولکولیهاي هیدروژن در) شمار اتم4

C)است؟نادرستکدام گزینه-228 ,H ,O :g.mol )   112 1 16
باشد. می »متیل اکتاندي -3،5«رونام آلکانی با ساختار روبه) 1
اکسید یکسان است. ديکربنسیکلوهگزان با جرم مولی) تفاوت جرم مولی نفتالن و2
3H خواهد بود.  »پنتاناتیلدي-٣،٣«گروه اتیل قرار گیرد نام آیوپاك ترکیب حاصل ،در متان) اگر به جاي چهار اتم
Hبا »برمو اتاندي -1،2«ساختارهاي ناپیوندي در) تفاوت شمار جفت الکترون4 O2است4برابر .

 ؟باشدنمیهاي زیر صحیحیک از گزینهکدام-229
C،»متیل اوکتاندي -5 ،2 –اتیل -3«فرمول مولکولی ترکیب) 1 H12 باشد. می26
هاي کربن به دو کربن دیگر متصل هستند. دو مورد از اتم »متیل پنتاندي -3 ،2 –اتیل -3«ترکیب آلیساختار) در2
واحد است.  4ها برابراختالف تعداد پیوندها و تعداد کل اتم »هگزن -3«) در ترکیب3
تواند صحیح باشد.نمی» متیل هگزان -3 –اتیل -5«گذاري ترکیب نام) 4

2در هیدروکربن غیر حلقوي سیرشده برابرCبهHهاينسبت شمار اتم-230 است. چند مورد دربارة آن درسـت اسـت؟/25
(C ,H : g.mol )  112 1

خط استفاده شده است. 8خط آن –الف) در ساختار نقطه 
تر است. ب) نقطه جوش آن از بوتان بیش

باشد. می24برابرآندر ساختارنسیکوواالهايپ) تعداد پیوند
84ت) درصد جرمی کربن در آن تقریبًا باشد. درصد می/2

1 (2 2 (1 3 (4 4 (3 
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اند؟هاي زیر صحیحچند مورد از عبارت-236
. هستندن وجود دارد که داراي فرمول مولکولی یکسانهگزکلوهگزان وترکیبات سی ،در اجزاي سازندة نفت خام ●
دارند. ارتباط مستقیممولکولیهاي آلکان و قدرت نیروهاي بینها با اندازة مولکولروي آلکاننقطه جوش و گران ●
شود. حاصل می »کلرواتان -2«و »کلرواتان -1«هايدر واکنش اتن با گاز هیدروژن کلرید دو نوع آلکان به نام ●
شود. ترین آلکین حاصل میهاي فلزي از سوزاندن ساده هطعدر جوش کاربیدي، گرماي الزم براي جوش دادن ق ●
1 (4 2 (1 3 (2 4 (3 

C)بیان شده است؟یدرست(موارد) زیر بهکدام مورد-237 ,H : g.mol )  112 1
. ندستهسیرشدهدادر ابتیهاي چرببرد و مولکولنگ آن از بین میالف) چربی موجود در گوشت با بخار برم واکنش داده و ر

کنند. ب) با وارد کردن گاز اتن در مخلوط آب و اسید در شرایط مناسب، اتان را در مقیاس صنعتی تولید می
ود. به دلیل سمی بودن در برخی موارد ممکن است سبب مرگ فرد شپ) بنزین یک آلکان است و تنفس بخارهاي بنزین
است. گرم بر مول294ت) تفاوت جرم مولی گاز فندك با وازلین برابر با

) پ و ت4) الف و ب3بفقط) 2تفقط) 1
کدام گزینه درست است؟-238

C، داراي فرمول شیمیاییداشتبه عنوان ضد بید براي نگهداري فرش و لباس کاربرددر گذشتهترکیبی که) 1 H8 . است10
. دتري دارترکیبات فرار کم) نفت سنگین کشورهاي عربی، نسبت به نفت سنگین ایران2
دهد.بخش عمدة نفت سنگین ایران را گازوئیل تشکیل می) 3
شوند. تر از پایین برج به صورت مایع خارج میهاي با نقطۀ جوش کم) در برج تقطیر، ابتدا مولکول4

ینه در مورد نفت و موارد مصرف آن درست است؟کدام گز-239
شود. میلیون بشکه نفت خام در جهان استخراج می80ازترکمروزانه) 1
تر از بنزین است.سنگ بیشهر کیلوژول انرژي در زغالتولیدازاياکسید تولیدشده بهمقدار کربن دي) 2
شوند.میاز آن جداها، اسیدها و آبپاالیش نفت خام نمکهنگام) 3
4 (CO,CO ,SO2 و بنزین هستند.فرآورده هاي سوختی مشترك زغال سنگ2

240-/41 درصـد50دهیم تا تمام اتین به اتن تبدیل شود، در صورتی کهاتین را با مقدار کافی گاز هیدروژن واکنش میگرم6
گـرم122دار حاصـل برابـردار و اکسیژنهاي برماز اتن حاصل در واکنش با آب و برم شرکت کند و مجموع جرم ترکیب

7باشد که چند درصد از اتن مصرفی صرف تولیـد ترکیـبتقریب بهدهد،دار تشکیل میدرصد آن را ترکیب اکسیژن/5
1دار میبرم 12شود؟ 16 1 80(C ,O ,H ,Br :g.mol )      

1(/62 52(253(754(/37 5

؟استهاي زیر صحیحگزینهیک ازکدام  -241
شود. تري منحرف میم عبور از منشور به میزان کمتر باشد، به هنگایک نور کوتاهموج) هرچه طول1
ترین عنصر سیارة مشتري، یکسان است. خطی نخستین فلز جدول تناوبی با فراواني) تعداد خطوط موجود در ناحیۀ مرئی طیف نشر2
است.  2به 3ده در اثر انتقال از الیۀتر از طول موج ایجاد ش، کوتاه3به 4طول موج ایجاد شده در اثر انتقال از الیۀهیدروژن،) در اتم3
. استالکترون48) حداکثر گنجایش الیۀ پنجم4

دقيقه20وقت پیشنهادي :      كيهان زادگاه الفباي هستي + ردپاي گازها در زندگي
48تا19هايصفحه: 1شيمي
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