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مقدمه

به نام خدایی که قلم و آنچه مینویسد را مقدس میداند و به آنها قسم یاد میکند.
همانطــور کــه میدانیــد مــدارس نمونــه دولتــی و اســتعدادهای درخشــان ،بــا هــدف فراهــم کــردن امکانــات
آموزشــی بیشــتر بــرای دانشآمــوزان مســتعد و توانــا پایهگــذاری شــدهاند .ورود بــه ایــن مــدارس ،آرزوی بســیاری از
دانشآمــوزان اســت و از طرفــی شــرط الزم بــرای موفقیــت در ایــن آزمــون و هــر آزمــون دیگــری ،آشــنایی
بــا محتــوای آن ،تعــداد ســؤاالت و نــوع چیدمــان ســؤاالت مربوطــه میباشــد .هــر ســاله دانشآمــوزان بســیاری
هســتند کــه علیرغــم داشــتن اســتعداد و توانایــی بــاال (حتــی بــا تــاش و کوشــش بســیار) از راهیابــی بــه
ایــن مــدارس بــاز میماننــد.
اگــر دانشآمــوزی ایــن امــکان برایــش مهیــا باشــد کــه شــرایط مختلــف آزمــون ورودی را بهصــورت کامــل
تجربــه کنــد ،راهحلهایــی بــرای غلبــه بــر مشــکالتی کــه هنــگام آزمــون ورودی بــا آنهــا روب ـهرو میشــود ،خواهــد
یافــت؛ مشــکالتی از قبیــل :اســترس ،عــدم دقــت و تمرکــز ،عــدم توانایــی در برخــورد بــا ســؤاالت جدیــد و ابتــکاری،
عــدم مهــارت در مدیریــت زمــان ،نداشــتن ســرعت عمــل و . ...
از نــگاه دیگــر ،آزمــون ورودی نهــم بــه دهــم (دورة دوم متوســطه) فرصتــی اســتثنایی بــرای ورود بــه مــدارس برتــر
و حضــور در جمــع دانشآمــوزان مســتعد و پرتــاش اســت کــه اگــر مســیر صحیحــی بــرای یادگیــری و شــرکت در
ایــن آزمــون سرنوشتســاز در نظــر گرفتــه نشــود ،نتایــج بــه شــکلی کــه شایســتة دانشآمــوزان بــا اســتعداد
و پرتــوان اســت ،نخواهــد بــود.
مجموعــهای کــه پیــش روی شماســت ،پاســخی بــرای رفــع ایــن مشــکالت بــوده و شــامل آزمونهــای
ورودی مربــوط بــه  31اســتان کشــور بــه همــراه آزمــون شــهر تهــران و همچنیــن آزمــون
اســتعدادهای درخشــان ســالهای  97 ،96و  98اســت کــه بــرای اولیــن بــار ،بــا تــاش زیــاد و بــا
همــکاری کارشناســان بســیاری آمــاده شــده اســت .بیشــک ،وجــود چنیــن کتابــی کــه جــای خالــی آن
کامـ ً
ا احســاس میشــود میتوانــد عامــل موفقیــت در کلیــة مســابقات علمــی ،المپیادهــا و آزمونهــای
ورودی مــدارس نمونــه دولتــی ،برتــر و تیزهوشــان باشــد.
بدین منظور از این کتاب به دو شیوه میتوان استفاده کرد:
 )1همگام با مطالعة مرحلهای کتابهای درسی و همزمان با کالسها
 )2جهت جمعبندی و شبیهسازی آزمون ورودی
 )1همگام با مطالعة کتابهای درسی:
در کنــار تکتــک ســؤاالت ،درس و مبحــث مربــوط بــه آن آورده شــده اســت .بهطــوری کــه در
هنــگام مطالعــه و پــس از برخــورد بــا ســؤالی کــه پاســخ آن را نمیدانیــد ،میتوانیــد بــه ســراغ
آن مبحــث رفتــه و بــا مطالعــة عمیقتــر ،بــر آن مســلط شــوید.
در این جا توجه به سه نکته مهم است:
ا ّول اینکــه در کتــاب بــه هیــچ وجــه عالمــت نزنیــد و چیــزی یادداشــت نکنیــد تــا بتوانیــد
ماههــای آخــر جهــت دوره و ســنجش واقعــی از همیــن آزمونهــا اســتفاده کنیــد.
دوم اینکــه بــه شــما توصیــه میکنیــم در درسهــای عمومــی کــه جنبــة حفــظ کردنــی آنهــا
بیشــتر اســت،

بالفاصلــه پــس از آنکــه درسهــا را مطالعــه کردیــد ،بــه پاســخگویی ســؤالهای چهارگزین ـهای نپردازیــد؛
زیــرا اگــر بالفاصلــه پــس از مطالعــة ایــن درسهــا بــه آنهــا پاســخ دهیــد ،تصــور خواهیــد کــرد کــه درسهــا را
بهطــور کامــل یــاد گرفتهایــد ،در صورتــی کــه اینطــور نیســت و بایــد یکــی دو روز صبــر کنیــد و آنگاه بــه
تســتزنی بپردازیــد.
و سوم اینکه حتماً به مجموعه کتابهای پیکو از همین انتشارات نگاهی بیاندازید.
چیدمــان ایــن کتــاب بهگونـهای اســت کــه هــر کــدام از  3586ســؤال آن ،ممکــن اســت یکــی از ســؤاالت آزمــون
ورودی بعــدی باشــد.
 )2استفاده از آزمونها جهت جمعبندی و شبیهسازی آزمون ورودی:
پــس از اینکــه تمــام مباحــث کتابهایتــان را مطالعــه کردیــد ،اکنــون زمــان آن رســیده اســت کــه خــود را در شــرایط
آزمــون واقعــی و اســتاندارد قــرار دهیــد و دقیقـاً  120دقیقــه روی صندلــی بنشــینید ،ســاعت مچــی ببندیــد و بــه
ســؤالهای دفترچــة یــک اســتان پاســخ دهیــد و پــس از آزمــون (دقیقـاً پــس از  120دقیقــه) دفترچــه را ببندیــد و از
پشــت میزتــان برخیزیــد و کمــی اســتراحت کــرده و آنگاه پاس ـخهایتان را کنتــرل کنیــد و درصــد بگیریــد( .از فــرم
پاسـخنامة ضمیمــة کتــاب اســتفاده کنیــد).
همانگونــه کــه میدانیــد حفــظ روحیــه در هــر مســابقه و آزمونــی سرنوشتســاز اســت .ایــن شبیهســازیِ آزمونهــای
ورودی ،شــما را جهــت حفــظ آرامــش و ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس در جلســة اصلــی آزمــون آمــاده میکند.
در بخش«جمعبندی و شبیهسازی آزمون ورودی» توجة شما را به نکات زیر جلب میکنیم:
 )1هماننــد جلســة آزمــون ورودی ،از جــزوه ،کتــاب ،ماشــین حســاب و تمــام ابزارهــای غیرمجــاز دیگر اســتفاده نکنید
و در همــان زمــان تعییــن شــده آزمــون را بــه پایان برســانید.
ـل همــة ســؤاالت
ـان یافتــن زمــان تعیینشــدة آزمــون ،پاس ـخگویی را متوقــف کنیــد .اگــر موفــق بــه حـ ّ ِ
 )2بــا پایـ ِ
ـق نتایــج حاصــل ،بــه ســراغ آنهــا برویــد.
نشــدهاید ،میتوانیــد پــس از تصحیــح پاسـخبرگ خــود و نوشــتن آمــار دقیـ ِ
 )3از تکنیکهــای پاســخگویی کــه در انتهــای کتــاب توضیــح داده شــده اســت اســتفاده کنیــد .مهــارت در
میســر میشــود.
اجــرای ایــن شــیوهها تنهــا بــا تمریــن و تکــرار ّ
 )4پــس از بررســی نتایــج هــر آزمــون ســعی کنیــد عامــل بازدارنــده را یافتــه و راهــکاری برای غلبه بــر آنها پیــدا کنید.

 )5توصیه میشود ابتدا سؤالهای درسهای عمومی ،سپس علوم و در آخر درس ریاضی پاسخ داده شود.
 )6از هیچ ســؤالی نخوانده رد نشــوید زیرا ممکن اســت پس از چند ســؤال دشــوار ،چند ســؤال ســاده آمده باشد.
ـخ خــود ،مطابقــت دهیــد تــا امــکان
 )7هــر پنــج ســؤال یــا ده ســؤال یــک بــار ،شــمارة ســؤالها را بــا شــمار ة پاسـ ِ
ـخ اشــتباه در پاسـخبرگ وجــود نداشــته باشــد.
درج پاسـ ِ
 )8قبــل از مطالعــة دقیــق همــة درسهــا صرفـاً بــه پاسـخگویی ســؤالهای چهــار گزینـهای نپردازیــد؛
زیــرا کامـ ً
ا بیفایــده اســت و حتــی گاهــی نتیجــة معکــوس میدهــد.

 )9بهتــر اســت بیــن پاســخدهی بــه آزمونهــا ،یــک روز یــا دو روز ،فاصلــه بگذاریــد تــا فرصــت
مطالعــه و بررســی عوامــل بازدارنــده را داشــته باشــید ،اگــر ســؤالها را پشــت ســر هــم جــواب دهید،
نتیجــة دلخــواه را نخواهیــد گرفــت؛ زیــرا در ایــن مرحلــه شــما بایــد خــود را در شــرایط یــک آزمــون
کامـ ً
ا اســتاندارد و رســمی قــرار دهیــد و آنگاه نتایــج آن را بررســی کنیــد.
و اما تشکر و قدردانی
در چــاپ کتــاب پیــش رو ،دوســتان بســیاری مــا را همراهــی کردهانــد ،وظیفــة خــود میدانیــم از اســتادان گرامــی
کــه همــکاری و پشتیبانیشــان موجــب افتخــار ماســت ،قدردانــی نماییــم:

* استادان گرامی (به ترتیب حروف الفبا):

مهدی ابراهیمیفرد
میالد راستکار میرزایی
زاهد احمدی
علی رحیمی
علی احمدی
احمد رسام
مهرداد اسکندری زنجانی
احسان رشیدیان
محمد اصغریان
علیرضا رضایی
ّ
محمد آدیگوزلی
علیاکبر رضوانی
ّ
نادر آقاجری
امید روستایی
سکینه اکبری
خلیل زاهدیان
کامران اکبری
محمدحسین زراعتپیشه
ّ
محمدجواد انصاری
حسن زمانلو
ّ
گوهر باقرپور
حسین زهی
عیوب ببرنژاد
سویکه سنایینژاد
نجمه بخشوده
محمدعلی شریفی
ّ
بهنام برشان
محمد شفیعیفر
ّ
امین بقالپور
علی شیخ لو
محمدرضا بهراروند
عبدالرضا شیرکوند
ّ
رسول بهرامآبادی
داریوش شیروانی
علیرضا بیات
خلیل صاحبی
عیسی پهلوان
سید یعقوب صادقی
محمدجمال ترابی
علمدار صادقی
ّ
مرضیه توکلی سعدآباد
غالمرضا صحرایی
علی جعفری
جلیل صفایی
عنایتاهلل جاللی
کیوان صمدی
احمد حاتمی
فاطمه طریقت
امجد حبیبی
جعفر عالیپور
حبیب حجتی
حسن عباسی
علی حجتی
محمدرضا عصمتی
ّ
سید اصغر حسینی
مرتضی علوی
سید مراد حسینی
سیدکاظم فاضلیمقدم
سیدنورالدین حسینی
روحاهلل فتاحی
محمد خسروی
غالمحسن فتحی
ّ
رقیه خمسه
منصور قاسمزاده
شکوفه خوشرو
محمدتقی قاسمی مورودی
ّ
علی خوشهچین
خالد قاضی
مظفر دادراست
منصور قلیزادهپاشا
مسعود درویشی
اردشیر قمری
محمدرضا ذاکری
شبنم قنواتیزاده
ّ
همچنین ،صمیمانه از تالشها و زحمتهای بیدریغ واحد تولید انتشارات پویش اندیشة
خوارزمی ،کمال تقدیر و تشکر را داریم.
هر چند در تهیة این کتاب سعی و دقت کافی و وافری به عمل آمده است ،با این حال
از شما خوانندگان محترم تقاضا داریم نارسایی و اشکالهای احتمالی و پیشنهادهای
سازندة خود را جهت کاملتر کردن این مجموعه ،از طریق ارسال پیامک به سامانة پیامکی
 02166960000و یا ارسال ایمیل به آدرس  info@pooyeshbook.irبا ما در میان بگذارید.
از ما بیشتر خواهید شنید ،کتابهای متفاوتی در راه است...

سید احمد کاظمی
سعید کاویانی
افسانه کرمی
محمدرضا کیانی امیری
ّ
سیدمحمود الیق
معصومه مجاهدفر
محمدی وحدت
علی ّ
یداهلل معقولی
فاطمه ملک آبادی زاده
فرهاد مهرافروز
مصطفی مؤید
سید کبری میرحیدری
محمد نبیزاده
ّ
محمود نصرت ناهوکی
عطااهلل نظری
لیال نقیبیزاده
محمد نور
ّ
مریم واشقانی فراهانی
محمدرضا ولی ابرقویی
ّ
محمدرضا ولی
ّ

تالشگر و مسرور باشید
مرتضیَْ طاهری مقدم
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دوست خوبم سالم؛
نشر پویش بهعنوان ا ّولین ناشر و پیشرو در عرصة پاسخگویی به سؤاالت آزمونهای مدارس نمونهدولتی و استعدادهای
اهمیت مطالب در کدام موضوعات پررنگتر استّ .اطالعات و دادههای
درخشان ،به تجربه دریافته است که تراکم سؤالها و ّ
نبُری برای رسیدن به اهداف باشد .گاهی اگر بدانیم در چه جایی ،از چه
آماری با پردازش و طبقهبندی مناسب ،میتواند میا 
وسیلهای و چطور استفاده کنیم ،اهرمی خواهد بود تا یک قدم جلوتر از دیگران باشیم .در آزمونهای مدارس نمونهدولتی و
تیزهوشان نیز (هرچند گاهی اعمال سیلق ه شده است) میتوان از این آمار استفاده کرد .اینکه کدام درس ،فصل و یا بخشها
اهمیت فصلها دقیقتر و سنجیدهتر عمل
بیشترین و یا کمترین حجم سؤال را داشتهاند ،کمک میکند تا در تشخیص ّ
اهمیت بیشتری داشته،
کنیم .مصداق این حرف در مجموعه کتابهای «پیکو» نیز به وضوح دیده میشود؛ هر جایی که ّ
حجم همان فصل (درس) در کتابهای پیکو نیز چشمگیرتر است.
از آنجا که در آزمونهای نمونهدولتی و تیزهوشان نهم به دهم گذشته تا کنون ،هفت درس ریاضیات ،علوم ،فارسی ،عربی،
انگلیسی ،مطالعات اجتماعی و پیامهای آسمان و قرآن دارای تعداد سؤال و بودجهبندی مشخص (به استثنای استعداد
اهمیت سؤالها در هر درس یا فصل خواهیم پرداخت.
تحلیلی) به شرح جدول ذیل میباشند ،لذا به بررسی پراکندگی و ّ
نام درس

تعداد سؤاالت

قرآن و پیامهای آسمان فارسی

10

15

عربی

مطالعات اجتماعی

8

10

انگلیسی علوم تجربی

7

25

ریاضیات

25

قرآن و پیامهای آسمان:
پراکندگی و اهمیت درسها در آزمونهای نمونهدولتی در درس پیامهای آسمان و قرآن از یکنواختی مشهودی برخوردار
است .هرچند تعداد سؤالهای درس قرآن بیش از  3سؤال نیست ،ا ّما آنچه شما را متمایز میکند ،سؤاالتی است که دیگران
کمتر به آن بها میدهند .توصیه میشود کتابهای پیامهای آسمان را کامل بررسی و مطالعه کنید.

فارسی:
فارغ از شماره و موضوع هر درس در فارسی ،برخی موارد خاص مانند واژگان ،فعل ،آرایههای ادبی و معنی و مفهوم بیشتر
توجه قرار گرفته است .این در حالی
به چشم میخورد .این بدان معناست که موضوع و نوع سؤال فارغ از درس ،بیشتر مورد ّ
است که مطالعة بیشتر درسهای  14 ، 6 ،4 ،3 ،2و  16خالی از لطف نیست و بهدلیل غنیتر بودن ،تعداد بیشتری سؤال
به آن درسها اختصاص داده شده است.

عربی و انگلیسی:
پُر واضح است که در درسهای عربی و انگلیسی ،داشتن یک دایرة واژگان مناسب ،کمک شایانی به پاسخ دادن به سؤاالت
خواهد کرد .هرچند که پراکندگی سؤاالت در این دو درس بدون احتساب سالهای هفتم و هشتم کامال یکنواخت است،
ا ّما بهتر آن است که هیچ درسی را فراموش نکنید .حتی یک کلمه!

مطالعات اجتماعی :
بدون در نظر گرفتن درس ششم! درسهای  2و 22
بیشترین آمار سؤالی را دارند و درسهای ،16 ،7 ،3 ،1
 21 ،20 ،19و  23کمترین اهمیت را از نظر تعداد
سؤاالت داشتهاند .این در حالی است که مابقی درسها
کام ً
ال از یکسانی در تعداد سؤاالت بهرهمند هستند.
علوم تجربی:
درس علوم و ریاضی ،بیشترین تعداد سؤال در آزمونها را دارا هستند (هر
یک  25سؤال) ،این مطلب مؤیّد اهمیت این دو درس است ،به همین دلیل به
داوطلبان مؤ ّکدا ً توصیه میشود که هیچ مطلبی را دست کم نگیرند .اما کام ً
ال
واضح است که در علوم ،درسهای  5 ،2و  12از اهمیت بیشتر و قابل توجهی
برخوردار هستند و درسهای  6و  7اهمیتشان نسبت به درسهای دیگر کمتر
است .به غیر از  5درس مورد بحث ،همگی درسها از یکنواختی تعداد سؤال
برخوردار هستند.
ریاضیات:
اصلیترین و مهمترین درس نه تنها در آزمونهای نمونهدولتی و تیزهوشان،
س ریاضی است .پس بهتر است از هیچ مبحثی
بلکه در تمامی آزمونها ،در 
بهراحتی عبور نکنیم و هیچ صفحهای را دست کم نگیریم!!!
هرچند موارد ذکر شدة باال عمومیت دارد ،ا ّما بهتر است بدانیم که پراکندگی
سؤاالت در فصلهای  4و  5از تمامی فصول بیشتر است .اگرچه برخی سؤاالت
مربوط به پایههای هفتم و هشتم و آموختههای قبل هستند ،ا ّما تقریباً تمامی
سؤاالت بهطور یکنواخت در بین فصلها تقسیم شدهاند.

بی شک ّاطالعات داده شده در قبل ،فقط زمانی کاربرد دارد که تمامی فصلها و درسها مطالعه شده باشند و این آمار
فقط برای مرور و افزایش تمرکز کارایی دارد .ا ّما برای بهینهتر شدن این دادهها و استفاده بهتر از آنها ،کتاب «پیکو»
را به شما معرفی میکنیم که بهترین کتاب در این ارتباط است .امید است که گامهایی هر چند کوچک در راستای
مو ّفقیت هر چه بیشتر شما برداریم.
از ما بیشتر خواهید شنید ،کتابهای متفاوتی در راه است ...
با احترام  -مح ّمد صادقی


ﺳﺆالﻫﺎي آزﻣﻮن ورودي اﺳﺘﺎنﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ،آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ و اردﺑﻴﻞ

آزﻣﻮن ورودي ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﻣﺪارس ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 1396-97
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زﻣﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي 120 :دﻗﻴﻘﻪ

 -1ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟

)درس  - 1ص (17

 (1ﻫﺮ ﻛﻤﺎل و ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت دارﻧﺪ ،از ﺧﺎﻟﻖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
 (2در ﻋﺒﺎرت »ﺳﺒﺤﺎنَ رﺑﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢِ و ﺑِﺤﻤﺪه» ،«اﻟﻌﻈﻴﻢ« اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ دارد.
 (3ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را در ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن ﺧﺎﺻﻲ آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ او ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ.
 (4ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮق ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ.
 -2ﻛﺪامﻳﻚ از آﻳﺎت زﻳﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺪارﻧﺪ و زﻧﺪﮔﻲ را در ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ روز دﻧﻴﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮده
و آن را ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲداﻧﻨﺪ؟

)درس  - 2ص (27

 (1ﻓَﺎَﻣﺎ اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨﻮا ﺑِﺎﷲِ واﻋﺘَﺼﻤﻮا ﺑِﻪ ﻓَﺴﻴﺪﺧﻠُﻬﻢ ﻓﻲ رﺣﻤﺔٍ ﻣﻨﻪ و ﻓَﻀْﻞٍ.

 (2اﻧﱠﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮنَ اﻟﱠﺬﻳﻦَ اذا ذُﻛﺮَ اﷲُ وﺟِﻠَﺖ ﻗُﻠﻮﺑﻬﻢ.
 (3و ﻣﻦ ﻳﺸﺎقﱢ اﷲَ ﻓَﺎنﱠ اﷲَ ﺷَﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺎبِ.

 (4اَﻓَﺤﺴﺒﺘُﻢ اﻧﱠﻤﺎ ﺧَﻠَﻘﻨﺎﻛُﻢ ﻋﺒﺜﺎً و اَﻧﱠﻜُﻢ اﻟَﻴﻨﺎ ﻻ ﺗُﺮﺟﻌﻮنَ.
 -3در ﻋﺒﺎرت ﻗﺮآﻧﻲ »انﱠ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻗﺎﻟﻮا رﺑﻨَﺎ اﷲُ ﺛُﻢ اﺳﺘَﻘﺎﻣﻮا ﺗَﺘَﻨَﺰﱠلُ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜَﺔُ اَﻟّﺎ ﺗَﺨﺎﻓﻮا وﻻﺗَﺤﺰَﻧﻮا و اَﺑﺸﺮوا ﺑِﺎﻟﺠﻨﱠﺔِ اﻟﱠﺘـﻲ ﻛُﻨـﺘُﻢ
ﺗﻮﻋﺪونَ« ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

)درس  - 3ص (38

 (1رﺳﻮﻻن اﻟﻬﻲ ﺑﺎ آوردن دﻻﻳﻞ ﻣﺤﻜﻢ ،ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪورزي و ﺗﻔﻜﺮ دﻋﻮت ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ.
 (2اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﻛﻠﻴﺪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎي ﺑﺰرگ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ.
 (3ﻣﻄﻴﻊ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻮدن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ.
 (4ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺸﻜﻼت و ﺳﺨﺘﻲﻫﺎي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎن ﻛﺮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ.
 -4ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭼﺮا ﺳﺰاوار و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﻲﺑﻨﺪوﺑﺎر رﻓﺎﻗﺖ ﻛﻨﺪ؟

)درس  - 8ص (86

 (1ﭼﻮن ﻋﻴﺐﻫﺎي او را آﺷﻜﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (2ﭼﻮن راهﺣﻞﻫﺎي او ،زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي اﻧﺤﺮاف او را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (3ﭼﻮن او ﻛﺎرﻫﺎي زﺷﺖ ﺧﻮد را زﻳﺒﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﻲدﻫﺪ و دوﺳﺖ دارد ﻛﻪ دوﺳﺘﺶ ﻫﻤﺮﻧﮓ او ﺑﺎﺷﺪ.
 (4ﭼﻮن ﭘﻨﻬﺎنﻛﺎري ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﻓﺸﺎي اﺳﺮار او ﻣﻲﭘﺮدازد.
 -5ﻃﺒﻖ آﻳﺔ »وﻻﻳﺰاﻟﻮنَ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧَﻜُﻢ َﺣﺘّ ٰـﯽ ﻳﺮُدوﻛُﻢ ﻋﻦ دﻳﻨﻜُﻢ انِ اﺳﺘَﻄﺎﻋﻮا« ﻫﺪف اﺻﻠﻲ دﺷﻤﻦ از ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺟﻨﮓ ﻧﻈﺎﻣﻲ
و ﺷﺒﻴﺨﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟
 (1اﻳﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ دﻳﻦ
 (3از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﺗﺤﺎد ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﻲ

)درس  - 9ص (105

 (2ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺮدن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
 (4ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ ﻣﺮدم و دورﻛﺮدن آﻧﻬﺎ از اﺳﻼم

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮنﻫﺎي ورودي ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻲ و ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎن  31+1اﺳﺘﺎن )ﻧﻬﻢ ﺑﻪ دﻫﻢ(
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 -6ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﺳﺮﻛﺸﺎن درﺳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟

)درس  - 12ص (137

 (1ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺪون دﺳﺘﻮر ﺣﺎﻛﻢ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻛﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
 (2رﻫﺒﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻼﻳﻤﺖ ﺑﻪ ارﺷﺎد آﻧﺎن ﻣﻲﭘﺮدازد و در ﺻﻮرت ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ رﻓﺘﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (3ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﺳﺮﻛﺸﺎن ﻧﻮﻋﻲ ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﻳﻲ اﺳﺖ.
 (4ﻧﺒﺮد ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎي اﻳﺮان و روم ،ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﺳﺮﻛﺸﺎن اﺳﺖ.
 -7در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻛﻠﻤﻪﻫﺎي ﻗﺮآﻧﻲ ،درﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

)ﻗﺮآن  -دروس ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(

 (1ﻳﺴﺮﻧﺎ :آﺳﺎن ﻛﺮدﻳﻢ  -ﻣﺮﺳﻞ :ارﺳﺎلﻛﻨﻨﺪه  -ﻗُﻀﻴﺖ :ﺗﻤﺎم ﺷﺪ
 (2ﻳﺴﺮﻧﺎ :آﺳﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ  -رﻓﻌﺖ :ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪ  -اَﺻﻠﺤﻮا :اﺻﻼح ﻛﺮدﻧﺪ
 (3ﺑﺮّ :ﻧﻴﻜﻲ  -اَﺷﻜُﺮُ :ﺷﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ  -اَﻃﻴﻌﻮا :اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﺪ
 (4اﺗﱠﺨَﺬوا :ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ  -ﻳﺴﺮﻧﺎ :آﺳﺎن ﻛﺮدﻳﻢ  -اَﺻﻠﺤﻮا :اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ
 -8ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻛﺪام ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟

)ﻗﺮآن  -درس  - 8ص(88

 (1واذﻛُﺮاﺳﻢ رﺑﻚ :ﻳﺎد ﻛﺮد ﻧﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرت را.

 (2ﺳﻨَﻜﺘُﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮا :ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﺷﺖ آﻧﭽﻪ را ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ.

 (3ﻟَﻌﻠﱠﻜُﻢ ﺗُﻔﻠﺤﻮنَ :ﺗﺎ ﺷﻤﺎ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﻳﺪ.

 (4ﻓَﻠَﻮﻻﺗَﺸﻜُﺮونَ :ﭘﺲ ﭼﺮا ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻧﻤﻲﻛﺮدﻳﺪ؟

 -9در ﻛﺪام آﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟

)ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  -درس  1و (8

 (1و ﻣﻦ ﻳﺸﺎقﱢ اﷲَ ﻓَﺎنﱠ اﷲَ ﺷَﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺎبِ.

 (2انﱠ اﷲَ ﻻ ﻳﻈﻠﻢ اﻟﻨّﺎس ﺷَﻴﺌﺎً وٰ ﻟ ِ
ﮑ ﱠﻦ اﻟﻨّﺎس اَﻧﻔُﺴﻬﻢ ﻳﻈﻠﻤﻮنَ.

 (3ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﷲُ ﻟﻴﺠﻌﻞَ ﻋﻠَﻴﻜُﻢ ﻣﻦ ﺣﺮَجٍ وٰﻟ ِ
ﮑﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻴﻄَﻬﺮَﻛُﻢ و ﻟﻴﺘﻢ ﻧﻌﻤﺘَﻪو ﻋﻠَﻴﻜُﻢ ﻟَﻌﻠﱠﻜﻢ ﺗَﺸﻜُﺮونَ.
َ
 (4ﻳﻘﻮلُ ﻳﺎ ﻟَﻴﺘَﻨﻲ اﺗﱠﺨَﺬت ﻣﻊ اﻟﺮﱠﺳﻮلِ ﺳﺒﻴﻼً.

 -10ﻛﺪامﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ از آﺛﺎر ﺗﺮك اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ از دﻳﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻛﺎﻇﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
 (1ﻛﺎرﻫﺎي درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رواج ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (3ﺷﺮورﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

 (2ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ و دﺳﺘﻮرات دﻳﻦ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻲﺷﻮد.
 (4ﺑﻲﺧﺮدان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻬﻲ ﻧﻜﺮدن از زﺷﺘﻲﻫﺎ ﻋﺬاب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

-11ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ درﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
 (1ﻣﺴﺎﻋﻲ :ﻛﻮﺷﺶﻫﺎ
 (3ﻋﺰﻳﻤﺖ :رﻓﺘﻦ

)ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  -واژﮔﺎن(

 (2ﺗﻀﺮّع :ﺣﺎﻟﺘﻲ از اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻦ
 (4ﻫﺠﻮ :ﻧﻜﻮﻫﺶ

 -12اﻣﻼي ﻛﺪام ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ازل ﻛﺮدن :از ﺷﻐﻞ ﺑﺮﻛﻨﺎر ﻛﺮدن
 (3ﻣﻨﺎﺿﺮه :ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺮاي ﺷﻜﺴﺖ دادن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ

)ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  -اﻣﻼ(

 (2ﻣﻬﺎورات :ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ
 (4ﻣﻮﻫﺒﺖ :ﺑﺨﺸﺶ

-13ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
 (1آﺳﻴﺐﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ

)درس  - 10ص (113

 (2ارﺗﺒﺎط ﮔﺴﺘﺮده

)ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺻﻔﻲ و اﺿﺎﻓﻲ(

 (3درﺧﺖ اﻋﻤﺎل

 (4ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺻﺤﺮا

ﺳﺆالﻫﺎي آزﻣﻮن ورودي اﺳﺘﺎنﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ،آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ و اردﺑﻴﻞ
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 -14در ﮔﺮوه ﻛﻠﻤﺎت زﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﻠﻂ اﻣﻼﻳﻲ وﺟﻮد دارد؟

)ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  -اﻣﻼ(

»ﺣﺮس و ﻫﻮس  -ﻣﻔﺘﻮن  -ﺣﻴﺎت ﻣﺄﻣﻮل ﺷﻬﺮ  -دﻟﺘﻨﮓ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ  -ﻣﺎﻳﻊور و ﺳﻴﺮاب  -ﺧﻮظ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ  -ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺰاري -
ﺑﺮّ و ﺑﻬﺮ  -ﻣﺪﻫﻮش«
5 (1

6 (2

7 (3

 -15ﺑﻴﺖ زﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ؟

)درس  - 3ﺟﻤﻠﻪ(

»ﻫﻤــﻪ ﻛــﺎر اﻳــﺎم درس اﺳــﺖ و ﭘﻨــﺪ

 (1دو ﺟﻤﻠﻪ

 (2ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪ

 -16ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
 (2ﺧﺼﺎل
 (1رﻋﺎﻳﺎ

درﻳﻐــﺎ ﻛــﻪ ﺷــﺎﮔﺮد ﻫﺸــﻴﺎر ﻧﻴﺴــﺖ«
 (3ﭼﻬﺎر ﺟﻤﻠﻪ
 (3ﻣﺼﺎﺋﺐ

 (4ﻣﻬﺎن
)ﺳﺘﺎﻳﺶ  -ﻛﻨﺎﻳﻪ(

ﻛــــﺰﻳﻦ ﺑﺮﺗــــﺮ اﻧﺪﻳﺸــــﻪ ﺑــــﺮ ﻧﮕــــﺬرد
ﻓﺮوزﻧـــــﺪة ﻣـــــﺎه و ﻧﺎﻫﻴـــــﺪ و ﻣﻬـــــﺮ
ﻣﻴـــــﺎن ﺑﻨـــــﺪﮔﻲ را ﺑﺒﺎﻳـــــﺪت ﺑﺴـــــﺖ
ﺧﺪاوﻧــــــــــﺪ روزي ده رﻫﻨﻤــــــــــﺎي

-18ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ درﺑﺎرة ﺑﻴﺖ زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

)درس  - 3اﺟﺰاي ﺟﻤﻠﻪ(

»آﻳﻴﻨﻪ ﭼـﻮن ﻧﻘـﺶ ﺗـﻮ ﺑﻨﻤـﻮد راﺳـﺖ
 (2راﺳﺖ :ﺻﻔﺖ

 (4ﭘﻨﺞ ﺟﻤﻠﻪ
)ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  -ﺟﻤﻊ و ﻣﻔﺮد(

-17در ﻛﺪام ﺑﻴﺖ »ﻛﻨﺎﻳﻪ« دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد؟
ﺑـــــﻪﻧـــــﺎم ﺧﺪاوﻧـــــﺪ ﺟـــــﺎن و ﺧـــــﺮد
(1
ﺧﺪاوﻧــــﺪ ﻛﻴــــﻮان و ﮔــــﺮدان ﺳـــــﭙﻬﺮ
(2
ﺳـــﺘﻮدن ﻧﺪاﻧـــﺪ ﻛـــﺲ او را ﭼـــﻮ ﻫﺴـــﺖ
(3
ﺧﺪاوﻧـــــﺪ ﻧـــــﺎم و ﺧﺪاوﻧـــــﺪ ﺟـــــﺎي
(4

 (1ﻧﻘﺶ :ﻣﻔﻌﻮل

8 (4

ﺧﻮد ﺷﻜﻦ آﻳﻴﻨـﻪ ﺷﻜﺴـﺘﻦ ﺧﻄﺎﺳـﺖ«
 (3ﺧﻮد :ﻣﻔﻌﻮل

 (4ﺧﻄﺎ :ﻣﺴﻨﺪ

 -19ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ دارد؟

)درس  - 2ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﻔﻬﻮم(

»ﺑﺪانﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ در وﺟﻮد اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺻﻨﻊ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ«.
ﺧــــﺪاي ار ﺑــــﻪ ﺣﻜﻤــــﺖ ﺑﺒﻨــــﺪد دري
(1
ﭼﺸـــﻢ ﺑﻴﻨـــﺎ ﻫـــﺮ ﻛـــﻪ دارد در ﺟﻬـــﺎن
(2
ﺟـــﺎن ﮔـــﺪازي اﮔـــﺮ ﺑـــﻪ آﺗـــﺶ ﻋﺸـــﻖ
(3
ﻫﺮ آن دل را ﻛـﻪ ﺳـﻮزي ﻧﻴﺴـﺖ دل ﻧﻴﺴـﺖ
(4

 -20در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﻤﺔ ﻛﻠﻤﺎت ﻫﻢﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؟
 (1ﻧﻘﺶ  -ﻧﻘّﺎش  -ﻧﻘﻮش  (2ﻋﺠﺐ  -اﻋﺠﺎب  -ﻣﺘﻌﺠﺐ

ﮔﺸــــﺎﻳﺪ ﺑــــﻪ ﻓﻀــــﻞ و ﻛــــﺮم دﻳﮕــــﺮي
در دل ﻫــــﺮ ذره ﺣــــﻖ ﺑﻴﻨــــﺪ ﻧﻬــــﺎن
ﻋﺸـــــﻖ را ﻛﻴﻤﻴـــــﺎي ﺟـــــﺎن ﺑﻴﻨـــــﻲ
دل اﻓﺴـــﺮده ﻏﻴـــﺮ از آب و ﮔـــﻞ ﻧﻴﺴـــﺖ
)ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  -واژهﻫﺎي ﻫﻢﺧﺎﻧﻮاده(

 (3اﻟﻮان  -ﻟﻮن  -ﻣﻠﻮن

 (4ﺣﻖ  -ﺗﺤﻘّﻖ  -ﺣﻘّﻪ

 -21ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ درﺳﺘﻲ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻲدﻫﺪ؟
 (1ﻛﺘﺎب »اﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮماﻟﺪﻳﻦ« از آﺛﺎر ﻣﻮﻟﻮي اﺳﺖ.
 (2اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﻲ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺮوف دورة ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ اﺳﺖ.
 (3ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب »ﻛﻴﻤﻴﺎي ﺳﻌﺎدت« ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲﻛﺮد.
 (4ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻌﺮ »ﻗﺼﺔ رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪه« اﺛﺮ ﻋﻠﻲ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

)ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  -ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت(

 -22زﻣﺎن ﻛﺪام ﻓﻌﻞﻫﺎ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ »ﻣﺎﺿﻲ ﺟﺎري  -ﻣﻀﺎرع اﻟﺘﺰاﻣﻲ  -ﻣﺎﺿﻲ اﺳﺘﻤﺮاري« اﺳﺖ؟
 (2دارد ﻣﻲﺟﻬﺪ  -ﻣﻲﺑﺮد  -ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
 (1داﺷﺘﻲ ﻣﻲﮔﻔﺘﻲ  -ﺑﻜﺎﻫﺪ  -ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﻢ
 (4داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻲﻧﻮﺷﺘﻨﺪ  -ﻣﻲﻛﻮﺷﻴﺪﻧﺪ  -ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد
 (3دارﻳﻢ ﻣﻲروﻳﻢ  -ﺑﺨﻮاﻫﺪ  -ﻣﻲروﻳﻴﺪﻧﺪ
 -23در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﻛﻠﻤﺎت ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ؟
 (1ﺗﻬﻤﺖزده  -روﻳﺎروي  -ﻧﺎرﻧﺠﻚ  -ﻛﺞرﻓﺘﺎر
 (3دوراﻧﺪﻳﺶ  -ﻧﺎمآور  -ﺳﺮﻛﺶ  -ﺟﺴﺖوﺟﻮ

)ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  -ﻓﻌﻞ(

)درس  - 16ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن واژه(

 (2ﺷﻮرﻳﺪه  -ﻛﺮدﮔﺎر  -ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎر  -ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
 (4ﻛﺸﺘﻴﺒﺎن  -ﭘﻨﺪار  -آﺗﺸﻴﻦ  -ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪي

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮنﻫﺎي ورودي ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻲ و ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎن  31+1اﺳﺘﺎن )ﻧﻬﻢ ﺑﻪ دﻫﻢ(
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 -24در ﻫﻤﺔ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ »ﺑﻪﺟﺰ  «...آراﻳﺔ )ﺟﺎنﺑﺨﺸﻲ( ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
(1
(2
(3

ﺷــــﻬﺮ ﻳــــﻚ ﺑــــﺎره ﺑــــﻪ ﻫــــﻮش آﻣــــﺪ
ﻛـــــــﻮدﻛﻲ از ﺟـــــــﻨﺲ ﻧﺎرﻧﺠـــــــﻚ
ﻧﺎﻣﻤــــــــﺎن در دﻓﺘــــــــﺮ ﺗــــــــﺎرﻳﺦ

)درس  - 10آراﻳﻪﻫﺎي ادﺑﻲ(

ﭼﺸـــــﻢ اﺷـــــﻚآﻟـــــﻮده را وا ﻛـــــﺮد
در دﻫــــــﺎن ﺗﺎﻧــــــﻚﻫــــــﺎ اﻓﺘــــــﺎد
ﻛﻮﭼــــﻚ و ﻛــــﻢرﻧــــﮓ ﺧﻮاﻫــــﺪ ﺷــــﺪ

 (4از ﺗﻤﺎم ﺗﺎﻧﻚﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ /ﺗﻠّﻲ از ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺧﺎﻣﻮش /ﻣﺎﻧﺪ روي دﺳﺖﻫﺎي دﺷﺖ
 -25در ﻫﻤﺔ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ »ﻗﻴﺪ« وﺟﻮد دارد ﺑﻪﺟﺰ . ...

)درس  - 14داﻧﺶ زﺑﺎﻧﻲ(

 (1ﻛﺮدار ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻬﺮ ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد.
 (2ﺑﺮاﻳﺖ آرزوﻣﻨﺪم ﻫﻤﻮاره دوﺳﺘﻲ ﺧﻮب و ﻳﻜﺪل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ.
 (3اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻓﺮﻳﺐ دﻫﺪ ﻧﻘّﺎش آن ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻲﺷﺪ.
 (4ﺧﺪاﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﺎ روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺑﻪ روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻣﺎ اﻳﻤﺎن ﻋﻄﺎ ﻛﻦ.

» -26ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗَﻌﺼﻒ اﻟﺮّﻳﺎح اﻟﺸﱠﺪﻳﺪةُ ﻳﺼﻴﺮُ اﻟﺒﺤﺮُ «. ..................

 (1ﻣﻤﻠﻮء

 (2ﻫﺎدﺋﺎً

)درس (4

 (3ﻣﻮاﺟﺎً

 (4ﻛَﺒﻴﺮاً

 -27ﻛﺪام ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮاي ﺟﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
»ازرع ﺻﺪاﻗَﺔً و ..................... ﻋﺪاوةً«.

 (1ﻻ ﺗَﺰرع

 (2ﻻﺗَﺰرﻋﻲ

)درس (5

 (3ﻻ ﺗَﺰرع

 (4ﻻ ﺗَﺰرﻋﻴﻦَ

 -28ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺎرت »ﺻﺪﻳﻘَﺘﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔٌ ﻧَﺸﻴﻄَﺔٌ و ذَﻛﻴﺔٌ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔِ« در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
 (1دوﺳﺘﻢ داﻧﺶآﻣﻮزي ﻓﻌﺎل و ﭘﺎك در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
 (3دوﺳﺘﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻓﻌﺎل و ﺑﺎﻫﻮش در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

)درس (6

 (2دوﺳﺘﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻓﻌﺎل و ﭘﺎك در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.
 (4دوﺳﺘﻢ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻓﻌﺎل و ﺑﺎﻫﻮش در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

 -29در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺘﻀﺎد ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ؟

)درسﻫﺎي  1و (2

 (1ﺣﺴﻦُ اﻷَدبِ ﻳﺴﺘُﺮُ ﻗُﺒﺢ اﻟﻨﱠﺴﺐِ.
 (2ﺷَﺮَف اﻟﻤﺮء ﺑِﺎﻟﻌﻠﻢِ و اﻷَدبِ ﻻ ﺑِﺎﻷَﺻﻞِ و اﻟﻨﱠﺴﺐِ.
 (3اَﻟﻜَﻼم ﻛَﺎﻟﺪواء .ﻗَﻠﻴﻠُﻪ ﻳﻨﻔَﻊ و ﻛَﺜﻴﺮُه ﻗﺎﺗﻞٌ.
 (4ﻣﻦ ﺳﻌﺎدةِ اﺑﻦِ آدم ﺣﺴﻦُ اﻟﺨُﻠُﻖِ و ﻣﻦ ﺷَﻘﺎوةِ اﺑﻦِ آدم ﺳﻮء اﻟﺨُﻠُﻖِ.
-30ﻛﺪام ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ از ﻧﻈﺮ وزن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ؟
 (1إﺧﺘَﺮَع

 (2إﻧﺘَﺸَﺮَ

)درس (2

 (3إﻧﻜَﺴﺮَ

 (4إﺷﺘَﻐَﻞَ

-31ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ درﺳﺘﻲ دارد؟

)درسﻫﺎي  4 - 3و (5

 (1اﻟﻐَﻀﺒﺎنُ :ﻫﻮ اﻟﱠﺬي ﻳﺮﺣﻢ ﻋﻠَﻲ اﻵﺧﺮﻳﻦَ.

 (2اﻟﻤﺨﺰَنُ :ﻣﻜﺎنٌ ﻧَﺠﻌﻞُ و ﻧَﺤﻔَﻆُ ﻓﻴﻪ اَﺷﻴﺎء ﻣﺨﺘَﻠﻔَﺔً.

 (3اﻟﻤﺤﺎوﻟَﺔُ :اﻟﻜﺴﻼنُ ﻓﻲ ﻛُﻞﱢ أَﻣﺮٍ.

 (4اﻟﻤﻄَﺮُ :ﻧَﻬﺮٌ ﺟﺎرِي ﻋﻠَﻲ اﻷرضِ ﻟﻠﺰﱢراﻋﺔِ.

ﺳﺆالﻫﺎي آزﻣﻮن ورودي اﺳﺘﺎنﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ،آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ و اردﺑﻴﻞ
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 -32ﻛﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟

)درسﻫﺎي  7 - 4و (9

 (1ﻛـﺎنَ اﻟﻄﱠﻴﺎرونَ ﻓﻲ اﻟﺤﺮبِ ﻳﺘَﻨﺎوﻟﻮنَ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ »إِ« ﻗَﺒﻞَ اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎرات اﻟﻠﱠﻴﻠﻴﺔِ .ﺧﻠﺒﺎﻧـﺎن در ﺟﻨـﮓ ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع ﺣﻤـﻼت ﺷـﺒﺎﻧﻪ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ »آ« ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ.
 (2ﻛﺎنَ ادﻳﺴﻮن ﺛَﻘﻴﻞَ اﻟﺴﻤﻊِ ﺑِﺴﺒﺐِ ﺣﺎدﺛَﺔٍ أو ﻣﺮَضٍ .ادﻳﺴﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻢﺷﻨﻮا ﺑﻮد.
 (3ﻧَﺸﻌﺮُ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻌﺐِ ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪةِ اﻟﻨّﻮرِ اﻷﺣﻤﺮِ .ﻣﻮﻗﻊ دﻳﺪن ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
 (4ﻋﻠَﻴﻜُﻢ ﺑِﻤﻮاﺻﻠَﺔِ َأﺑﺤﺎﺛﻜُﻢ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻳﺘﺎن اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ.
 -33ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ و  45دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  6ﻣﻲﺷﻮد.

 (1اﻟﻌﺎﺷﺮَةُ ﺗَﻤﺎﻣﺎً

 (2اﻟﺘّﺎﺳﻌﺔُ اﻟّﺎ رﺑﻌﺎً

 -34زﻣﻴﻦ ﭼﻨﺪﻣﻴﻦ ﺳﻴﺎرة ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺧﻮرﺷﻴﺪي اﺳﺖ؟
 (2ﺳﻮﻣﻴﻦ
 (1دوﻣﻴﻦ

)درس (9

 (3اﻟﻌﺎﺷﺮَةُ اﻟّﺎ رﺑﻌﺎً

 (4اﻟﺘّﺎﺳﻌﺔُ واﻟﻨﱢﺼﻒ

)درس (1

 (3ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ

 (4ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ

 -35ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺮة زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺘﺔ آن ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ دارد و از ﺳﻨﮓ و ﺧﺎك ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ،ﭼﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد؟
 (4ﺑﻴﻮﺳﻔﺮ
 (3اﺗﻤﺴﻔﺮ
 (2ﻫﻴﺪروﺳﻔﺮ
 (1ﻟﻴﺘﻮﺳﻔﺮ
 -36ﻛﺪامﻳﻚ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺟﻨﺒﺔ اﻗﺘﺼﺎدي دارد؟
 (3ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ
 (2اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ
 (1ﺳﻮاد و آﻣﻮزش
 -37ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ و زﻣﺎن واﻗﻌﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟
 (2ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎ
 (1ﺣﺮﻛﺖ وﺿﻌﻲ زﻣﻴﻦ

)درس (3

)درس (8

 (4درآﻣﺪ و رﻓﺎه
)درس (2

 (3ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در آﺳﻤﺎن  (4ﺣﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ زﻣﻴﻦ

 -38ﻛﺪامﻳﻚ از ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎي زﻳﺮ ،ﻫﻤﺔ اﻗﻮام اﻳﺮاﻧﻲ را زﻳﺮ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و اﺗّﺤﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺷﺪ؟ )درس (9

 (1ﺻﻔﻮﻳﻪ

 (2اﻓﺸﺎرﻳﻪ

 (3ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ

 (4زﻧﺪﻳﻪ

 -39در زﻣﺎن ﻛﺪام ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ،ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ اﺳﺘﺒﺪادي ﺷﺪ؟
 (4ﻣﻈﻔّﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه
 (3ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه
 (2ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ ﺷﺎه
 (1آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن
 -40ﻛﺪام ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ زﻳﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف دﻓﺎع از آرﻣﺎنﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﺮز و ﺑﻮم ﻛﺸﻮر ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟
 (2ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن
 (1ﻛﻤﻴﺘﺔ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره( و ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزي
 (4ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ و ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزي
 (3ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و ﻛﻤﻴﺘﺔ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره(
 -41ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ رﻛﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ  .....................آن اﺳﺖ.
 (4ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ
 (3ﻗﻮة ﻣﺠﺮﻳﻪ
 (2ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﻪ
 (1رﻫﺒﺮي
 -42ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﻴﺴﺖ؟
 (1ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪة دﻳﮕﺮ
 (3ﺷﻴﻮة ﻣﺸﺘﺮك زﻧﺪﮔﻲ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ

)درس (13

)درس (16

)درس (21

)درس (17

 (2اﺣﺴﺎس و آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺧﻮد
 (4ﻣﻄﻠﻮب ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب داﻧﺴﺘﻦ اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ

 -43اﻳﻦ ﺳﺨﻦ از ﻛﺪام ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﻘﻼﺑﻲ اﺳﺖ؟ »اﻳﺮاﻧﻴﺎن از دﻳﻦ اﺳﻼم ﻧﻴﺮو و ﺣﻴﺎت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﻧﻴـﺮو و ﺣﻴـﺎت ﺧـﻮد را
)درس (18
ﺻﺮف ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ آن ﻛﺮدﻧﺪ«.
 (4دﻛﺘﺮ ﺑﺎﻫﻨﺮ
 (3آﻳﺖ ا ...ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ
 (2اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي
 (1دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮنﻫﺎي ورودي ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻲ و ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎن  31+1اﺳﺘﺎن )ﻧﻬﻢ ﺑﻪ دﻫﻢ(

14

)درس (1

?44- My................ garden is a very ................ place. Who ............... to come with me
1) uncles/ nice/ want
2) uncles’/ pleasant/ wants
3) uncle’s/good/ is wanting
4) uncles/ special/ wanted
4) book in

45- Fred advised me to ............... two stops before London.
1) take
2) check in
3) get off

4) traveled

46- His plane left for Spain at 12 and Jack ................. it.
1) missed
2) stuck
3) stayed

)درس (4

)ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(

)درس (6

47- When she was ten, she ........................ a bad accident.
1) fed
2) had
3) was

4) did

48- Those young boys .................
1) play never football
3) always watches cartoons

)درس (4

2) often speaks German
4) are never late

 -49ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

)ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(

The writer usually tells us some interesting story.
1
2
3
4

-50در ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﻠﻂ ﮔﺮاﻣﺮي وﺟﻮد دارد؟

)ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(

Our teacher asked us search about our favorite jobs. I surfed many website. I found a job save
people’s lives.
1) 3
2) 5
3) 2
4) 4

 -51ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ در ﻣﻮرد ﮔﺎز اوزون ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟

)ﻓﺼﻞ(1

 (1ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮي از ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺗﻢﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺖ.

 (2ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺳﻪ اﺗﻤﻲ اﺳﺖ.

 (3در ﻫﺮ ارﺗﻔﺎﻋﻲ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ را ﺟﺬب و از اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 (4ﻫﻤﺎن ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
2 (2
1 (1

3 (3

4 (4

 -52اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺗﻢﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻮواﻻﻧﺴﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺪامﻳﻚ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ
ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻮواﻻﻧﺴﻲ را ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ؟
16 S (2
17 Cl (1

)ﻓﺼﻞ (2

7 N (3

(4

8O

 -53در ﻛﺪامﻳﻚ از ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻴﺮوي رﺑﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،و در ﺑﺮج ﺗﻘﻄﻴﺮ از ﻃﺒﻘﺎت ﺑـﺎﻻﻳﻲ آن
ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟
C12H26  C20H42 (1

)ﻓﺼﻞ (3

C20H42  C12H26 (2

C10H22  C20H42 (3

 -54ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (2ﺑﺮآﻳﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.
 (1ﻫﻤﻮاره در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (4ﻫﺮ دو از ﻳﻚ ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (3ﻧﻘﻄﺔ اﺛﺮ اﻳﻦ دو ﻧﻴﺮو ﻳﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ.

C10H22  C12H26 (4
)ﻓﺼﻞ (5

ﺳﺆالﻫﺎي آزﻣﻮن ورودي اﺳﺘﺎنﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ،آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ و اردﺑﻴﻞ
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 -55ﻓﺸﺎر ﺳﺘﻮن ﻣﺎﻳﻊ وارد ﺑﺮ ﻛﻒ ﻇﺮف ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻳﻊ ،ارﺗﻔﺎع ﻣﺎﻳﻊ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻒ ﻇﺮف دارد؟
 (1ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  -ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  -ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 (3ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  -وارون  -ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪارد.

)ﻓﺼﻞ (8

 (2ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  -ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  -وارون
 (4ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  -ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  -ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪارد.

 -56آﺟﺮي ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  40و  20و  10ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ را از روي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﺑـﻪ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﭼﻘﺪر ﻣﻲﺷﻮد؟
2 (1

1
(2
2

)ﻓﺼﻞ (8

4 (3

1
(4
4

 -57ﻧﻴﺮوي  Fﺑﺮ ﺟﺴﻤﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم  m1ﺷﺘﺎب  9ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺑﺮ ﺟﺴﻤﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم  m2ﺷـﺘﺎب  3ﻣﺘـﺮ ﺑـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺛﺎﻧﻴـﻪ
)ﻓﺼﻞ (5
ﻣﻲدﻫﺪ ﻧﻴﺮوي  3Fﺑﺮ ﺟﺴﻤﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم  2m2  3m1ﭼﻪ ﺷﺘﺎﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داد؟
1/5 (1

2 (2

2/5 (3

3 (4

 -58ﻣﺘﺤﺮﻛﻲ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ را ﺑﺎ ﺗﻨﺪي ﺛﺎﺑﺖ  20ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن  t 1و ﻣﺘﺤﺮك دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﺴـﺎﻓﺖ را ﺑـﺎ ﺗﻨـﺪي ﺛﺎﺑـﺖ
t2 1
 x  20ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن  t 2ﻣﻲﭘﻴﻤﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار  xﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ )ﻓﺼﻞ (4
t1 2
30 (1

20 (2

15 (3

10 (4

 -59در اﻫﺮم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﻃﻮل آن  60ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮك  240ﻧﻴﻮﺗﻮن و ﻧﻴﺮوي ﻣﻘﺎوم  160ﻧﻴﻮﺗﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬـﺖ
ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل و ﺑﺎ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻲ از وزن اﻫﺮم ،ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺎزوﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟

)ﻓﺼﻞ (9

20-40 (1
24-36 (2
14-46 (3
16-44 (4
 -60در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ورﻗﺔ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ورﻗﺔ اﻳﺮان و دور ﺷﺪن ورﻗﺔ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺪام ﭘﺪﻳﺪة زﻣـﻴﻦﺷﻨﺎﺳـﻲ
اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد؟
 (1رﺷﺘﻪﻛﻮه زاﮔﺮس  -درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
 (3رﺷﺘﻪﻛﻮه زاﮔﺮس  -درﻳﺎي ﺳﺮخ

)ﻓﺼﻞ (6

 (2درﻳﺎي ﻋﻤﺎن -رﺷﺘﻪﻛﻮه زاﮔﺮس
 (4درﻳﺎي ﺳﺮخ  -رﺷﺘﻪﻛﻮه زاﮔﺮس

 -61ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ در ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﻓﻠﻜﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

)ﻓﺼﻞ (10

 (1ﺑﺮاي ﺟﻬﺖﻳﺎﺑﻲ در ﺷﺐﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
 (2ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮدن ﭼﻨﺪ ﺳﺘﺎره ﺑﻪ اﺷﻴﺎ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺖ.
 (3ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺘﺎره در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ.
 (4ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رؤﻳﺖ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨّﺺ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎص ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻘﻮﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﺷﻮد.
 -62ﻛﺪام وﻳﮋﮔﻲ زﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻮاد ﻣﺬاب ﺧﺎرجﺷﺪه از ﺧﻤﻴﺮه ﻛﺮه ،در ﺑﺴﺘﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
 (1ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻢ  -ﺳﻦّ ﻛﻢ  -ﭼﮕﺎﻟﻲ زﻳﺎد
 (3ﺿﺨﺎﻣﺖ زﻳﺎد  -ﺳﻦّ ﻛﻢ  -ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻛﻢ

 (2ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻢ  -ﺳﻦّ ﻛﻢ  -ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻛﻢ
 (4ﺿﺨﺎﻣﺖ زﻳﺎد  -ﺳﻦّ زﻳﺎد  -ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻛﻢ

 -63ﺟﺎﻧﻮران »ﻟﻴﺴﻪ  -ﺗﻮﺗﻴﺎ  -ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ« ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﺪام ﮔﺮوه از ﺟﺎﻧﻮران زﻳﺮ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ؟
 (1ﻛﻴﺴﻪﺗﻨﺎن  -ﻧﺮمﺗﻨﺎن  -ﻛﻴﺴﻪﺗﻨﺎن
 (3ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن  -ﻧﺮمﺗﻨﺎن  -ﻛﻴﺴﻪﺗﻨﺎن

)ﻓﺼﻞ (6

 (2ﻧﺮمﺗﻨﺎن  -ﻛﻴﺴﻪﺗﻨﺎن  -ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن
 (4ﻧﺮمﺗﻨﺎن  -ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن  -ﻛﻴﺴﻪﺗﻨﺎن

)ﻓﺼﻞ (13

16

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮنﻫﺎي ورودي ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻲ و ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎن  31+1اﺳﺘﺎن )ﻧﻬﻢ ﺑﻪ دﻫﻢ(

 -64در ﻛﺪامﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي زﻳﺮ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪاران زﻳﺮ ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
»ﻗﺎرچ و ﺟﻠﺒﻚ  -ﻣﻮرﭼﻪ و ﺷﺘﻪ  -درﺧﺘﺎن ﻳﻚ ﺟﻨﮕﻞ«
 (2ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ  -اﻧﮕﻠﻲ  -رﻗﺎﺑﺖ
 (1ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ  -ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ  -اﻧﮕﻠﻲ
 (4ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ  -ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ  -رﻗﺎﺑﺖ
 (3رﻗﺎﺑﺖ  -ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ  -اﻧﮕﻠﻲ

)ﻓﺼﻞ (15

 -65ﻛﺪامﻳﻚ از ﺟﺎﻧﺪاران زﻳﺮ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ و ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ را دارﻧﺪ؟
 (4آﻓﺘﺎبﭘﺮﺳﺖ  -ﭘﻼﺗﻲ ﭘﻮس
 (3ﭘﻼﺗﻲ ﭘﻮس  -ﻣﺎر
 (2اردك  -ﻛﺎﻧﮕﻮرو
 (1ﻛﺎﻧﮕﻮرو  -اردك

)ﻓﺼﻞ (14

 -66ﻋﻤﻞ ذﺧﻴﺮة ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﺮ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ در ﭼﻪ اﻧﺪاﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد؟
» ﻛﺎﻛﺘﻮس  -ﻫﻮﻳﺞ  -ﺗﺮﺑﭽﻪ  -ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲ«
 (2ﺑﺮگ  -رﻳﺸﻪ  -ﺳﺎﻗﻪ  -ﺳﺎﻗﻪ
 (1ﺳﺎﻗﻪ  -رﻳﺸﻪ  -ﺳﺎﻗﻪ  -رﻳﺸﻪ
 (4ﺳﺎﻗﻪ  -ﺳﺎﻗﻪ  -رﻳﺸﻪ  -ﺳﺎﻗﻪ
 (3ﺳﺎﻗﻪ  -رﻳﺸﻪ  -رﻳﺸﻪ  -ﺳﺎﻗﻪ

)ﻓﺼﻞ (12

 -67ﻛﺪامﻳﻚ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺪز درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1وﻳﺮوس اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (2ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺸﺘﺮك وارد ﺑﺪن ﺷﻮد و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﻨﺪ.
 (3ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپﻫﺎي ﻧﻮري روي ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ اﺳﺖ.
 (4ﻫﻤﺔ ﻣﻮارد
 -68ﻛﺪام ﮔﺮوه از ﺟﺎﻧﻮران زﻳﺮ ﻓﻘﻂ درﻳﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 (2ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن
 (1ﺳﺨﺖﭘﻮﺳﺘﺎن

)ﻓﺼﻞ (11

)ﻓﺼﻞ (13

 (3ﻧﺮمﺗﻨﺎن

 -69اﮔﺮ ﻛﺮة زﻣﻴﻦ را ﺑﺪون ﮔﻴﺎه ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ ،ﻛﺪام ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻳﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
 (3ﻛﻤﺒﻮد ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ
 (2ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن
 (1ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﻏﺬا

 (4ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن
)ﻓﺼﻞ (12

 (4ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎي زﻣﻴﻦ

-70در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪﻧﻲ ﻓﺴﻴﻞ ﺟﺎﻧﺪاران را از ﺳﺎده ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ﻧﺸﺎن
E-C-A (1
C-A-E (2
E-B-D (3
E-D-A (4
-71ﺗﻌﺪاد ذرات ﺑﺎردار ﻳﻮن  X2دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ذرات ﻫﺴﺘﺔ  178 Oاﺳﺖ ،ﻋﺪد اﺗﻤﻲ  Xﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟
34 (4
17 (3
32 (2
16 (1
 -72ﻛﺪامﻳﻚ از ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺮ ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن دارﻧﺪ؟
 (3ﻓﺴﻔﺮ
 (2ﻛﻠﺮ
 (1ﮔﻮﮔﺮد

ﻣﻲدﻫﺪ؟ )ﻓﺼﻞ (7

)ﻓﺼﻞ (2

)ﻓﺼﻞ  1و (2

 (4ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ

 -73ﻗﻄﺎري از روي ﭘﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل  200ﻣﺘﺮ ﻣﻲﮔﺬرد .اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﺎر ﺛﺎﺑﺖ و  30ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ و  20ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ ﺗﺎ از
)ﻓﺼﻞ (4
ﭘﻞ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ ،ﻃﻮل ﻗﻄﺎر ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟
 800 (4ﻣﺘﺮ
 600 (3ﻣﺘﺮ
 400 (2ﻣﺘﺮ
 200 (1ﻣﺘﺮ
 -74ﻣﻘﺪار ﻛﺪام ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎزﻧﺪة ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،داﺋﻢ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ؟
 (3ﻫﻴﺪروژن
 (2ﻫﻠﻴﻢ
 (1آﻫﻦ

 (4ﻛﺮﺑﻦ

 -75ﻛﺪامﻳﻚ از ﮔﺮوهﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري دادهﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﺎﻧﺪار را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد؟
 (3راﺳﺘﻪ
 (2ﮔﻮﻧﻪ
 (1رده

 (4ﺷﺎﺧﻪ

)ﻓﺼﻞ (10

)ﻓﺼﻞ (11

