
سا
ات
 ن
همه
ا
،ن

ان
اله

،م
له 
 ا

 ی
اهو

اتس
 

مجموعه آزمون های ورودی نمونه دولتی و تیزهوشان 1+31 استان )نهم به دهم(

392

اساس اساتن همدان، ایالم، مرکزی و لرساتن

)پیام های آسمان ـ درس 4(- 1 دو شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدی  کدام است؟  
گیر شدن ظلم در عالم - نزدیک شدن قیامت  2( فرا 1( جنگ و خونریزی فراوان - شکست ظالم  
4( کشته شدن خیلی از مردم - از بین رفتن عدالت  3( آمادگی مردم جهان - وجود یاران باوفا  

)پیام های آسمان ـ درس 10(- 2 جملۀ نادرست را در مورد امر به معروف و نهی از منکر، مشّخص کنید.  
کار به اشتباهاتش ادامه ندهد. 1( هدف ما در نهی از منکر این است که انسان خطا

2( مؤمنان دربارۀ امر به معروف و نهی از منکر مسئولّیت بیشتری دارند.
3( در صورت ترک امر به معروف و نهی از منکر انسان های فاسد بر مردم مسّلط می شوند.

4( نمی توان هر امر به معروف و نهی از منکری را یک موّفقیت دانست.
)پیام های آسمان ـ درس 7(- 3 کدام مورد نماز را باطل می کند؟  

2( شک در دو رکعت اّول نمازهای چهاررکعتی 1( لبخند زدن یا خندۀ با صدا که عمدی نباشد 
4( کم یا زیاد کردن واجبات نماز، به جز ارکان، به صورت غیرعمد 3( گفتن چیزی بدون توجه و از روی فراموشی بین نماز 

)پیام های آسمان ـ درس 1(- 4 »حمد« و »تسبیح« به چه معناست؟  
2( سپاسگزاری از خداوند - ستایش خداوند بی عیب و نقص  1( ستایش خداوند - تشّکر از خداوند به عنوان سرچشمۀ کماالت 

4( ستایش خداوند - منّزه دانستن خداوند از هر عیب و نقصی 3( شکر خداوند به خاطر نعمت هایش - شناخت خدا با آفریده هایش 
)پیام های آسمان ـ درس 6(- 5 کدام گزینه در مورد وضو صحیح است؟  

1( مواالت یعنی پشت سر هم انجام دادن کارهای وضو و فاصله نینداختن بین آنها.
گر بعد از وضو بفهمیم آب وضو نجس بوده، وضوی ما صحیح است. 2( ا

3( استفاده از آب مطلق و مضاف در وضو گرفتن تفاوتی با هم ندارند.
4( وضو گرفتن با آب هایی که در مکان های عمومی قرار دارند، صحیح نیست.

)پیام های آسمان ـ درس 11(- 6 کدام گزینه صحیح نیست؟  
2( با پولی که خمس آن پرداخت نشده است، نمی توان چیزی خرید. 1( می توان خمس را صرف تربیت دانشمندان علوم دینی کرد. 

ک شدن از دلبستگی ها و آلودگی هاست. 4( زکات به معنای پا 3( ثواب صدقه دادن بیشتر از قرض دادن است. 
)پیام های آسمان ـ درس 9(- 7 کدام آیه بیانگر این است که، »هدف اصلی دشمنان، نابودی باورهای دینی مردم و دور کردن آنها از اسالم است.«؟  

1( ！َو ال تَِهنوا َو ال تَحَْزنوا َو أَنتُم األعْلُوَن إن ُکنتُم مؤمنیَن
وُکْم َعْن دینُِکم إِن اْستَطاعوا 2( ！َو ال یَزالوَن یُقاتِلونَُکم حَتَّی یَُردُّ

ًسوِل َسبیال 3( ！َو یوَم یََعضُّ الظّالُِم َعلَی یََدیِه یَقوُل یا لَیتَني اتََّخْذُت َمَع الرَّ
ٍة َو ِمن ِرباِط الَْخیِل تُْرِهبوَن بِِه َعُدوَّ الّلِه َو َعُدوَّ ُکم وا لَُهم َما اْستَطَْعتُْم ِمْن ُقوَّ 4( ！َو أَِعدُّ

)قرآن ـ درس های 3، 7 و 9(- 8 ترجمۀ عبارت های قرآنی روبه رو در کدام گزینه آمده است؟ »لَِیعْلََم الّلُه - َکانوا یَعَْملوَن - لَِیبُْلَوُکْم«  
2( تا بشناسد خداوند - انجام می دهید - تا شما امتحان شوید 1( تا مشخص کند خدا - انجام می دادند - تا بیازماید شما را 

4( تا علم پیدا کند به خدا - انجام می دهند - تا شما را آزمایش کند 3( تا بشناسد خدا را - انجام می دادید - تا شما امتحان کنید 
)قرآن ـ درس های 6، 7، 9 و 10(- 9 کِر- َسبْحاً- َسعیر- نَْجم« به ترتیب کدام گزینه است؟   ترجمۀ کلمات قرآنی »ُمدَّ

2( پندگیرنده- کار و تالش - دوزخ - علف  1( اندرزگو- طوالنی - خوشبخت - ستاره  
4( خوارکننده- آسایش - کیفر- ستاره  3( جاودان - زندگی - آتش فروزان - علف  

)قرآن ـ درس 3(- 10  ترجمۀ صحیح عبارت قرآنی را مشّخص کنید. ！َو اتََّبعوا النُّوَر الَّذي ُأنْزَِل مََعُه
2( و پیروی کنید از نوری که نازل کردیم با او. 1( و از نور نازل شده همراه او تبعیت می کنید. 
4( و پیروی کردند از نوری که با او نازل شد. 3( و از نوری که نازل کردیم همراه او تبعیت کردید. 
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)واژگان ـ ترکیبی(- 28 با توّجه به جملۀ داده شده ترجمۀ کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده در کدام گزینه به ترتیب درست آمده است؟ 
»یُوَجُد هذا الفیتامیُن في الَحلیِب الطّاَزِج.«

4(یافتمیشود-شیرخشک 3(یافتمیشود-تازه 2(یافتشد-سرد 1(یافتشد-تازه
)وزن و حروف اصلی ـ درس 2(- 29 وزن کدام کلمه نادرست است؟ 

4(اِشتََغَلبروزناِفتََعَل 3(ُمساِفرةبروزنُمفاِعلة 2(اِنکساربروزناِفتعال ُل 1(یَتََعلَُّمبروزنیَتََفعَّ
)ترادف و تضاد ـ ترکیبی(- 30 متضاد کدام گزینه نادرست است؟ 

َکتََم ≠ 4(َستََر نََجحَ ≠ 3(َرَسَب َکُثرَ ≠ 2(قَلَّ اِذهَبْ ≠ 1(تَعاَل
)فعل ـ ترکیبی(- 31 فعل های »ال یَدُرُس - ِاصَعدا - ال تَجَعلي - سوَف تَْذهَبوَن« به ترتیب چه نوع فعلی هستند؟ 

2(فعلنهی-فعلامر-فعلمضارعمنفی-مستقبل 1(فعلمضارعمنفی-فعلماضی-فعلنهی-مستقبل
4(فعلنهی-فعلماضی-مستقبل-فعلمضارعمنفی 3(فعلمضارعمنفی-فعلامر-فعلنهی-مستقبل

گر سیکل دارویی او هر پنج ساعت و نیم باشد، زمان بعدی مصرف داروی - 32 « خورده است. ا 10 15: ′′ محّمد داروی خود را رأس ساعت»
)ساعت خوانی ـ درس 9( او کدام گزینه است؟ 

4(الّثانیَةَعَشَرإاّلُربعاً بعُ 3(الّثانَیُةَوالرُّ بع 2(الّثالِثُةَوالرُّ 1(الّرابَِعُةإاّلُربعاً
)انواع ترکیب ها ـ درس 7(- 33 با توّجه به جملۀ داده شده، نقش کلمات مشّخص شده در کدام گزینه آمده است؟ 

». »شاهََد الُمَعلُِّم في ِملَفِّ الطّالِِب: ُهو تلمیٌذ نَشیٌط و َذکيٌّ
4(صفت-مضاف 3(صفت-مضافالیه 2(مضافالیه-صفت 1(مضافالیه-مضافالیه

)درس 5 ـ صفحۀ 48(- 34 در مورد نابرابری در جهان کدام مورد با بقیه متفاوت است؟ 
4(غفلتازاستعدادهاوفرهنگخود 3(نداشتنایمانوپشتکار 2(فرهنگوباورهایغلط 1(وجوداستعمار

)درس 2 ـ صفحۀ 11(- 35 گر شهر الف در 60 درجۀ شرقی و شهر ب در 45 درجۀ غربی واقع شده باشد، کدام گزینه درست است؟  ا
1(اختالفساعتدوشهر7ساعتاستوشهربساعتآنجلوتراست.
گرازشهرببهشهرالفمسافرتکنیمبایدساعتراعقبترببریم. 2(ا

3(شهرالفبهنصفالنهارمبدأنزدیکتروساعتآنجلوتراست.
کنینشهرالفطلوعوغروبخورشیدرازودترمیبینند. 4(اختالفساعتدوشهر7ساعتاستوسا

)درس 4 ـ صفحۀ 26(- 36 مهم ترین عامل جریان عمومی هوا و تغییرات آب وهوایی در مناطق مختلف جهان چیست؟ 
2(ارتفاعاززمین  1(زاویۀتابشخورشید

کندگیکانونهایفشار 4(پرا 3(دوریونزدیکیبهدریاهاواقیانوسها
اول تیرماه در نیمکرۀ شمالی خورشید به مدار رأس السرطان عمود می تابد و طوالنی ترین روز نیمکرۀ شمالی را داریم. به نظر شما - 37

)درس 2 ـ صفحۀ 12( کدام جمله درست است؟ 
1(درنیمکرۀشمالی،درقطبشمال،زاویۀتابشخورشیدعمودوروزقطبیداریم.
2(درنیمکرۀجنوبی،درمداررأسالجدی،زاویۀتابشمایلوفصلزمستاناست.

3(درنیمکرۀشمالی،فصلتابستانشروعوشبقطبیداریم.
4(درنیمکرۀجنوبیونیمکرۀشمالی،طولروزوشببرابراست.

)درس 11 ـ صفحۀ 72(- 38 مهم ترین ویژگی حکومت قاجار چه بود؟ 
2(گسترش،نفوذودخالتکشورهایاستعمارگر  1(آرامشوآسایشگذرا

4(داشتنایرانیمتحدویکپارچه  3(حکومتیناپایدار
)درس 12 ـ صفحه های 76 تا 78(- 39 کدام شخصیت های تاریخی برای نوسازی و اصالح امور کشور ایران تالش زیادی کردند؟ 

2(امیرکبیر،میرزاکوچکخان،میرزاحسنشیرازی 1(عباسمیرزا،امیرکبیر،میرزاحسنرشدیه
4(عباسمیرزا،میرزاصالحشیرازی،امیرکبیر 3(میرزاحسنرشدیه،عباسمیرزا،میرزاکوچکخان
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این فرمایش حضرت علی  »محبت خود را نثار دوست کن، در عین حال به طور مطلق به او اعتماد نکن.« دربرگیرندۀ چه پیامی است؟- 8
)پیام های آسمان ـ درس 8( ۱( میانه روی در دوستی به عنوان رعایت حدود دوستی   

۲( خیرخواهی نسبت به دوستان به عنوان وظایف دوستی
۳( پرهیز از عالقۀ افراطی به دوست به عنوان رعایت حدود دوستی

۴( بی اعتمادی به دوست در هر زمینه ای

)پیام های آسمان ـ درس های 9 و 11(- 9 کدام جمله با عبارت مقابل آن هماهنگی ندارد؟  
۱( آخرین و مخّرب ترین سالح استکبار در برابر مّلت ایران  جنگ نرم
۲( گام اّول غارتگران برای به زانو درآوردن مّلت ایران  جنگ تحمیلی

ک شدن از دلبستگی ها و آلودگی ها  زکات ۳( در اصل به معنی پا
۴( توزیع ثروت میان فقرا و جلوگیری از انحصار آن در دست ثروتمندان  حکمت انفاق از نظر خداوند

)پیام های آسمان ـ درس 7(- 10 در کدام گزینه نماز نمازگزار صحیح است؟  
۱( نمازگزار در حال نماز، سهواً صورت خود را از قبله بگرداند.

۲( نمازگزار در حال نماز با صدای بلند بخندد چه عمدی، چه سهوی.
۳( نمازگزار در بین نماز متوجه شود یکی از شرایط نماز از بین رفته است.

۴( نمازگزار در بین نماز، ذّرات ریز غذا یا هر چیز دیگر را که در دهان دارد قورت دهد.

)امال ـ 2 و 11( - 11 کدام گزینه از نظر امالیی نقطه چین ها را درست کامل می کند؟ 
گر نه ..........  گر خواهی به درجۀ مورچه قناعت کنی، می باش و ا »رابعۀ .......... از زنان عارف، پرهیزگار و بزرگ قرن دوم هجری است. ا
داده اند تا در بستان معرف حق تعالی، تماشا کنی و بیرون آیی؛ چشم باز کن تا عجایب بینی که .......... و متحیر شوی. نقاشی من شکل 

کاله نبود بلکه تصویر مار بوآ بود که فیلی را بلعیده بود و .......... می کرد.«
۴( اَدویّه/ راحت / مدحوش / حضم ۳( اَدویّه / راهت / مدحوش / هضم  ۲( َعَدویّه / راحت / مدهوش / حضم  ۱( َعَدویّه / راهت / مدهوش / هَضم 

)امال ـ ترکیبی(- 12 تعداد غلط های امالیی کدام عبارت با دیگر عبارات متفاوت است؟ 
۱( صبر کند تا آن سخن تمام شود، پس جواب خود بگوید بر وجحی که در متقّدم طعن نکند.

گر از او پوشیده دارند، استراق سمع نکند. ۲( و در مهاوراتی که به حضور او میان دو کس رود، خوظ ننماید و ا
کین؟ گر آدمی را هرگز دردی نمیرسید، به چه چیز تواضع می کرد برای خدا و تضّرع می کرد نزد او؟ و به چه چیز صدقات می نمود به مصا ۳( و ا

۴( نمی بینی کسی را که به دردی دچار شده، خضوع می کند و طلب عافیت می کند؟ حکیم علیم در هر َعمری آنچه به عمل آورده، همه موافق حکمت است.

)واژگان ـ ترکیبی(- 13 در کدام گزینه معنی تمامی واژه ها صحیح می باشد؟ 
۲( فراست: هوشمندی باطنی / عزیمت: رفتن / میغ: سحاب ۱( کمند: بند / رنجه: سختی / مایه ور: ارجمند 
۴( واپسین: آخرین / متاع: کاالی با ارزش / قحطی: نیازمندی ۳( عیال: خانواده / تعرض: عرضه داشتن / مقّرب: نزدیک شدن 

)معنی و مفهوم ـ 9(- 14 کید دارد؟  قسمت مشخص شدۀ عبارت زیر به چه مفهومی تأ
»تو می خواهی بخوانی و من می خواهم بدانم.« 

۴( زیرکی و هوشیاری ۳( درک عمیق مباحث  ۲( آینده  نگری  ۱( کوشش کردن 

)تاریخ ادبّیات ـ 9(- 15 همۀ آثار زیر از ابوریحان بیرونی است، به جز گزینۀ .......... . 
۴( التفهیم ۳( آثارالباقیه  ۲( تحقیق ماللهند  ۱( بحاراالنوار 

)دانش زبانی ـ 6(- 16 در کدام گزینه  تمامی کلمات هم خانواده نیستند؟ 
۴( حاجت، محتاج، حوائج ۳( تهمت، واهمه، توهم  ۲( بصیرت، مبصر، ابصار  ۱( غنی، غنیمت، مستغنی 



سا
ات

گ ن
سا

ات
ن

آزموا ورودی ناتسا  ناتسا 1400-1401

339

48- A: Mr Karimi is not a generous man. .......... , Mr Akbari?  )4 گرامر ـ درس(

B: I'm very kind and generous.

1) What are you 2) What about you 3) Who are you 4) How are you

49- Find the wrong answer: 

Ali wanted a piece of a cake then he climbed a chair to take it. He fall down and hit his head.  )6 گرامر ـ درس(

a              b            c      d            
1) a 2) b 3) c 4) d

50- I saw my school teachers .......... cars near the wall .......... our house yard on ..........  )2 گرامر ـ درس(

1) ' / of / Monday 2) 's /of / Mondays 3) ' / of / Mondays 4) 's / 's / Monday

)فصل 1 ـ صفحۀ 7(- 51 13 در کدام ستون و کدام ردیف از جدول تناوبی جای می گیرد؟ 
27 A عنصر

4( ردیف: 2، ستون: 8 3( ردیف: 7، ستون: 17  2( ردیف: 3، ستون: 3  1( ردیف: 6، ستون: 2 
)فصل 1 ـ صفحۀ 10(- 52 کدام یک از بسپارهای زیر منشاء گیاهی دارد؟ 

4( سلولز 3( گوشت گوساله   2( ابریشم   1( گوشت گوسفند  
)فصل 2 ـ ترکیبی کل فصل(- 53 9F و4Be کدام ماده تشکیل خواهد شد؟  از ترکیب

 BeF2 )4   BeF )3   BeF3 )2   Be F2 )1
)فصل 3 ـ صفحۀ 32(- 54  در برج تقطیر از باال به پایین به ترتیب تعداد کربن - جاذبۀ مولکولی و جاری شدن چه تغییری می کند؟ 

4( کمتر - کمتر - بیشتر  3( کمتر - بیشتر - بیشتر   2( بیشتر - بیشتر - بیشتر   1( بیشتر - بیشتر - کمتر  
)فصل 10 ـ صفحۀ 111(- 55 مقدار کدام عنصر سازندۀ خورشید، دائم در حال کاهش است؟ 

4( کربن  3( هیدروژن   2( آرگون   1( هلیم  
می رود. مسافت طی شده و جابه جایی به - 56 B به نقطۀ A دانش آموزی روی مسیر دایره ای مطابق شکل از نقطۀ

)فصل 4 ـ صفحۀ 40(   ( )ππ ==3 ترتیب:
 4 12m m− )2    8 12m m− )1
 4 24m m− )4    8 24m m− )3

گر بیشترین فشاری که مکعب بر سطح وارد می کند 10000 - 57 مکعب مستطیلی به ابعاد 10 و 2 و 5 سانتی متر روی سطحی قرار دارد. ا
)فصل 8 ـ صفحۀ 85( پاسکال باشد، جرم مکعب مستطیل چند کیلوگرم است؟ 

1000 kg )4  100 kg )3  1 kg )2  10 kg )1
58 - D و A این اساس بر  است.  کرده  را رسم  زیر  نمودار  آموخته،  بندپایان  از طبقه بندی  آنچه  اساس  بر  بنیتا 

)فصل 13 ـ صفحۀ 148( به ترتیب به کدام گروه مربوط می شود؟ 
2( حشرات، عنکبوتیان  1( هزارپایان، حشرات   

4( حشرات، هزارپایان 3( عنکبوتیان، حشرات   
)فصل 11 ـ صفحۀ 125(- 59  از شاخه تا جنس، اهمیت ویژگی مشترک، شباهت و تعداد جانداران به ترتیب .......... ، .......... و .......... می شود. 

4( کمتر - کمتر - بیشتر  3( کمتر - بیشتر - کمتر   2( بیشتر - بیشتر - کمتر   1( بیشتر- کمتر- کمتر  
)فصل 5 ـ صفحۀ 53(- 60 هواپیمایی در ارتفاع 8000 متری از سطح زمین در حال حرکت است. این هواپیما در چه صورتی اوج می گیرد؟ 

2( نیروی باالبری برابر نیروی وزن باشد. 1( نیروی پیشران بیشتر از مقاومت هوا باشد. 
4( نیروی مقاومت هوا بیشتر از نیروی پیشران باشد. 3( نیروی باالبری بیشتر از نیروی وزن باشد. 

نرگس به همراه معلم خود دو ورقۀ آغشته به کلرید کبالت را روی قسمت باالیی و زیرین برگ گیاهی قرار می دهد. با گذشت زمان چه - 61
)فصل 12 ـ صفحۀ 134( تغییری مشاهده می کنند؟ 

2( هر دو ورقه صورتی می شوند، اما تغییررنگ در ورقۀ زیرین بیشتر است. 1( هر دو ورقه به یک اندازه تغییررنگ داده و به صورتی تبدیل می شوند. 
4( یک ورقه به رنگ صورتی درمی آید و ورقۀ دیگر تغییررنگ نمی دهد. 3( هر دو ورقه صورتی می شوند، اما تغییررنگ در ورقۀ باالیی بیشتر است. 
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320

)فصل 2 ـ عددهای حقیقی(- 80 در شکل زیر به مرکز A و شعاع AC کمان زده ایم. نقطۀ D چه عددی را نمایش می دهد؟ 

− +2 10  )2   10 )1

13  )4   − +2 13  )3

)فصل 2 ـ عددهای گویا(- 81 حاصل عبارت زیر کدام است؟ 
( ) ( ) ... ( ) ( ) ( )1400 1 1399 1 1398 1 1399 1 1400 1−− ++ −− ++ ++ −− −− ++ −− −− ++ −− −− ==  

 −2801  )4    −1401  )3   −1400 )2 1( صفر 

CBD استفاده می کنید؟ )ABCD متوازی الضالع - 82 ABC و  در فرایند اثبات مسئلۀ زیر، از کدام حالت برای هم نهشتی مثلث های 
)فصل 3 ـ هم نهشتی مثلث ها( است.( 

مسئله: »ثابت کنید در هر متوازی الضالع، ضلع های مقابل همواره با هم برابرند.«
2( )ض ز ض( 1( )ض ض ض(  

4( )و ز(  3( )ز ض ز(  

)فصل 3 ـ استدالل(- 83 کدام گزینه حکم زیر را نقض می کند؟ 
x++2 اول است.« x−−2 و  گر x اول باشد، آنگاه حداقل یکی از  »ا

 x = 37 )4   x =29 )3   x =19 )2   x = 5 )1

گر اضالع مثلث کوچک تر 6 ، 9 و 12 باشد، اندازۀ اضالع مثلث دیگر کدام است؟  - 84 نسبت محیط ها در دو مثلث متشابه 3 به 5 است، ا

)فصل 3 ـ شکل های متشابه(  36
5

، 27
5

،18
5

)2    20 ، 15 ، 10 )1

24 ، 18 ، 12 )4   100
3

 ،25، 50
3

 )3

)فصل 4 ـ توان صحیح(- 85 2 برابر است با:  2 8
4

5 4 3

2 1
++ ××
−−

−−

−− −−( )
حاصل عبارت 

 4  )4  −26  )3  −4  )2  26  )1

)فصل 4 ـ ریشه گیری(- 86 در عبارت زیر n چه عددی باشد تا تساوی برقرار شود؟ 

1400 1400 1400 1400 14002 2 2 2 10++ ++ ++ ++ ==...
nIM n

� ������� �������  

 140020 )4   20  )3   18  )2   140018 )1

)فصل 4 ـ جمع و تفریق رادیکال ها(- 87 15 برابر کدام گزینه است؟ 
3 253

گویا شدۀ کسر 

  153 )4   3 53 )3   15 )2  3 53  )1

)فصل 4 ـ نماد علمی(- 88 2 به صورت نماد علمی برابر است با:  74 10 12 6 101399 1400/ /×× ++ ××−− −− حاصل عبارت 

1 2874 10 1400/ × −  )4  4 10 1399× −  )3  1 2874 10 1397/ × −  )2  40 10 1400× −  )1

)فصل 5 ـ عبارت های جبری و مفهوم اتحاد(- 89 ) کدام است؟  ) ( )3 2 3 22 2a a++ −− −− ساده شدۀ عبارت 
24a  )4   18 82a +  )3   8 )2   18 2a )1

)فصل 5 ـ تجزیه و کاربردها(- 90 2 وجود ندارد؟  20 184 2x x−− ++ کدام یک از گزینه های زیر در تجزیۀ عبارت 

2 22x −  )4  x +1  )3  2 1x −  )2  x +3  )1

-3 -2 -1 0 1 2 3
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سؤال 1 تا 3 سؤال 4 تا 6 سؤال 7 تا 10 سؤال 11 تا 14 سؤال 15 و 16

پاسخنامه
اساتن سمنان

نهی جمع  )فعل  نباشید  تَکونوا«:  کجا، »ال  ۱ »حَیُث«: جا، هر  �نۀ گ 1 
مذّکر(، »بأس«: سختی

۴ »َسبْح« به معنای »کار و تالش« است. �نۀ گ 2 
۳ ترجمۀ گزینه ها: �نۀ گ 3 

گزینۀ »۱«: ای کسانی که ایمان آورده اید آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما 
ک نجات می دهد؟ را از عذابی دردنا

را  کارهایشان  راه خدا شدند، ]خداوند[  مانع  و  کافر شدند  گزینۀ »۲«: کسانی که 
محو و نابود کرد.

گزینۀ »۳«: هر کسی کار نیکی انجام دهد برای خود اوست و هر کس کار بدی 
انجام دهد ]نیز[ به ضرر خودش است.

گر بخواهیم آن  را تلخ و شور می گردانیم، پس چرا سپاس گزاری نمی  کنید؟! گزینۀ »۴«: ا

۲ »ءاِخذیَن« از ریشۀ »أ خ ذ« به معنای »می گیرند« است، »ما«  �نۀ گ 4 
یعنی »آنچه، چیزی که« و »آتاهُم« هم فعل به همراه ضمیر مّتصل است که معنای 

»به آنها می دهد« دارد.

و  است  آموخت«  داد،  »یاد  به معنای  و  ماضی  فعل  »َعلََّم«  ۱و۴  �نۀ گ 5 
است.  درست  عبارت  این  ترجمۀ  پس  گفتن«؛  »سخن  یعنی  هم  »البَیان« 
»در  یعنی  هم  األ رض«  »في  و  است  امر  فعل  شوید؛  کنده  پرا پس  »فانْتَِشروا«: 

زمین«؛ پس ترجمۀ گزینۀ »۴« هم هیچ ایرادی ندارد.

و  ماضی  فعل  نه  است،  مضارع  فعل  می کنند؛  سجده  »یَْسُجدان«:   :»۲« گزینۀ 
»نَْجم« و »َشَجر« هم مفرد هستند نه جمع: »گیاه و درخت سجده می کنند«.

گزینۀ »۳«: » أَقیموا«: بر پا دارید؛ فعل امر است: »و ترازو را به عدالت برپا دارید«.

۴ خداوند، حکمِت انفاق را »توزیع ثروت میان فقرا و جلوگیری  �نۀ گ 6 
انفاق مال در  بیان کرده است. درصورتی که  انحصار آن در دست ثروتمندان«  از 
جامعه گسترش پیدا کند، ثروت به دست نیازمندان نیز می رسد و فاصلۀ طبقاتی 

میان ثروتمند و فقیر کمتر می شود.

به  نیازهای جامعه است که  تأمین  از راه های  ۲ »ُخمس« یکی  �نۀ گ 7 
کم اسالمی یا مرجع تقلید پرداخت می شود تا آن را در راه هایی که قرآن کریم،  حا

کرم  و ائمۀ اطهار  مشّخص کرده اند، صرف کنند. رسول ا

صدای  با  خندیدن  نماز،  )باطل کننده های(  ُمبطالت  از  یکی   ۴ �نۀ گ 8 
با  )نه سهواً( خندیدن  از روی عمد  نماز،  )قهقهه( است؛ چنانچه در وسط  بلند 
صدای بلند رخ دهد، نماز باطل می شود. اّما »سرفه، عطسه و خمیازه کشیدن« 

تحت هیچ شرایطی ُمبطل نماز نیست.

۲ یکی از شرایط مهم در وضو، »ُمواالت« است. مواالت به این  �نۀ گ 9 
معناست که واجب است کارهای وضو را »پشت سر هم« انجام دهیم و بین آنها 
گر بین کارهای وضو به قدری فاصله بیندازیم که حالت وضو  »فاصله نیندازیم«. ا
به هم بخوَرد، به گونه ای که بگویند او مشغول کار دیگری شده است، وضوی او باطل 
است. ممکن است برخی دانش آموزان به اشتباه »ترتیب« را انتخاب کرده باشند 

ولی باید بدانید که »ترتیب« به این معناست که مراحل وضو را »به ترتیب« انجام 
دهیم یعنی ابتدا نّیت، سپس شست وشوی صورت، دست راست، دست چپ، مسح 

سر، مسح پای راست و در نهایت مسح پای چپ انجام شود.

 ۳ �نۀ گ 10 

بودن،  صبور  است:  چیز  چند  به  فرج  »انتظار  می فرمایند:    رضا  امام 
اذیت  و  آزار  از  خودداری  نیک،  کارهای  ترویج  همسایه داری،  خوش رفتاری، 

دیگران، گشاده رویی، خیرخواهی و مهربانی با مؤمنان«.

و  اسیر  و   / هستم  مادر  و  بی پدر  و  غریب   / الهی  جمله ها:   ۱ �نۀ گ 11 

که هست[ / هیچ غم نیست ااّل رضای تو؛ /  دست شکسته هستم / مرا از این همه ]
می باید / تا بدانم / که راضی هستی / یا نه ـ مرا از این همه: برای من از این همه.

گزینۀ »۲«: ارتباطی بین مفهوم شعر و عبارت، مشهود نیست.
گزینۀ »۳«: پرسش عادی است. فعل »نیست« در معنای »وجود ندارد« آمده و 

»هیچ غم« نهاد است.
گزینۀ »۴«: »همه« ضمیر پرسشی است.

 ۴ �نۀ گ 12 

گزینۀ »۱«: ترجمۀ منظوم جواهراللغۀ زمخشری را نوشت.
گزینۀ »۲«: »تذکرةاالولیا« به نثر نوشته شده است.

گزینۀ »۳«: کتاب »گلستان« و به تقلید از آن، »بهارستان«، آمیختۀ نظم و نثر است.

۴ ابیات دیگر گزینه ها به ترتیب از »رهی معّیری، حافظ و محمود  �نۀ گ 13 

شبستری« آورده شده است.

درمانگاه   / دوست صمیمی اش   / برادرش  پسین:  وابسته های   ۲ �نۀ گ 14 

بیمارستان شهر
گروه های مفعولی: نامه / خبر / دوست صمیمی اش / خود

در جملۀ سوم، یک گروه اسمی به کار رفته است. یک فعل ماضی مطلق )دادند( در 
عبارت آمده است و مضارع اخباری ندارد. عبارت از چهار جمله تشکیل شده است.

 ۱ �نۀ گ 15 

گزینۀ »۱«: تأمل، بیندیش  دو غلط
گزینۀ »۲«: مهل  یک غلط
گزینۀ »۳«: سفله  یک غلط
گزینۀ »۴«: مالزم  یک غلط

 ۳ �نۀ گ 16 

ماضی استمراری: فعلی که در گذشته به تکرار و استمرار انجام می شده است. 
روش ساخت:

می + بن ماضی + شناسه
ماضی ساده )مطلق(  

می جستیم    می هراسیدم     می  خوردند 
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سؤال 51 سؤال 52 سؤال 53 و 54

۲ ترجمۀ عبارت: بعضی از مردم تمام شب را بیدار می مانند. �نۀ گ 50 

stay awake به معنی »بیدار ماندن« است و با don't sleep به معنای »نخوابیدن« 

هم خوانی دارد.
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

گزینۀ »1«: استراحت کردن
گزینۀ »3«: رفتن به تختخواب

گزینۀ »4«: نایستادن

 

  ۳ �نۀ گ 51 

1( به ستون  های افقی جدول تناوبی ردیف یا دوره تناوب می گویند. 2( به 
ستون  های عمودی جدول تناوبی ستون یا گروه می گویند. 3( جدول تناوبی 
دارای 7 دورۀ تناوب است. 4(  جدول تناوبی دارای دو نوع گروه بندی است: 
الف( گروه بندی 8 تایی یا گروه بندی اصلی جدول تناوبی ب( گروه بندی 18 
روی  از  تناوب  دوره  گروه  تعیین   )5 تناوبی  جدول  کلی  گروه بندی  یا  تایی 
آرایش الکترونی: الف( ابتدا آرایش الکترونی عنصر را رسم می کنیم. ب( تعداد 
مدارها  تعداد  و  تایی(   8 گروه بندی  )از  گروه  شماره  آخر  مدار  الکترون های 
از روی آرایش  نافلز  یا تناوب آن عنصر است. 6( تعیین فلز و  شماره دوره 
گر در مدار  الکترونی: الف(  ابتدا آرایش الکترونی عنصر را رسم می کنیم. ب( ا
آخر اتمی تعداد 1 یا 2 یا 3 الکترون باشد آن اتم فلز است، به جز هیدروژن 
گر در مدار آخر اتمی تعداد 4 تا 8 الکترون  )H( و هلیم )He( و بور )B( و ا

)Pb( و سرب )Sn( باشد آن اتم نافلز است، به جز قلع

این عنصر 3 مدار الکترونی دارد و در مدار آخر خود 7 الکترون دارد، بنابراین آرایش 
الکترونی آن به شکل زیر است. با توجه به آرایش الکترونی رسم شده عدد اتمی 
این عنصر 17 است بنابراین نام این عنصر کلر است که گازی زرد رنگ و سمی است.

  

 a گزینۀ »1«: نادرست؛ با توجه به آرایش الکترونی رسم شده، عدد اتمی عنصر
17 است.

کسیژن  گزینۀ »2«: نادرست؛ پیوند یونی، بین فلز و نافلز انجام می شود و کلر و ا
هر دو نافلز هستند.

گزینۀ »3«: درست؛ گاز کلر زردرنگ و سمی است.
گزینۀ »4«: نادرست؛ کلر با دریافت یک الکترون به یون منفی )آنیون( تبدیل می شود.

۳ �نۀ گ 52 

در   )2 می شود.  ایجاد  نافلز   + فلز  کنش  وا از   )1 یونی:  ترکیبات  ویژگی های 
ترکیبات یونی واژه مولکولی بی معنی است چون این ترکیبات مثل مولکول ها 
مجزا از هم دیده نمی شوند بلکه هزاران هزار یون منفی و مثبت کنار هم قرار 
را رسانای جریان  ترکیباتی یونی که در آب حل می شوند آب  می گیرند. 3( 
الکتریسیته می کنند. 4( نقطه ذوب و جوش باالیی دارند. 5( سخت و شکننده 
گر در آب حل شوند، چگالی آب را تغییر می دهند. 7( در مجموع  هستند. 6( ا
از نظر بار الکتریکی خنثی هستند. 8( جامد و بلوری شکل می باشند. 9( به 

صورت مذاب هم رسانای جریان الکتریسیته هستند.

ایجاد می شوند  نافلز  دو  بین  کنش  وا از   )1 مولکولی:  ترکیبات  ویژگی های 
2( به صورت مولکولی دیده می شوند. 3( محلول آنها در آب یا مذاب یا در 
هیچ حالتی، آب را رسانای الکتریکی نمی کند. 4( نقطه ذوب و جوش پایینی 

دارند. 5( ترکیبات مولکولی جامد اغلب نرم می باشند.

یونی  ترکیب  یک  سولفات(  مس  یا   CuSO4 ( کبود  کات  درست؛   :»1« گزینۀ 
خنثی است.

 ، MgO
q±Î
���

کسید  ا منیزیم   ، Na OH
q±Î
��� ( ) هیدروکسید سدیم  درست؛   :»2« گزینۀ 

CuSO عنصری فلزی دارند و اتانول
q±Î
�� 4 K و کات کبود MnO

q±Î q±Î
���� 4 پتاسیم پرمنگنات

C عنصر فلزی ندارد.  H OH2 5

کسید، کات کبود و پتاسیم  گزینۀ »3«: نادرست؛ 4 ترکیب سدیم هیدروکسید و منیزیم ا

پرمنگنات ترکیبات یونی هستند و محلول آنها در آب رسانای جریان برق است.
گزینۀ »4«: درست؛ سدیم کلرید و کات کبود، هر دو ترکیب  یونی هستند.
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چگونگی تشکیل یک ترکیب یونی: 1( ابتدا آرایش الکترونی هر اتم را رسم 
می کنیم. 2( اتم را به یون تبدیل می کنیم. 3( عدد بار الکتریکی یون را تبادل 
می کنیم. 4( در فرمول شماره 5 ابتدا نام فلز سپس نافلز قرار می گیرد. 5( برای 
خواندن نام فرمول شیمیایی ابتدا یون فلز )کاتیون( و سپس یون نافلز )آنیون( 

آورده می شود. 5( ضرایب 1 نوشته نمی شود. 6( مثال: 
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28 1

8
26

Na Na

O

)

)

)

)

) q±Î

q±ÎIº

·¼Ä ¾M ®ÄkLU

·¼Ä ¾M ®ÄkLU

 →



+

→→










→
−O

Na O
2 2

kÃv¨H ´Äkw
 

کسیژن و لیتیم نوع ترکیب و تعداد اتم ها را در یک  ابتدا با توجه به عدد اتمی ا
مولکول به دست می آوریم.

کسید لیتیم ا

 
کسیژن 2 یون لیتیم مصرف می شود. در نتیجه با ترکیب  بنابراین به ازای هر یک یون ا
کسید تولید می شود و 25 یون  کسیژن 25 ترکیب لیتیم ا 50 یون لیتیم و 25 یون ا

کسیژن باقی می ماند. ا
50 50 25 252

2
50 25

2O Li L i O O− + −+ → +
� �� ���

 

 20 20 42← ( )C H A ۲: تعداد کربن موجود در ایکوزان  �نۀ گ 54 

12 ←   ← ( )C H2 4 B: تعداد الکترون های پیوندی در گاز اتیلن 

18 ← ( )C H8 18 C: تعداد هیدروژن های موجود در اوکتان 
3 نوع عنصر ← ( )H SO2 4 D: تعداد انواع عناصر موجود در سولفوریک اسید 

 A
B

C
D

× = × =20
12

18
3

10  
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سؤهله26هوه27 سؤهله25 سؤهله23هوه24 سؤهله22

نمونه:
بکارد  ُگل  چون  باغبان  نبینی 
قافیه  

برآید  ُگل  تا  خورد  غم  مایه  چه 
قافیه  

»ُگل« ردیف نیست. 
گر دو کلمه از نظر نوشتن، یکسان اما در معنی متفاوت باشند، می توانند  * ا
و  هستند  قافیه  بیایند،  مصراع ها  آخر  در  واژه هایی  چنین  گر  ا شوند.  قافیه 

ردیف به حساب نمی آیند. 
نمونه:

روان  آب  سوی  بشد  خرامان 
قافیه  
 )در معنی جاری(

روان  بازجوید  شد  چون  چنان 
قافیه  
)در معنی روح و جان(

هه

گزینۀ »1«: ردیف: ما افتد )ضمیر + فعل( / قافیه ها: دام و مقام
گزینۀ »2«: ردیف: شود )فعل( / قافیه ها: ویران و شیران

گزینۀ »3«: ردیف: زند )فعل( / قافیه ها: جان و ایمان
گزینۀ »4«: ردیف: دهیم )فعل( / قافیه ها: کشتن و دشمن

۳ مفهوم بیت، »مراقب گفتار خود بودن« است. �نۀ گ 22 

معنی بیت: سخن گفتن نشانۀ کمال انسان است، پس تو خود را با سخنان بیهوده، 
خوار نکن.

۴ �نۀ گ 23 

واژه سازی 
واژه ها از نظر اجزای تشکیل دهنده، به سه دستۀ کلی تقسیم می شوند:

نمونۀ 2نمونۀ 1 اجزای سازنده نام ساخت 

آزاد کار یک جزء معنی دار ساده 

یک جزء معنی دار + یک یا چند وندی 
آزاده کارمند جزء معنی ساز )وند( 

یک جزء معنی دار + یک یا چند مرکب 
آزادمرد کارآمد جزء معنی دار 

* ممکن است واژه های »وندی« بیش از یک وند بگیرند.
نمونه: بی ادبی    بی مسئولیتی    ناامیدانه    دانشمندان

* ممکن است واژه های »مرکب« بیش از دو جزء معنی دار داشته باشند؛ اما 
هرگز در ساختمان آنها وند به کار نمی رود. 

ک کن    آب میوه فروش  نمونه: گالب پاش    مداد پا

هه

ِ ش(: وندی / شمعدان )شمع + دان(: وندی / محترم: ساده گزینۀ »1«: روش )رو +ـ 
ِ ستان(: وندی / سرعت: ساده گزینۀ »2«: کاردان )کار + دان(: مرّکب / گلستان )گل +ـ 

 / وندی  ی(:   + )خانواده  خانوادگی   / وندی  ـه(:   + )چشمه  چشمه   :»3« گزینۀ 
خواب: ساده

گزینۀ »4«: دانش )دان + ـِ ش(: وندی / نوجوان )نو + جوان(: مرّکب / عالم: ساده

۲ صحبت هیچ کس را به کار نیاید: هم نشینی با او، هیچ فایده و  �نۀ گ 24 

سودی ندارد. )برای هم نشینی با هیچ کس مناسب نیست.(
۳ �نۀ گ 25 

تشبیه: مانند کردن کسی یا چیزی به کسی یا چیز دیگر را می گویند. 
هر تشبیه دارای چهار رکن )قسمت( است: 

ـ مشّبه: چیزی یا کسی است که قصد مانند کردن آن را داریم. 
ـ مشّبه به: چیزی یا کسی است که »مشّبه« به آن مانند می شود. 

ـ وجه شبه: ویژگی یا ویژگی های مشترک میان مشّبه و مشّبه به است. 
ـ ادات تشبیه: واژه ای است که نشان دهندۀ پیوند شباهت است. 

مهم ترین ادات تشبیه: چو )در معنای مانند(، چون )در معنای مانند(، همچو، 
همچون، چونان، مثِل، مانند و ... . 

نمونههها:
1ـ 

آزاد زیست کرده و آزاد می روند )هفتم( این زندگی حالل کسانی که همچو سرو 
مشّبه: کسانی/ مشّبه به: سرو/ وجه شبه: آزاد زیست کردن/ ادات تشبیه: همچو 

2ـ 
می تپیدی دلشان، سوخته در بر تشنه )هشتم(همچو ماهی که ُفتد ز آب برون، آل نبی

مشّبه: آل نبی/ مشّبه به: ماهی/ وجه شبه: کل مصراع دوم/ ادات تشبیه: همچو 
3ـ 

هر که فکرت نکند، نقش بود بر دیوار )نهم(این همه نقش عجب بر در  و دیوار وجود
مشّبه: هر که فکرت نکند/ مشّبه به: نقش بر دیوار/ وجه شبه: محذوف )بی جان 

بودن(/ ادات تشبیه: محذوف

در این گزینه، »نام تو« مشّبه و »رخصت رویش و طراوت« مشّبه به است.

ع

 ۳ �نۀ گ 26 

ُع« فعل مضارع و معنای آن »تشویق می کند« است. گزینۀ »1«: »تَُشجِّ
گزینۀ »2«: »غالَِیة« یعنی »گران« و ترجمۀ جملۀ دّوم عبارت نیز به این صورت 

درست است: »و من به تنهایی قادر به پرداخت کردن آن نیستم.«.
گزینۀ »4«: »اِمتحاناتِها« ضمیر دارد )امتحاناتش( ولی ضمیرِ »ها« در ترجمه لحاظ 

نشده است.

 ۱ �نۀ گ 27 

گزینۀ »2«: »أَنَْقَذ« به معنای »نجات داد« است.
گزینۀ »3«: »خاِدم« بر وزن »فاِعل« یعنی »خدمت کننده«.

گزینۀ »4«: »تَْسلیم« بر وزن »تَْفعیل« است نه »فَعیل«.

برای تشخیص وزن و ریشۀ کلمات عجله نکنید، اّول با دّقت سههحرفههصلی کلمه 
گذاری کنید. با این روش هرگز  را تشخیص دهید. سپس باقی  حروف را عیناً جا
وزن ها و مخصوصاً دو وزن »اِفْتِعال« و »اِنِْفعال« را با هم اشتباه نمی گیرید؛ مانند: 

وزن اِنِْفعال سه حرف اصلی ق ل ب  * اِنِْقالب 
وزن أَفاِعل سه حرف اصلی ف ض ل  *أَفاِضل 
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سؤال 91 و 92 سؤال 93 و 94 سؤال 95

 x x− < < +1
3

5
7

4
3

 

این عبارت را به دو قسمت تقسیم کرده و جدا محاسبه می کنیم.

)1( x x x x− <  → − < ⇒ < ⇒ <1
3

5
7

7 7 15 7 22 22
7

3 14¸Ãõw» - ¸ÃÎoö � /  

)2( 5
7

4
3

15 7 28 15 28 7< +  → < + ⇒ − <x x x
¸Ãõw» - ¸ÃÎoö  

 ⇒ − < ⇒ > − ⇒ > −13 7 13
7

1 85x x x /  

حال که محدودۀ x پیدا شد، به دنبال اعداد صحیح در آن محدوده می گردیم:

 − < <1 85 3 14/ /x  

 x = −10 1 2 3, , , ,  

۱ طبق نکتۀ 2 سؤال 95 آزمون قبل داریم: �نۀ گ 91 

کتورگیری و تجزیۀ سه جمله ای ها حاصل عبارت را به صورت ضرب  با استفاده از فا
چند پرانتز می یابیم.

 4 2 12 4 2 123 2 2x x x x x x− −  → − −ÁoÃ¬n¼T¨IÎ
( )  

 ¥oTz¶ ¾±µ] ¦Ä jIdUH ¦µ¨ IM ¾Äq\U → + −x x x( )( )2 3 2 4  
 = + × − = + −x x x x x x( ) ( ) ( )( )2 3 2 2 2 2 3 2  

۳ طبق نکتۀ سؤال 92 آزمون قبل داریم: �نۀ گ 92 

 3 1
2

2 3 2 1
2

6 4x y x y x y= − + ⇒ − = − ⇒ − = −  

 ⇒ + − = ⇒
= − = −

=









⇒ + = − + = −6 4 0

6
1

6

4
1

6 4 2x y
a

b
a b  

 ۲ �نۀ گ 93 

باشیم،  داشته  را   ′ + ′ + ′ =A x B y C 0 و  Ax By C+ + خط0= دو  گر  ا
حالت های زیر برای دستگاه معادله های دو خط ممکن است اتفاق بیفتد:

: دو خط متقاطع اند، بنابراین دستگاه یک  A
A

B
B′ ≠ ′ )1

جواب دارد.

: دو خط موازی اند، بنابراین دستگاه  A
A

B
B

C
C′ = ′ ≠ ′ )2

جواب ندارد.

: دو خط منطبق اند، بنابراین دستگاه  A
A

B
B

C
C′ = ′ = ′ )3

بی شمار جواب دارد.

دستگاه  بنابراین  عمودند،  خط  دو   : AA BB′ + ′ =0 )4
یک جواب دارد.

  2 3 2 0

3 0

2 1 3 2 0

3 0

ax y x

y ax

a x y

ax y

− − + =
− − =





⇒
− − + =

− + − =




( )  

وقتی دستگاه جواب ندارد که دو خط موازی یکدیگر باشند.
 2 1 3

1
2 1 3 1a

a
a a a−

− = −  → − = ⇒ = −¸Ãõw» - ¸ÃÎoö  

۱ �نۀ گ 94 

برای رسم یک خط در دستگاه مختصات باید حداقل دو نقطه از آن را داشته 
باشیم. برای به دست آوردن مختصات دو نقطه از یک خط، دو مقدار دلخواه 

به جای x گذاشته و مقدار y را می یابیم.

و طبق نکتۀ سؤال 94 آزمون قبل داریم:

  − ×
+ =
− =

⇒
+ =

− + = −











= ⇒ =

2

4 3 24

2 2

4 3 24

4 2 4
5 20 4

x y

x y

x y

x y
y y

 

 2 4 2 2 6 3x x x− = ⇒ = ⇒ =  
3 است. حال یک نقطۀ دیگر از هر کدام می یابیم.

4






 محل برخورد دو خط در نقطۀ

 4 3 24x y+ =      
x

y

3 6

4 0
 

 2 2x y− =          
x

y

3 1

4 0
 

دو خط موردنظر را رسم می کنیم.

 W±X¶ SeIv¶ = × =5 4
2

10  

 ۲ �نۀ گ 95 

اتحاد یک تساوی جبری است که به ازای تمام مقادیر برای متغیرها برقرار 
است.

 ( )( )a b a ab b a b+ − + = +2 2 3 3 اتحاد چاق و لغر: 
 ( )( )a b a ab b a b− + + = −2 2 3 3  

  

روش اول: با استفاده از اتحاد چاق و لغر و با استفاده از گزینه ها خواهیم داشت.

 a x
x

x x x
x

= ⇒ +
+ = + − +

+8 8
2

2 2 4
2

3 2( )( )  

چون عبارت صورت و مخرج با یکدیگر ساده می شوند و مخرج کسر یک می شود، 
بنابراین به هم بخش پذیر بوده و باقی مانده صفر می شود.

x بخش پذیر است )باقی مانده صفر است(،  +2 x بر a3 + روش دوم: چون عبارت
بنابراین عبارت مقسوم علیه را مساوی صفر قرار می دهیم و مقدار به دست آمده را 

در عبارت مقسوم قرار می دهیم، داریم:
x x+ = ⇒ = −2 0 2  

( )− + = ⇒ − + = ⇒ =2 0 8 0 83 a a a  
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سؤال 19 تا 22 سؤال 23 تا 25 سؤال 26 تا 29 سؤال 30 تا 33

۴ کشش طناب در دو طرف قرقره برابر است، پس: �نۀ گ 19 

 
F F mg

F F F
F F F mg1 2

3 1 2
1 2 32 2 2

= =
= +





→ = = =   

۲ در قسمت های پایین سست کره )نرم کره( دما زیادتر است، بنابراین  �نۀ گ 20 

چگالی مواد در بخش های پایین سست کره کمتر از بخش های باالیی آن است. 

گسترش  فرضیۀ  براساس   ۲ �نۀ گ 21 

بستر اقیانوس ها، جریان همرفتی در سست کره 
به گونه ای است که مواد مذاب از وسط اقیانوس 
باال می آیند و باعث حرکت ورقه های اقیانوس به 

سمت ساحل می شود.

۴ مواّد معدنی جانشین شده معموالً از ترکیبات سیلیسی و آهکی  �نۀ گ 22 

هستند. 

 ۴ �نۀ گ 23 

گزینۀ »1«: در این حالت مساحت سطح تماس تغییر نکرده، اما نیرو زیاد شده
 فشار زیاد شده

تغییر نکرده  نیرو  اما  این حالت مساحت سطح تماس کم شده،  گزینۀ »2«: در 
 فشار زیاد شده

نیرو کم شده  اما  نکرده،  تغییر  این حالت مساحت سطح تماس  گزینۀ »3«: در 
 فشار کم شده

گزینۀ »4«: وقتی آجرها کنار یکدیگر قرار می گیرند، نه نیرو و نه مساحت سطح 
تماس تغییر نمی کند  فشار تغییر نکرده است.

۳ قبل از باز کردن شیر، سطح آب در ظرف 1 باالتر از ظرف 2 است.  �نۀ گ 24 

پس از باز کردن شیر ظروف 1 و 2 با هم مرتبط می شوند، بنابراین سطح آزاد مایع در 
هر دو ظرف باید به صورت هم تراز قرار بگیرد، به همین دلیل مقداری آب از ظرف 1 به 
ظرف 2 منتقل می شود، اما به علت اینکه مساحت سطح مقطع ظرف 1 خیلی کمتر 
از ظرف 2 است، ارتفاع آب در ظرف 2 آنقدر باال نمی آید که آب از ظرف سرریز شود.

اینکه میله  برای  نگه می داریم،  افقی  به حالت  را  ۳ وقتی میله  �نۀ گ 25 

با گشتاور  باید  در حالت تعادل باقی بماند، گشتاور نیروی ساعتگرد )وزن میله( 
نیروی پادساعتگرد )نیرویی که از طرف انگشت شست به میله وارد می شود( برابر 
باشد. با توجه به اینکه فاصله محل اعمال نیروی وزن تا تکیه گاه خیلی بیشتر از 
فاصله نیروی دست تا تکیه گاه است، برای متعادل نگه داشتن میله باید نیروی 
بسیار بزرگ تری از وزن میله، از طرف انگشت شستمان به میله وارد کنیم، بنابراین 

نگه داشتن میله نسبت به حالت عمودی بسیار سخت تر است.

۲ در حالت تعادل اهرم، گشتاور نیروهای ساعتگرد و پادساعتگرد  �نۀ گ 26 

با هم برابر است. گزینه ها را یک به یک بررسی می کنیم:

 F d F d1 1 2 2× = ×  

 گزینۀ )1(
F d N m Nm

F d N m Nm
Fd F1 1

2 2
1 1

30 0 35 10 5

150 0 31 46 5

× = × =
× = × =









⇒ ≠
/ /

/ / 22 2d  

 گزینۀ )2(
F d N m Nm

F d N m Nm
F d1 1

2 2
1 1

30 0 45 13 5

150 0 09 13 5

× = × =
× = × =









⇒ × =
/ /

/ /
FF d2 2×  

 گزینۀ )3(
F d N m Nm

F d N m Nm
F d F1 1

2 2
1 1

30 0 19 5 7

150 0 35 52 5

× = × =
× = × =









⇒ × ≠
/ /

/ / 22 2×d  

 گزینۀ )4(
F d N m Nm

F d N m Nm
F d F1 1

2 2
1 1

30 0 25 7 5

150 0 19 28 5

× = × =
× = × =









⇒ × ≠
/ /

/ / 22 2×d  

۲ در اثر همجوشی اتم های هلیم در مرکز سیاره، عناصر سنگین تر  �نۀ گ 27 

مثل کربن ایجاد می شود.

۱ سیاره جرمی است که در مداری به دور ستارۀ خود می چرخد  �نۀ گ 28 

و دارای جرم کافی برای ایجاد شکل کروی و جذب اجسام کوچک تر اطراف مدار 
خود است. یک سیاره ممکن است دارای قمر هم باشد.

۳ طبق کلید شناسایی داده شده، موجود )الف( باید یک جاندار  �نۀ گ 29 

فتوسنتز  توانایی  که  و جاندار )ب( یک جاندار  باشد  )پروکاریوت(  پیش هسته ای 
دارد. با بررسی موجودات گزینه ها خواهیم داشت:

کتری )پیش هسته ای( عامل تولید سم در کنسرو بادکرده  با
عامل سیاه شدن خوشه  های گندم  قارچ ها

گار تهیه می شود  آغازیان )فتوسنتزکننده( جلبکی که از آن آ
عامل بیماری آنفلوآنزا  ویروس

جلبک تک سلولی که دارای پوسته سیلیسی است  آغازیان )فتوسنتزکننده(
کرونا ویروس  ویروس

جلبک رشته ای داخل برکه  آغازیان )فتوسنتزکننده(

۳ شکل آوند آبکشی را نشان می دهد. �نۀ گ 30 

گزینۀ »1«: تبخیر آب از روزنه ها باعث ایجاد نیروی مکش در آوند چوبی می شود. 
گزینۀ »2«: دیوارۀ آوند چوبی بخش هایی از جنس چوب دارد. 

گزینۀ »3«: آوند آبکشی مواّد ساخته شده در اندام فتوسنتزکننده )شیرۀ پرورده( 
را به سراسر گیاه می برد. 

گزینۀ »4«: آوند آبکشی در گیاهان بازدانه وجود دارد. مثل کاج و سرو 

۳ گیاهی که فاقد ساقه هوایی بوده و برگ و شاخه )البته ظاهری  �نۀ گ 31 

شبیه شاخه( دارد و دانه تولید نمی کند، گیاه سرخس است. 

گزینۀ »1«: نادرست؛ گاهی پشت برگ های سرخس برآمدگی هایی به رنگ نارنجی 
و قهوه ای دیده می شود.

گزینۀ »2«: نادرست؛ خزه ها قدیمی ترین گیاهان روی زمین هستند. 
کندگی سرخس ها در محیط به شرایط آب وهوایی وابسته  گزینۀ »3«: درست؛ پرا

است، یعنی با قرار گرفتن در جای مرطوب رشد می کنند. 
پولک  و روی  ندارند  زیاد می شوند )گل  با هاگ  نادرست؛ سرخس ها  گزینۀ »4«: 
مخروط ماده سلول هایی با توانایی تولید مثل به وجود می آورند که این از ویژگی های 

بازدانگان است(.

کیسه  دهانه  دارند.  کیسه  شبیه  بدنی  دریازی اند.  کیسه تنان:   ۳ �نۀ گ 32 

محل ورود و خروج مواد است. 
به  آب  جریان  ندارند.  خود  بدن  در  دستگاهی  هیچ  هستند.  دریازی  اسفنج ها: 

تنفس و دفع مواّد زائد کمک می کند. 
آنها دستگاه  بدن  دارند. درون  زیرپوست خارهایی  و  بدن  خارپوستان: در سطح 

گردش  آب وجود دارد. همه دریازی هستند. 

۲ بررسی جمالت: �نۀ گ 33 

جملۀ »1«: قورباغه
جملۀ »2«: تمساح

جملۀ »3«: قمری خانگی )پرندگان(
جملۀ »4«: پالتی پوس


