
 

  

  20تا  1از ردیف  هاي آسمانقرآن و پیام االتؤس
  

  »علم ـ علَّم ـ علیم ـ عالَمینَ«معنی این کلمات در کدام گزینه صحیح و به ترتیب آمده است؟  - 1
  اد داد ـ دانشمند ـ مردمانیداند ـ ) 2  دانست ـ آموخت ـ دانا ـ جهانیان) 1  
 پرچم ـ آموزد ـ عالم ـ دانشمندان )4  پرچم ـ تعلیم گرفت ـ داناتر ـ مردم) 3  

  »  ما نَحنُ بِمبعوثینَ«معنی صحیح این عبارت در کدام گزینه آمده است؟ -2
  .شویمما برانگیخته نمی) 4  .ما را برانگیخته نکردند) 3  .ما برانگیخته شدیم) 2  .ما از برانگیختگان هستیم) 1  

 ؟نیستنددرکدام گزینه همه کلمات جمع  - 3
  ءایات ،ممات، نَعیم، محسنینَ) 2    بینات، متَّقینَ، ریاح، مؤمنونَ) 1  
 ، اخوه، نُذُر، اَعنابرٌبصائ) 4    منذرینَ، اَسحار، اَلَّذینَ، اَئمه) 3  

  کدام عبارت صحیح، ترجمه شده است؟ -4
  . کنیمر تو وحی میب: اَوحینا الَیک) 2  .البته اگر از آنها بپرسی: لَئن ساَلتَهم) 1  
  . اگر دین را به پا دارند: اَن اَقیموا الدینَ) 4    .برایشان مقرر شد: شَرَع لَکُم) 3  

  است؟  افراد مبتديکدام گزینه بسیارمناسب براي وقف در هنگام قرائت قرآن، حتی براي  - 5
  ر خطدر آخر ه) 4  رسیدن به عالئم وقف) 3  رسیدن به شماره آیه) 2  درآخر جمله) 1  

  » لَو نَشآء جعلناه اُجاجاً فَلَوالتَشکُرونَ«. سوره واقعه را مشخص کنید 70ترجمه صحیح و کامل آیه  - 6
  .                      خواهیم قرار دهیم آن را تلخ و شور، پس اگر سپاسگزاري نکنندکه می) 1  
  .کنندخواستند که تلخ و شور قرار دهیم، اما تشکر نمیاي کاش می) 2  
  .                کنیددهیم، پس چرا شکر نمیاگر بخواهیم آن را تلخ و شور قرار می) 3  
 .دادیم آن را تلخ و شور، که تشکر کنندکاش قرار می) 4  

  اشاره به چیست؟» ءامنوا«دو کلمه ) ص(سوره محمد  2در آیه  -7
  ».....بِما نُزِّلَ علی محمد و هو الحقُّ من ربِّهِم  ءامنواو عملوا الصالحات و  ءامنواو اَلَّذینَ «

  اولی مفهوم کارهاي شایسته و دومی راستی و درستی پروردگار) 2  اولی اعتقاد به توحید و دومی اعتقاد به قرآن و پیامبر اسالم ) 1  
  .دارد) ص(و حضرت محمد  هر دو اشاره به کتاب قرآن) 4  .هر دو اشاره به توحید، نبوت و معاد دارد) 3  

  ها دارد؟معناي متفاوتی با دیگر گزینه» من«در کدام عبارت  -8
 فَهل من مدکر) 4  اَمراً من عندنا ) 3  هل من خالقٍ غَیرُ اهللاِ ) 2  ما اَسئَلُکُم علَیه من اَجرٍ ) 1  

  » م المآء الَّذي تَشرَبونَاَفَرَءیتُ«رساند؟ سوره واقعه را می 68کدام بیت معنی آیه  -9
  هایتان پر شود ز آن طعام ـ بنوشید ز آب جهنم تمامشکم) 1  
  بدان سان بنوشید از آن شراب ـ که یک تشنه اشتر همی نوشد آب) 2  
  آبخدا، یا شما از دل آن سحاب ـ به پایین فروریخت باران ) 3  
 شبه آبی که دائم نمایند نوش ـ توجه نمایید آیا به هو) 4  

  ؟نمی باشدسوره ذاریات  18الی  15کدام تصویر مربوط به آیات  -10
نّات وعیونٍ ـ ءاخذینَ مآ ءاتاهم ربهم انَّهم کانوا قَبلَ ذلک محسنینَ ـ کانوا قَلیالً منَ« تَّقینَ فی جنَّ المالَّیلِ ما ا بِاالَسحارِ ی عونَ ـ وهج

  »ستَغفرونَیهم 
  

  1(  2(  3(  4(  
  
  »ما عرَفناك حقَّ معرِفَتک«: فرمایندپیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله می :با توجه به مفهوم حدیث، گزینه صحیح را انتخاب کنید - 11

  .هاي محدود، هیچ شناختی از آفریدگار خویش نداردانسان به دلیل توانایی) 1  
  .گاه در پی شناخت آفریدگار خویش نبوده استبه دلیل عدم وجود منابع شناخت، انسان هیچ) 2  
  .هاي محدود، توان شناخت کامل آفریدگار نامحدود خود را نداردانسان با وجود توانایی) 3  
  .ابندیتوانند به شناختی کامل از آفریدگار دست ها با در اختیار داشتن منابع شناخت متعدد میانسان) 4  

   



 

  خدا است؟» حمد«پیرامون ، هر دو مورد، گزینهکدام  در -12
  .هایی که درسایر موجودات است در خدا نیستتو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی ـ نقص) 1  
  قینییو هو الغَفُور الودود ـ همه عزّي و جاللی همه علمی و ) 2  
  ـ بري از رنج و گدازي بري از درد و نیازي خفییعلم الجهر و ما یانّه ) 3  
  .هاي جهان هستی پرتوي از عظمت و قدرت اوست ـ خداوند مثل اجسام، محدود به مکان خاص نیستظمتع) 4  

  ها ارتباط بیشتري دارد؟شود با کدام گزینهمهمترین عاملی که مانع گناه می - 13
  باور قلبی به زیان گناه) 4  تفکر در کتاب آسمانی) 3  علم به حضور خدا) 2  شناخت قوانین الهی) 1  

  هاي پیامبران است؟ک از ویژگییعبارت زیر مربوط به کدام پیامبر الهی و بیشتر مربوط به کدام -14
  »...هاي قوي، نمرود و ادعاي خدایی او را به چالش کشید با استدالل«

  حضرت ایوب ـ استقامت و پایداري) 2    حضرت نوح ـ تسلیم امر خدا) 1  
  حضرت ابراهیم ـ مبارزه با عقاید باطل ) 4  پرستیحضرت موسی ـ مبارزه با خرافه )  3  

  ؟نیستکدام گزینه صحیح  -15
  .اي معکوس استرابطه تقویت ایمان و عقاید خرافی رابطه) 1  
  . پیشرفت علم و سواد باعث از بین رفتن عقاید خرافی در دنیاي امروز شده است) 2  
  .  سازدکه او را به سوي زندگی ابدي رهنمون میاندازد بلپذیرش دین نه تنها دنیاي انسان را به خطر نمی) 3  
  .بردند دعوت به عقل و اندیشه بودبهترین سالحی که پیامبران براي مبارزه با عقاید باطل به کار می) 4  

  ».....عنی یانتظار واقعی «کند؟ جمله را کامل می) ع(کدام گزینه بنا بر مفهوم سخن امام رضا  -16
  )عج(هاي اخالقی و رفتاري امام عصر آشنایی کامل با ویژگی) 2   هور منجیدعاي فراوان براي ظ) 1  
  بودن  خوش اخالقنگاه حرام و از دوري ) 4  کمک به گسترش ظلم و ظالم براي تعجیل در فرج) 3  

  اران امام عصر باشیم؟ جواب کدام گزینه جامعتر است؟یآیا ممکن است ما هم از  -17
  .هنگام ظهور زنده باشیمبه شرط این که : بله) 1  
  .انداران امام زمان قبال مشخص شدهینفر  313: خیر) 2  
  .مختص زمان ظهور نیست) عج(اري امام عصر ی: بله) 3  
  . کنند افرادي دروغگو هستندمی) عج(اري امام عصریکسانی که ادعاي : خیر) 4  

  .............اند؟ کسانی که شمرده چه کسانی حکم خدا را خوار) علیه السالم (از نظر امام صادق  - 18
  . کننددر مقابل حکم عالمان بدکار خود ایستادگی می) 2  .کنندها مراجعه میدر زمان حضور امامان به شاگردان آن) 1  
  .پذیرندحکم عالمان آگاه به حالل و حرام الهی را نمی) 4  .کنندبه حاکمان طاغوت مراجعه نمی) 3  

  است؟وضوي چه کسی صحیح  -19
  .شود که آب وضویش نجس بوده استامین بعد از نماز ظهر متوجه می) 1  
  .  گیردسارا براي اینکه در هنگام نماز خوشبو باشد با گالب وضو می) 2  
  .گیردمرتضی براي شرکت در نماز جماعت مسجد با آب داخل پارك وضو می) 3  
  .هنوز روي دست و صورتش باقی استشود که چربیِ کرِم فاطمه بعد از وضو متوجه می) 4  

  ها ارتباط کامل و جامع دارد؟به ترتیب با کدام گزینه» اال بذکر اهللا تطمئن القلوب«و » و اذا ذکر اهللا و جلت قلوبهم«با توجه به آیه  -20
  وجه قلب ـ اطمینان قلب ) 4  راه تقویت ایمان ـ آثار ایمان ) 3  نشانه ایمان ـ قلب مومن ) 2  قلب مومن ـ اطمینان مومن) 1  

  

  40تا  21ی از ردیف ـارسـف االتؤس
  

  هاي پایین مناسب است؟ترتیب، براي جاهاي خالی در بیتواژگان کدام گزینه به  -21
  رهنماي............. خداوند / خداوند نام و خداوند جاي ) الف

  پندار نیستو ............ گه / است ........ جوانی گه کار و ) ب
  کسان نباشد حال دوران غم مخوریدائماً /  گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت) ....... ج
  .......صورت این حال نماند / گفت همانا که در این همرهان ) د

  ده، سازندگی، خودپسندي، دور، چنانروزي) 2  بخشندة، شایستگی، خودپسندي، چرخ، نهان) 1  
  ده، شایستگی، خودپسندي، دور، نهانروزي) 4  خودپرستی، دور، عیانبخشندة، بایستگی، ) 3  

   



 

  از سعدي، با کدام گزینه ارتباط معنایی بیشتري دارد؟ زیربیت  - 22
  »مرا در وي سخن گفتن نشاید  چو کاري بی فضول من برآید«

  .آدمی باید که بسیار نگوید و سخن دیگري به سخن خود قطع نکند) 1  
  .جماعتی کنند که او داخل آن جماعت بود، بر ایشان سبقت ننمایداگر سؤال از ) 2  
  .در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود خوض ننماید) 3  
  .صبر کند تا آن سخن تمام شود، پس جواب خود بگوید) 4  

  دارد؟ تريکمدر کدام گزینه، با بیت زیر ارتباط » نقش بر دیوار بودن«مفهوم  -23
  »هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار/ عجب بر در و دیوار وجود این همه نقش «

  نقش دیوار دان و صورت در/ صورتی را کزو نبود خبر) 2  از بهرِ عمارتی که محکم نبود/ نقشِ در و دیوار ندارد حاصل) 1  
  چه فرق از آدمی تا نقش دیوار/ چو انسان را نباشد فضل و احسان) 4  دارد لب و گوش نقش دیوار/ آدم به سخن شد آدم، ار نه) 3  

  دارد؟ تري کمبا کدام گزینه مناسبت » تربیت نامستعد، ضایع«جملۀ  -24
  در بزرگی فالح از او برخاست/ اش ادب نکنند هر که در خُردي) 2  به سعی اندر او تربیت گم شود/ ز وحشی نیاید که مردم شود ) 1  
  تربیت را در او اثر باشد/ چون بود اصلِ گوهري قابل ) 4  مل ضایع مگرداندر او تخمِ ع/ زمینِ شوره سنبل برنیارد ) 3  

  ، همانند کاربرد آن در کدام گزینه است؟زیردر بیت » گرفت«کاربرد  -25
  »رهانیده از بد تنِ بنده را/ ستایش گرفت آفریننده را «

  پیِ نیکان گرفت و مردم شد/  سگ اصحاب کهف روزي چند ) 1  
  دیر دانستم که گیتی رهزن است/  هر چه بود از من گرفت ذره ذره ) 2  
  بر من گریست زار که فصل شتا رسید/  ابر آمد و گرفت سرِ کلبۀ مرا ) 3  
  دل پردالن زو رمیدن گرفت/  چپ و راست لشکر کشیدن گرفت ) 4  

  است؟درستی آمده ترتیب در کدام گزینه بههاي زیر، بهشده در بیتمعنی واژگان مشخّص - 26
  به مینو نبیند روانش سروش/  برآورد هوشکه در آب هر کو 

  خنجري آهختهکاندر کمند دشمن / در صحبت رفیق بدآموز همچنان 
  که دانی که در کار گیرد سخُن/ سخن گفتن آن گاه کن  بسیچ

  رهیدنی نباشد/ و گرَم به نوبت عمر / رهایی، بویۀمن و 
  به هوش آمد، بیرون کشیده، هجوم، دویدن) 2    مرد، برنده، آمادگی، آرزو) 1  
  هشیار شد، کشنده، حمله کردن، عطر) 4  مرد، بیرون کشیده، آمادگی، آرزو) 3  

  است؟  دورتراز حافظ  زیرکدام گزینه از مفهوم بیت  - 27
  »ها گر کند خار مغیالن غم مخورسرزنش/ زد قدم در بیابان گر به شوق کعبه خواهی«

  که تحمل کند نشیب و فراز/ شرط است  آرزومند کعبه را) 1  
  کی بر سر دیبا نرودیبه ارادت، که / به سرِ خار مغیالن بروم با تو چنان ) 2  
  مگر که راه بیابانِ پرخطر گیرند/ » سعدي«شود وصال کعبه میسر نمی) 3  
  آیدکه خارهاي مغیالن حریر می/ دواندم به نشاط جمال کعبه چنان می) 4  

  است؟جایی ضمیر رخ داده بهگزینه از ابیات زیر، جا در کدام -28
  که محرم به اَغیار نتوان گذاشت/ به دست خودت چشم و ابرو نگاشت ) 1  
  که شکرش نه کار زبان است و بس/ برنفس به جان گفت باید نفس) 2  
  بینم انعامت از گفت بیشکه می/ خدایا دلم خون شد و دیده ریش ) 3  
  صفبهسرفرازان سپاهت، صف/ کف بهیرت، جانمرزداران دل) 4  

  بینید؟می» اضافۀ تشبیهی«در کدام گزینه ترکیب  - 29
  که سقّاي ابر آبت آرد به دوش/ اگر تشنه مانی ز سختی مجوش ) 1  
  تماشاگه دیده و مغز و کام/ ز خاك آورد رنگ و بوي و طعام ) 2  
  سراي تواند قنادیل سقف/ خور و ماه و پروین براي تواند ) 3  
  زر از کان و برگ تر از چوب خشک/ ز خارت گل آورد و از نافه مشک ) 4  

   



 

  است؟ ترتیب در کدام گزینه آمدههاي زیر، بهدر بیت» درست«معنی واژة  -30
  »بسانِ تگرگ بهاران درست/  ک تیرباران نخست یبکردند «

  »درود و سالموز ایشان برِ تو /  اند از این هر که بردي تو نام درست«
  »که چندین رفته، بر گامِ نخستم / چو بگشادند چشمم، شد درستم «

  »همی رنگ چهرت بگوید درست/ زبانْت ارچه پوشندة راز توست «
  دقیق، کامل، تندرست، راست) 4  دقیقاً، راستگو، سالم، کامالً) 3  راست، سالم، مسلّم، حقیقت) 2  دقیقاً، سالم، مسلّم، راست) 1  

  »نباید که بدپیشه باشدت دوست            که هرکس چنانت شمارد که اوست« تر است؟نزدیک مقابلگزینه به مفهوم بیت  کدام - 31
  .گذارندهاي او را هم به حساب تو میاگر دوستت بدکار باشد، بدي) 1  
  .پندارنداگر دوستت بدکردار باشد، همه تو را هم مانند او می) 2  
  .کندهاي او به تو سرایت میشغل خوبی ندارد دوست بشوي، زیرا بدينباید با کسی که ) 3  
  .بینندباشی، زیرا همه این بدي را از چشم تو مینباید در قبال دوستت رفتار بدي داشته) 4  

  ؟ نیست» بهمشبه«، »آینه«در کدام گزینه  -32
  او نگري  که دوست آینه باشد چو اندر/ و دیگر آن که دلِ دوستان نیازاري ) 1  
  که هر چه از تو بیند وانماید/ سپهر آیینۀ عدل است، شاید ) 2  
  بیند همهپیر اندر خشت می/ آن چه بیند آن جوان در آینه ) 3  
  بیند درون آینه حق همی/ هر که را باشد دلِ چون آینه ) 4  

  اند؟با توجه به عبارت زیر، در کدام گزینه، همۀ واژگان هستۀ گروه اسمی - 33
انگیزي است که احساس آرامش و سبکی و صفاي درون را در ما ک دوست خوب و شکیبا، همچون وزش نسیم دلیمصاحبت با «

  ».به این تصویر زیباي سعدي از دیدار دوست، توجه کنید. سازدزنده می
  وزش، احساس، ما، تصویر، دیدار) 2  مصاحبت، همچون، احساس، ما، توجه) 1  
  مصاحبت، وزش، احساس، سعدي، توجه) 4  ز، صفا، زنده، تصویر، دیدارانگیدوست، دل) 3  

  وجود دارد؟» شخص جمعماضی استمراري سوم«در کدام گزینه فعل  -34
  »حافظ«شنید در بیابان نام او چون می/ افکند شیراز نهیبش پنجه می) 1  
  »محتشم«خرید توان ارزان اگرچه نیست گران می/ آمادة خریدن او شو که جنس خوب ) 2  
  »اينظامی گنجه«خواستند که دیدند از او آنچه می/ ونان بیاراستند یهمه شهر ) 3  
  »بهار«اي به سریر کیان رسید یا خود چه لطمه/ رسید نگویم اینکه به ایران چه میخود می) 4  

  است؟» نهاد«با توجه به عبارت زیر کدام گزینه  -35
با پدر و مادر، معلّمان دلسوز و مربیان باتجربه است که ما را از دام و چاه این  مشورترساند، اري مییدر شناخت افراد به ما  آنچه«

در  هاییگرگزنند، اما درحقیقت چه بسیارند کسانی که الف دوستی می. دهداین مسیر را نشان می هايآسیبسازد و راه آگاه می
  ».جامۀ گوسفندان هستند

  هاییگرگ) 4  هاآسیب) 3   مشورت) 2  آنچه) 1  
  ؟نیستهاي دیگر در کدام گزینه آرایۀ ادبی مشترکی با گزینه -36

  یا که داند که برآرد گل صدبرگ از خار/ که تواند که دهد میوة الوان از چوب ) 1  
  متاع جوانی به بازار نیست/ خرید چو بفروختی از که خواهی) 2  
  تو را گذري بر مقام ما افتد اگر/ هماي اوج سعادت به دام ما افتد ) 3  
  الجرم همچو او گرامی شد/ با عزیزي نشست روزي چند ) 4  

  »جهد -مهتري -موهبت -حلّه -منزوي«افت؟ یتوان ترتیب در کدام گزینه میمعنی درست واژگان مقابل را به -37
  خبريیگیر ـ محلّه ـ بخشش ـ کوچکی ـ بگوشه) 2  نگران ـ زیور ـ لطف ـ سروري ـ سعی) 1  
  گیر ـ محلّه ـ بخشش ـ بزرگی ـ تالشگوشه) 4  دورافتاده ـ محلّه ـ مهربانی ـ کوچکی ـ آشکاري) 3  

  »مقتدر ـ احتیاج ـ صبور ـ مغتنم ـ اقناع«شود؟ هاي مقابل دیده میخانوادة یکی از کلمهدر کدام گزینه هم - 38
  مد ز معراجچنان بازآمدم که اح/ چنان رفتم، که سوي کعبه حجاج ) 1  
  خبر از خویش چرایی، چرا؟بی/ چشم بصیرت نگشایی چرا؟ ) 2  
  قنوت دل ماست مستی و سرود می/ آنیم که آتشِ تو قوت دلِ ماست ) 3  
  غم کشیدن صنعت نقّاش نیست/ عاشقی مقدور هر عیاش نیست ) 4  

   



 

  ؟نیستکسان ینقش دستوري آخرین کلمۀ کدام گزینه با بقیه  -39
  که با چون خودي، گم کنی روزگار/ خود بهتري جوي و فرصت شمار ز ) 1  
  دوزينکند گرگ پوستین/  از بدان جز بدي نیاموزي ) 2  
  عجب است اگر نگردد که بگردد آسیابی/ دل همچو سنگت اي دوست به آب چشم سعدي ) 3  
  پیمودم بسی رهـ  گفتم کهـ  مگر/ که رفتم از سحرگه تا شبانگه ) 4  

  ؟نیستکلمه درست هاي زیر، امالي چند گروهکلمهمیان گروهدر  - 40
ها ـ حصرت و دریغ ـ قناعت و خرسندي ـ مهلت و فرصت ـ مطلوب و مرقوب ـ ها و مصاعی ـ احزان و غماصرار و تأکید ـ کوشش«

  »هاي اختصاري ـ سیر و سلوكنسب و خویشاوندي ـ خار مغیالن ـ نشانه
  کلمه شش گروه) 4  کلمه پنج گروه) 3  کلمه گروهچهار ) 2  کلمه سه گروه) 1  

  

  60تا  41ربی از ردیف ـوم تجـعل االتؤس
  

  دهد؟هاي زیر، تغییر شیمیایی رخ میک از ظرفیدر کدام -41
 .کنیمک قطعه طال  اضافه مییحاوي کات کبود که به آن ) ظرف آزمایشگاهی(ک بشر ی) 1  

 .کنیمک قطعه فلز لیتیم اضافه مییبشر حاوي محلول هیدروکلریک اسید که به آن ) 2  

 .ریزیمبشر حاوي محلول نمک خوراکی که درون آن پودر فلز روي می) 3  

  .دهیمقرار می) یک قطعه فلز پالتین(ک الکترود پالتینی یهاي منیزیم که درون آن ک بشر حاوي ترکیب داراي یونی) 4  
  ؟)به ترتیب از راست به چپ(در کدام گروه جدول تناوبی قرار دارند  P15در کدام دوره و عنصر  Ca20عنصر  -42

  15ـ گروه  4دورة ) 4  5ـ گروه  4دورة ) 3  2ـ گروه  3دورة ) 2  12ـ گروه  3دورة ) 1  
  هستند؟ نادرستهاي زیر کدام گزاره -43
  .اندهاي کربن و هیدروژن و اکسیژن ساخته شدهسلولز و نشاسته، بسپارهایی هستند که از اتم )الف

  .ها استها روش مناسبی براي رهایی از آنسوزاندن پالستیک) ب
  .نوع اتم ساخته شده است 7از ) 42SOHبا فرمول (هر مولکول سولفوریک اسید ) پ
  .ابدی اسید به مقدار مشخص از آب، و افزایش غلظت محلول اگزالیک اسید، مقاومت الکتریکی محلول کاهش میبا افزودن اگزالیک ) ت

  الف و ت) 4  ب و پ) 3  پ و ت) 2  الف و ب) 1  
در پایان هیچ جرمی از کربن به شکل (تولید کند ) CO(گرم کربن مونواکسید  7تواند با اکسیژن واکنش دهد و گرم کربن می 3 -44

به شرط (شود تولید می) 2CO(اکسید گرم کربن و گاز اکسیژن، چند گرم کربن دي 6از واکنش میان ). ماندنداده باقی نمیواکنش
  ؟)که تمام کربن واکنش دهد و هیچ کربنی باقی نماندآن

COOC: تولید کربن مونواکسید 212 2   22: اکسیدتولید کربن دي 111 COOC   
 گرم 7) 4  گرم 11) 3  گرم 14) 2  گرم 22) 1  

  چه باري دارد؟ N7ون رایج عنصر یداراي چند مدار الکترونی است و  Mg12ون رایج براي عنصر ی - 45
  1-دو مدار؛ بار ) 4  3-سه مدار؛ بار ) 3  1- سه مدار؛ بار) 2  3-دو مدار؛ بار ) 1  

  با تندي متوسط آن در این حرکت برابر است؟ ،ک حرکتیچه موقع مقدار سرعت متوسط متحرکی در  - 46
 .شوندگاه با هم برابر نمی این دو کمیت هیچ) 2  .کندوقتی متحرك روي یک خط راست حرکت می) 1  

 .افتدکنواخت باشد این اتفاق مییفقط وقتی حرکت جسم ) 4  .وقتی جهت حرکت متحرك عوض نشود) 3  

   



 

 4اگر بخواهیم جعبه را هل بدهیم و سرعت آن را در مدت زمان . کیلوگرم روي سطح افقی زمین ساکن است 30اي به جرم جعبه -47
  .)ریدنیوتون درنظر بگی 30اصطکاك جعبه را با زمین در حرکت (برسانیم، حداقل به چه نیروي افقی نیاز داریم؟  6 ثانیه به
 نیوتون 75) 4  نیوتون 30) 3  نیوتون 45) 2  نیوتون 15) 1  

از زمین جدا شده  2 کند و سپس با سرعتبه زمین برخورد می 3 با سرعتتوپ  ؛شودپونگی از دستمان رها میتوپ پینگ -48
 است؟ 2 متوسط توپ در تماس با زمین چندثانیه باشد، شتاب  2/0اگر مدت زمان تماس توپ با زمین . کندو به سمت باال حرکت می

  صفر) 4  15) 3  25) 2  5) 1  
 کند؟ ک از موارد زیر نیروي اصطکاك به جسمی که زیرش خط کشیده شده است، بر خالف جهت حرکتش به آن اثر مییدر کدام - 49

 .که در حال دویدن است سگی )1  
 .کنندهمراه با میز حرکت میدهیم، روي میز که وقتی ما میز را هل می اجسام) 2  
 .کشدکه به کمک طنابی که از سقف ورزشگاه آویزان است خود را باال می ورزشکاري) 3  
 کدام هیچ) 4  

. کند مطابق شکل زیر استک خط مستقیم حرکت مییک دیوار و در ینمودار مکان ـ زمان براي حرکت سوسکی که در لبه  -50
  است؟ کدام گزینه درباره حرکت آن صحیح

  
  
  
  

푡 جهت حرکت سوسک در لحظه) 1   = 80푠 عوض شده است. 

 .بوده است 4−سرعت متوسط سوسک در کل حرکت ) 2  

푡تا  0tسوسک در فاصله ) 3   = 50푠 کرده استبا سرعت ثابت حرکت می. 
푡 سوسک در فاصله) 4   = 130푠  تا푡 = 150푠 شده استبا سرعت ثابت از مبدا دور می.  

متر بود، ناگهان حسین متوجه  600اي که فاصله آنها از هم در لحظه. آوري هیزم بودندحسین و پوریا در جنگل در حال جمع -51
و فاصله ببر را از پوریا  25 اگر سرعت دویدن ببر را ثابت و به اندازه. شود که ببري از پشت به سمت پوریا خیز برداشته است می

چند ثانیه فرصت دارد تا با صدا کردن پوریا، وي را متوجه  حداکثرمتر در نظر بگیریم، حسین تا پیش از رسیدن ببر به پوریا  225
 .)فرض کنید m/s300سرعت صوت را ! (خطر کند؟

  
  ثانیه 5) 1  

  ثانیه 7) 2       
  ثانیه  9) 3     
  ثانیه 11) 4      
  

اي بزرگ به تیله. دهدنیوتون نشان می 100ترازو وزن مایع و ظرف را . مطابق شکل ظرفی پر از مایع بر روي یک ترازو قرار دارد -52
در لحظاتی . رودپس از مدتی از شروع حرکت، تیله با سرعت ثابت به سمت پایین می. کنیمنیوتون را درون ظرف مایع رها می 10وزن 

  دهد؟رود، ترازو چه عددي را نشان میپایین میکه تیله با سرعت ثابت 
 نیوتون  110) 1  
 نیوتون 100) 2  
 نیوتون 110بیش از ) 3  
  نیوتون 110 و 100بین ) 4  

   



 

جاي  2و  1هاي ها درون مربعصفت(بینید که بر اساس دو صفت مشترك طراحی شده است ک کلید دو راهی مییدر شکل زیر،  -53
ها صحیح است و کدام گروه به اشتباه در این کلید قرار ک از موارد زیر دربارة این صفتیبه ترتیب از راست به چپ کدام ). گیرندمی

  داده شده است؟
  وجود دانه،  نبود دانه، جلبکها) 1  

  هاهزوجود آوند،  نبود دانه، خ) 2  

  هاوجود آوند، نبود آوند، سرخس) 3  

  هانبود آوند، خزهوجود برگ حقیقی، ) 4  

  
در صورتی که گیاه به شرایط آب و هوایی مشابهی منتقل شده . شناس گیاهی را از قارة آمریکا به استرالیا منتقل کرد ک گیاهی - 54

  باشد، چه تغییري را در آن انتظار داریم؟
 تغییر در میزان عناصر ضروري مورد نیاز) 2    تغییر در ساعت زیستی) 1  
  تغییر در خواص دارویی) 4    هاداد کروموزومتغییر در تع) 3  

به ترتیب چه کلماتی باید )) ب(و جنس ) الف(مقابل فرمانرو (هاي خالی در خانه. بندي ببر استجدول زیر شامل اطالعات رده -55
  قرار داد؟
    tigris:  مهره دارن، ب: الف) 1  
 tigris:  جانوران، ب: الف) 2  
  Panthera:  مهره داران، ب: الف) 3  
  Panthera:  جانوران، ب: الف) 4  

 الف فرمانرو

 طنابداران  شاخه

 پستانداران  رده

 گوشتخواران  راسته

 سانان گربه )خانواده(تیره 

 ب )سرده(جنس 

 Panthera tigris نام گونه
  

و تحتانی برگ این گیاه را با کلرید کبالت آغشته  به نظر شما اگر سطح فوقانی. ا نخل ایرانی، از گیاهان بومی ایران استیداز  -65
 بینیم؟ک را جداگانه بشماریم چه مییهاي هر کنیم، و تعداد روزنه

 .هاي سطح تحتانی برگ بیش از سطح فوقانی آن استروزنه) 2  .هاي سطح فوقانی برگ بیش از سطح تحتانی آن استروزنه) 1  
  .بستگی به میزان کلرید کبالت دارد) 4  .ها در هر دو سطح  برابر استروزنه) 3  

  .وراثتی است يدیاتومه فاقد  پوشش در اطراف ماده........ سلولی، و  يزعفران داراي دیواره......... استافیلوکوکوس اورئوس،  -57
  برخالف، مانند) 4  برخالف، برخالف) 3  مانند، برخالف) 2  مانند، مانند) 1  

  :ک مدرسه، دانش آموزي یک جاندار با مشخصات زیر مشاهده کردیک برکه در یدر بررسی جانداران  - 58
  ـ تک سلولی، هسته داراي غالف

  ـ تغذیه با پاي کاذب
  ـ فاقد شکل مشخص

  4x ،10x ،40 xـ قابل مشاهده با میکروسکوپ نوري، عدسی 
  ک از موارد زیر است؟یاین جاندار کدام 

  دیاتومه) آغازي( وکاریوت، ی) 4  رپروکاریوت، کوکسی) 3  ، آمیب)آغازي( وکاریوت، ی) 2  پروکاریوت، باسیل) 1  
   



 

  است؟ نادرستدر ارتباط با تصویر زیر، کدام گزینه  -59

  گسترش بستر و پوستۀ اقیانوس) 1  

  ایجاد رشته کوه میان اقیانوسی) 2  

  ایجاد زلزله) 3  

  تشکیل آتشفشان) 4  

  شوند؟افت مییها در کدام قسمت از کرة زمین ترین سنگجوان -60
  هاحاشیۀ قاره) 2    هاکف اقیانوس) 1  
  ايمحل برخورد دو ورقۀ قاره) 4  محل برخورد آفریقا و آمریکاي جنوبی) 3  

  

  80تا  61ی از ردیف ـاضـری االتؤس
  

  :تعاریف مورد نیاز
푨 ۀمجموع 푩و  푨عددي  ۀبراي دو مجموع: جمع دونه به دونه ⊕ 푩 کنیم را به صورت زیر تعریف می.  

퐴 ⊕ 퐵 = {푎 + 푏 | 푎 ∈ 퐴 , 푏 ∈ 퐵}  
  .نامیم می» گردش ةطول دور«گردش نمایش اعشاري یک عدد را  ةکمترین تعداد ارقام درون دور: گردش ةطول دور

퐴 اگر -61 ⊆ ℕ و 푛(퐴) = 퐴 و 8 ⊕ 퐴  عضو فرد باشد، تعداد اعضاي فرد  16عضو زوج و  20داراي푨 کدام است؟  
  1 (3  2 (4  3 (5  4( 6 

퐴 مجموعۀ -62 = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  ؟، که شرایط زیر برقرار باشداش افراز کردتوان به چهار زیرمجموعهرا به چند طریق می {10

 .عضوي باشند 1عضوي و  2عضوي،  2عضوي،  4ـ این چهار زیرمجموعه 

  .ـ مجموع اعضاي هر زیرمجموعه عددي زوج باشد
 .ک زیرمجموعه باشندیدر  4و  3، 2ـ 

 .ک زیرمجموعه نباشندیدر  8و  6ـ 

  10بیش از  )4  8 )3  6 )2  5 )1  

9هاي زیر با مجموعۀ چند تا از مجموعه -63
2 , 10

3 , 11
4 , … , 1399

  برابر است؟ 1392

푥 ∈ ℚ
1399
1392 ≤ 푥 ≤

9
2  

푚
푛

푚, 푛 ∈ ℕ, 9 ≤ 푚 < 1400 , 1 < 푛 ≤ 1392  
푥 + 9
푥 + 2 푥 ∈ 핎, 푥 ≤ 1399  

  هیچی )4  سه تا )3  دو تا )2  یکی )1  
گل  3کن رفته و در این نیمه بازي برنده به رخت Aدانیم در پایان نیمۀ نخست تیم می Bو  Aک بازي فوتبال بین دو تیم یدر  - 64

م با چه احتمالی بازي مساوي تما. ها بودحداقل نیمی از این گل Bگل زده شده که سهم تیم  4داشت، همچنین در نیمۀ دوم حداکثر 
  شده است؟

  1( 3
1  2( 4

1  3( 6
1  4( 8

1
 

   



 

  مجموعۀ زیر چند عضوي است؟ -65
0/1, 0/2, 0/3, 0/4, … , 0/1396   

  1( 1375  2( 1377  3( 1395  4( 1396 

  حاصل عبارت زیر کدام است؟ -66
0/10 − 0/11 + 0/12 − 0/13 + 0/14 − ⋯ + 0/98 − 0/99 

 1( −0/45  2( −0/50  3( −0/4  4( −0/5 

 باشد، طول دورة گردش در نمایش اعشاري عدد 3و  2به ترتیب برابر  풃و 풂اگر طول دورة گردش در نمایش اعشاري عدد  - 67
푎 + 푏 کدام است؟ 

  1( 2  2 (3  3 (5  4 (6 

 باشد، طول دورة گردش در نمایش اعشاري عدد 3و  2به ترتیب برابر  풃 و 풂اگر طول دورة گردش در نمایش اعشاري عدد  - 68
푎 × 푏 تواند باشد؟کدام نمی  

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

  دست آورید، چه عددي خواهد بود؟توانید بهترین مقداري که از عبارت زیر میتنها با گذاشتن تعدادي پرانتز، کم - 69
  .)توانید از پرانتزها براي عمل ضرب استفاده کنیددقت کنید که در این سؤال منظور از پرانتزگذاري فقط تعیین اولویت عمل است و نمی(

12 –  8 +  5 ×  6 –  2 ×  3 
 -100عددي کمتر از ) 4  -85و  -75عددي بین  )3  -45و  -35عددي بین ) 2  -10و  0عددي بین ) 1  

  :دانیم رابطۀ زیر برقرار استمی 퐞و  퐚 ،퐛 ،퐜 ،퐝 براي پنج عدد متفاوت - 70
6|푎 − 푏| = 6|푏 − 푐| = 3|푐 − 푑| = 2|푑 − 푒| 

  است؟ نادرستگیري کدام نتیجه
  1( |푐 − 푑| = 2|푎 − 푏|  2( |푏 − 푑| = 3|푎 − 푏|  3( |푐 − 푒| = 4|푎 − 푏|  4 (|푏 − 푒| = 6|푎 − 푏|  

3√7حاصل  -71 −   کدام است؟ 12
  1 (0/1  2 (0/11  3( 12 − 7√3  4 (7√3 − 12  

 هاي زیر درست است؟چند عبارت از عبارت - 72

푨푩داشته باشیم  ′푨′푩′푪′푫و  푨푩푪푫 دو چهارضلعیدر اگر ـ 
푨 푩

= 푩푪
푩 푪

= 푪푫
푪 푫

= 푫푨
푫 푨

 .اندمتشابهدو چهارضلعی ، 

푨푩داشته باشیم  ′푨′푩′푪′푫′푬و  푨푩푪푫푬ضلعی دو پنجدر اگر ـ 
푨 푩

= 푩푪
푩 푪

= 푪푫
푪 푫

= 푫푬
푫 푬

= 푬푨
푬 푨

 .اندمتشابهضلعی  دو پنج، 

퐀퐁داشته باشیم  ′퐀′퐁′퐂′퐃′퐄′퐅و  퐀퐁퐂퐃퐄퐅ضلعی دو ششدر ـ اگر 
퐀 퐁

= 퐁퐂
퐁 퐂

= 퐂퐃
퐂 퐃

= 퐃퐄
퐃 퐄

= 퐄퐅
퐄 퐅

= 퐅퐀
퐅 퐀

ضلعی  دو شش، 
 .اندمتشابه

 هیچی) 4  تا 3) 3  دو تا) 2  یکی) 1  

퐵 دانیممی 퐴퐵퐶 در مثلث -73 = رسم  퐴퐶퐷 االضالع به نامک مثلث متساويی 퐴퐵퐶 و خارج مثلث 퐴퐶 روي ضلع. 120°
  ه همواره درست است؟ینکدام گز. میکن  می

  .نیمساز است 퐴퐵퐶در مثلث  퐵퐷خط ) 2  .عمودمنصف است 퐴퐵퐶در مثلث  퐵퐷خط ) 1  
  .است 퐴퐶퐷برابر مساحت مثلث  퐴퐵퐶 ،3مساحت مثلث ) 4  .میانه است 퐴퐵퐶در مثلث  퐵퐷خط ) 3  

ACAB(هاي مشخص شده چقدر است؟ در شکل زیر مجموع زاویه -74 (  
  1( 80°  
  2 (180°  
  3 (200°  
  4 (500°  

   



 

0 اگر -75 < 푎 < 푏 < 푐 <   هاي زیر مثال وجود دارد؟ از حالتبراي چندتا ، است 푐2 از نزدیکتر 푎2به  푏2 و بدانیم 1
  .است 풄نزدیکتر از  풂به  풃 )حالت اول
  .است 풂نزدیکتر از  풄به  풃 )حالت دوم

  .برابر است 풄و  풂از  풃فاصلۀ  )حالت سوم
 سه تا) 4  تا دو) 3   یکی) 2   هیچی) 1  

  است؟ نادرستکدام تساوي  - 76
  1( √8 + √18 = √50  2( √147 + √363 = √972  3( √200 + √2 = √242  4 (√18 + √12 = √150  

  عددي عبارت زیر کدام است؟حاصل کمترین تعداد عالمت جمع مورد نیاز براي نمایش  -77
  .)استفاده کنید √و عملگر  +توانید از ارقام نمادهاي عمل  در این نمایش تنها می(

√1 + √2 + √3 + √4 + ⋯ + √75 
  1 (42  2 (44  3 (46  4 (74  

  .پاسخ دهید 80تا  78با توجه به متن زیر به سواالت 

  است؟ نادرستکدام گزینه  -78
  1( 2 × (3 × ℕ) = 6 × ℕ    2( 2 × ℚ = ℚ  
  3( 2 × ℚ = ℚ′    4( (2 + 3) × ℕ = (2 × ℕ) ⊕ (3 × ℕ)  

 هاي زیر کدام گزینه صحیح است؟در مورد گزاره - 79

(푟퐵)⋃(푟퐴) :گزارة یک = 푟 × (퐴⋃퐵)  
(푟퐵)⋂(푟퐴)  :گزارة دو = 푟 × (퐴⋂퐵) 

  .گزارة یک درست و گزارة دو نادرست است )2    .هر دو درست است )1  
  .هر دو گزاره نادرست است )4  .گزارة یک نادرست و گزارة دو درست است )3  

  هاي زیر صحیح است؟چند گزاره از گزاره -80
√2 × ℚ ⋂ √3 × ℚ = {0} 
√2 × ℚ ⋂ℚ = ℚ − {0} 
√3 × ℚ′ ⋂ℚ = ℚ − √3 × ℚ  

 هیچی )4  سه تا )3  دو تا  )2  یکی  )1  

r × A = {r × a|a ∈ A} 
r، مجموعۀ rو هر عدد حقیقی  ℝاز  Aبراي هر زیرمجموعۀ  × A کنیم صورت زیر تعریف می را به:  

  .نویسیم می rAخودداري کرده و آن را به صورت  ×گاهی از گذاشتن عالمت 
  .مجموعۀ تمام اعداد صحیح زوج است 2ℤبراي مثال 


