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الت این دفترچه را در حل ویدئویی سؤا
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  
 اشاره شده است؟» سودا ـ مولع ـ هنگامه ـ خيره«های  در كدام گزينه به معنی درست واژه -1

 ) بازار ـ حريص ـ شلوغی ـ فرومانده۲  ) خريد و فروش ـ شيفته ـ آوازه ـ حيران۱

 سرگشته) عشق ـ آزمند ـ غوغا ـ ۴  مشتاق ـ شهرت ـ لجوج ) هوس ـ بسيار۳

 نوشته شده است؟ نادرستروی آن  معنی چند واژه روبه - 2

 سـمت بـه سـمتی از كشتی دادن برای حركت دنبالۀ كشتی در پست / سّكان: ابزاری تكلّف: صميمی / خور: زمين اُسوه: نمونۀ پيروی / بی«

  »كردن كردن: قبول بردن / ماسوا: همۀ مخلوقات / اجابت ديگر / مَُعرِّف: شناساننده / نُفوس: ارزشمند / شرف: آبرو / غبطه: رشک
 ) يک۴  ) دو۳  ) سه ۲  چهار )۱

 وجود دارد؟ غلط اماليیدر كدام گزينه  - 3

گر اهمالی نمايم، از حزم و احتياط دور باشد و به نادانی و غفلت منسوب گردم.۱   ) ا
 ) چون نمک شاه چشيدم، حّق آن گزاردن در مذهب مردی و مرّوت واجب بود.۲

  متغّير نگردی و در آن تأّمل و درنگ ورزی.) برحذر باش تا سخن ايشان بر تو قالب نگردد و بر من ۳
  ) رياضت، شكستن نفس است به خدمت و منع كردن نفس است از سستی و گناه.۴

 وجود دارد؟ غلط اماليیدر كدام بيت  - 4

ـــه غم۱ ـــد ب ـــا چن ـــينم ) ت ـــرت بنش ـــۀ حس  خان
 

 وقــت اســت كــه بــا يــار بــه عشــرت بنشــينم
  

ـــه خـــود می۲ ـــه خـــوردن ) ب ـــک از غّص ـــال لي  ب
  

 نــــــــــــانی نــــــــــــداردتنــــــــــــور آرزو 
  

ــــفر۳ ــــزم س ــــه ع ــــودم ب ــــه ب ــــبی خفت  ) ش
  

ــــــــحر ــــــــرفتم س ــــــــاروانی گ ــــــــی ك  پ
  

 ) در هّقـــۀ جـــان بـــردم غـــم تـــا بِنَدانـــد كـــس۴
  

ـــــد همی ـــــان بِنِمی هرچن ـــــم پنه ـــــد كوش  مان
  

 هستند؟ » عطّار نيشابوری  «و » معصومه آباد « ترتيب يادآور آثاری از   كدام ابيات به - 5

ـــست ـــايل بـ ــۀ حمــ ــی حلق ــف) در يك  ال
  

 از يـــک دســـت پيكـــر هفـــت ده ايـــنكـــر
  

ـــده مـــن ب) ليـــک تـــا  ايـــن وامگـــو ام زن
  

ــــو ــــت را مج ــــن رياس ــــرم اي ــــا نمي  ت
  

 ج) چند ای گـل جلـوه در كـار تماشـايی كنـی؟
  

ــان ــن بينواي ــاد ك ــی ي ــه برگ ــم ب ــس را ه  قف
  

ــــر ــــد الهی د) گ ــــت فت ــــه، در چنگ  نام
  

 از وجــــود خويشــــتن ننگــــت فتــــد
  

   ) ب ـ ج۴  ) ب ـ د۳  ) الف ـ ب۲  ) ج ـ د۱
 است؟ نرفتههای ذكرشده در مقابل آن، به كار  در كدام بيت بعضی از آرايه - 6

 ) پـــردۀ مطـــربم از دســـت بـــرون خواهـــد بـــرد۱
 

ـــر زان گ ـــارم: آه ا ـــد ب ـــرده نباش ـــن پ ـــه در اي  ك
 

 كنايه جناس تام ـ 

ــاد آن۲ ــاد ب ــده زدی ) ي ــدح خن ــاقوت ق ــو ي ــه چ  ك
 

ـــو حكايت ـــل ت ـــن و لع ـــان م ـــود: در مي ـــا ب  ه
 

 ارهجناس ناقص ـ استع

ــمع۳ ــو ش ــودم چ ــين ب ــان آتش  ) در كشــاكش از زب
 

ــمع: ــو ش ــودم چ ــی نياس ــه خاموش ــتم ب ــا نپيوس  ت
 

 تشبيه ـ پارادوكس

ــر عاشــق۴ ــر دل  ) تي ــدانم ب ــه زد» حــافظ«كش ن  ك
 

ــرش خــون می اين ــه از شــعر ت ــم ك ــدر دان  چكيــد: ق
 

 آميزی ـ تضاد حس

 كار رفته است؟  به» تكرارتشبيه ـ تلميح ـ جناس ناقص ـ «های  در كدام گزينه همۀ آرايه - 7

ــانم) ۱ ــوش ج ــه گ ــر دم ب ــديثی ه ــی، ح ــد ز ن  آي
 

ــــتان و داســــتانم ــــا و بشــــنو دس ــــآخر بي  ك
 

ـــازگويم) ۲  گـــر گـــوش هـــوش داری بشـــنو كـــه ب
 

 كـــه دانـــم كـــه دانـــی رازی چنان رمـــزی چنان
 

 مـــن بلبـــل فصـــيحم مـــن همـــدم مســـيحم) ۳
 

ـــن پرده ـــن پرده م ـــم، م ـــوز انس ـــانم س ـــاز ج  س
 

ــ) ۴ ــل ب ــه طف ــی ك ــرم ودم هموقت ــود خض ــه ب  خرق
 

ـــتم هم ـــر گش ـــه پي ـــون ك كن ـــانم ا ـــت كودك  دس
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

 ............ . جز بهها يكسان است،  در انتهای همۀ بيت» م«نقش دستوری ضمير مّتصل  - 8

 چو طفالن بست چشم مـن ) به هر افسانه نتوان هم۱
  

گوشــم  كــه قــدر وقــت دان كــرده اســت آن صــبح بنا
  

 افــزون) جنــون مــن شــد از زخــم زبــان ناصــحان ۲
  

 پوشــم نــه آن دريــای پرشــورم كــه بتــوان كــرد خس
  

 ام از دل تـابی ور شـد آتـش بی سـان شـعله ) نه زان۳
  

ــــرد خاموشــــم ــــد ك ــــدار او توان ــــه لعــــل آب  ك
  

ـــه می۴ گرچ ـــتن ) ا ـــالمی رف ـــار ع ـــر ب ـــوانم زي  ت
  

 كنــد دســت نــوازش بــر ســر دوشــم گرانــی می
  

 ....... ...... جز بهوجود دارد، » جملۀ مرّكب«ها  در همۀ گزينه - 9

ـــــرت۱ ـــــود ) گ ـــــام ش ـــــدگی تم ـــــن بن  اي
  

 چـــــرخ و انجـــــم تـــــو را غـــــالم شـــــود
  

ــــو را۲ ــــون ) ت ــــد چ ــــدان آفريدن ــــبح خن  ص
  

ــــــرا ــــــد چــــــون م ــــــان آفريدن ــــــر گري  اب
  

 هــــوا نلــــرزد مــــرغ كانــــدر ) چنــــان بلــــرزم۳
  

 زمـــين نپيچـــد مـــار كانـــدر چنـــان بپـــيچم
  

 ز تــو هــيچ مكــان خــالی نيســت كــه اين ) بــا۴
  

ــــان ن ــــو را نش ــــان ت ــــيچ مك ــــوان داددر ه  ت
  

 ............ . جز بهوجود دارد، » قرينۀ معنوی«ها حذف به  در همۀ گزينه -10

 حــــاتم چــــون ) ای بــــه بخشــــش هــــزار۱
  

ـــــزار ـــــش ه ـــــه كوش ـــــون ای ب ـــــتم چ  رس
  

ــــــــالق۲ ــــــــادت خ ــــــــب در عب  ) روز و ش
  

ـــــــوق ـــــــت مخل ـــــــه در رعاي  ســـــــال و م
  

ـــــالم۳ ـــــر غ ـــــاد و ده ـــــده ب ـــــت بن  ) عالم
  

ـــــــر ـــــــاب افس ـــــــت و آفت ـــــــمان تخ  آس
  

ـــــون۴ ـــــا ) چ ـــــه چ ـــــويیم ـــــه نيك  رده ب
  

 بــــــت هنــــــدوان بــــــه زيبــــــايی چــــــون
  

 است؟ متفاوتها  مفهوم كدام گزينه با ساير گزينه - 11

 كــه افســر بــود دی ) ســر بــه خــاک آورد امــروز آن۱
  

ــال آن ــرد امس ــه دوزخ ب ــن ب ــار ت ــود پ ــردن ب ــه گ  ك
  

ـــن نمی۲ ـــر زّري ـــزای افس ـــر س ـــر س ـــود ) ه  ش
  

ــــود ــــای او ب ــــف پ ــــاک ك ــــه خ ــــری ك  اّال س
  

ـــا۳ ـــه ت ـــروران ك ـــق بوده) آن س ـــر خل ـــد ج س  ان
  

ــدند ــا ش ــاک پ ــه خ ــه هم ــن ك ــاره ك ــون نظ كن  ا
  

ــــار۴ ــــه دوران روزگ ــــد ك ــــان مبن  ) دل در جه
  

ـــاج خســـروی ـــن ت ـــد اي ـــر ســـری نه ـــر روز ب  ه
  

 تناسب معنايی دارد؟» كار پاكان را قياس از خود مگير / گر چه ماند در نبشتن شير و شير«كدام گزينه با بيت  -12

ـــه  ) هم۱ ـــاقی ك ـــرّی و تري ـــی زه ـــو ن ـــدچ  دي
  

 چـــو نـــی دمســـاز و مشـــتاقی كـــه ديـــد هم
  

 ) چيســــت دنيــــا از خــــدا غافــــل بُــــدن۲
  

ــــــزان و زن ــــــده و مي ــــــاش و نق ــــــه قم  ن
  

ــــــد۳ ــــــه را اســــــرار عشــــــق آموختن  ) هرك
  

 ُمهـــــــر كردنـــــــد و دهـــــــانش دوختنـــــــد
  

ــــت زين۴ ــــت ) معرف ــــه اس ــــاوت يافت ــــا تف  ج
  

ـــت ـــه اس ـــت يافت ـــراب و آن ب ـــی مح ـــن يك  اي
  

 تری دارد؟ نايی كمكدام گزينه با ابيات زير تناسب مع -13

ــــرد « ــــاه ك ــــخن كوت ــــدی س  روزک چن
 

ـــــرد ـــــدامت آه ك ـــــال از ن ـــــرد بّق  م
 

 گفـــت ای دريـــغ  كنـــد و می ريـــش برمی
 

ــــغ ــــر مي ــــد زي ــــتم ش ــــاب نعم  كآفت
 

ـــان ـــودی آن زم ـــته ب ـــن بشكس ـــت م  دس
 

ـــر ســـر آن خوش ـــان چـــون زدم مـــن ب  »زب
 

ـــود) ۱ ـــار ب  پشـــيمان كنـــون شـــو كـــه چـــون ك
 

ـــــــيمانی آن ـــــــدارد پش ـــــــود ن ـــــــاه س  گ
 

ــ) ۲ ــت؟چ ــد فرص ــوت ش ــو ف ــدامت چ ــود آه ن  ه س
 

 بـــه صـــيد كشـــته، ز تـــركش ميـــار بيـــرون تيـــر
 

 ها ضـعيف افتـد جا كه طاقت ندامت رهبر است آن) ۳
 

ــود گــر برنيــايی نوحــه  ای بــر نارســايی كــن ز خ
 

كنـون، ولـی رفت پنجه سال و حسرت می) ۴  خوری ا
 

 تير چون از شست بيـرون شـد پشـيمانی چـه سـود
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الت این دفترچه را در حل ویدئویی سؤا
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

 معنايی بيشتری دارد؟ تناسب» ها گر در طلبت رنجی ما را برسد شايد / چون عشق حرم باشد، سهل است بيابان«ت كدام گزينه با بي -14

 ای هــا كــه بــرده ) گفــتم كــه بعــد از ايــن همــه دل۱
  

 خـــورد فريـــب تـــو؟ گفتـــا هنـــوز هـــم! كـــس می
  

ـــرد۲ ـــاز ك ـــه ب ـــر حّق ـــاد دام و س ـــوفی نه  ) ص
  

 باز كـــــرد بنيــــاد مكـــــر بــــا فلـــــک حّقــــه
  

ـــۀ ۳ ـــّوت صـــبر اســـت و عقـــل) ماي ـــار ق  پرهيزگ
  

 عقـــل گرفتـــار عشـــق صـــبر زبـــون هواســـت
  

ـــار می۴ ـــار بهـــر ي ـــد كشـــيد ) خـــواری از اغي  باي
  

ـــوار می ـــيد از در و دي ـــاز خورش ـــيد ن ـــد كش  باي
  

 معنايی بيشتری دارد؟ تناسب» بلندی از آن يافت كاو پست شد / در نيستی كوفت تا هست شد«كدام گزينه با بيت  - 15

 چــه انديشــه فــرا دســت كــنم ) عقــل مســكين بــه۱
  

 دل شــــيدا بــــه چــــه تــــدبير شــــكيبا دارم
  

 ) نــه دســت صــبر كــه در آســتين عقــل بــرم۲
  

ـــم ـــرار كش ـــن ق ـــه در دام ـــل ك ـــای عق ـــه پ  ن
  

ـــــاک۳ ـــــردی خ ـــــا نگ ـــــن راه ت ـــــدر اي  ) ان
  

ــــــــالک ــــــــر اف ــــــــوانی گذشــــــــت ب  نت
  

ــدا را۴ ــه روی مــن مســكين گ ــان اســت ك ــر چن  ) گ
  

ــــرانم ــــويش ب ــــی ز در خ ــــر ببين ــــه در غي  ب
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  5  |زبان عربي    يازدهم تجربيسؤال   

 

حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  
 ۱۶ـ  ۲۲أو التعريب أو المفردات ( عّين األصّح و األدّق في الجواب للترجم‗ أو المفهوم(:  

 »:سألتني اُمّي أحد عشر سؤاالً  كانت كلّها ِمن ثالث‗ الّدروس االُولی ِمن كتابي!« -16

  ) از مادرم يازده سؤالی را پرسيدم كه همۀ آن از سومين درس از ابتدای كتابم بود!۱
  ها از سه درس اول از كتابم بود! ن يازده سؤال پرسيد كه همۀ آن) مادرم از م۲
  ) مادرم از من يازدهمين سؤالی را پرسيد كه از درس سوم از ابتدای كتابم بود!۳
  ) مادرم سؤال يازدهم را پرسيد كه از سه درس ابتدای كتابم است!۴

 »:سمنا!بعض الغدد في جسمنا تُفرُِز سائالت تنَفعنا و بعض الغدد تضّر ج« -17

  رسانند و برخی ديگر برای بدنمان مضر هستند! شوند كه به ما سود می ها در بدن ما از مايعاتی ترشح می ) تعدادی از غده۱
  رسانند! ها به بدنمان زيان می رسانند و برخی از غده كنند كه به ما سود می ها در بدن ما مايعاتی را ترشح می ) برخی غده۲
  رسانند! ها به بدنمان زيان می شويم و برخی از غده مند می كنند و ما از آن بهره ند كه در بدن ما مايعات را ترشح میها هست ) بعضی از غده۳
  رسانْد! ها به بدنمان زيان می رسانْد و برخی ديگر از غده كردند كه به ما سود می ) بعضی از غدد مايعات را در بدنمان ترشح می۴

م‗!دِمن أسباِب ع تكان يفرق‗ فهعلينا أن نبَتِعَد َعن الت« - 18   »:م التَّقࠩدم للࠩشعوب المتقدِّ

كنده ۱   باشد! های عدم پيشرفت يک ملّت پيشرفته می چرا كه از علّت ،شدن دور باشيم ) بر ما الزم است كه از پرا
كنده ۲   های متقّدم است! های عدم پيشرفت ملّت زيرا يكی از علّت ،شدن دوری كنيم ) نبايد از پرا
  ) بر ما واجب است كه از تفرقه دوری گزينيم تا علّتی برای پيشرفت كشورهای پيشرفته باشيم!۳
  های پيشرفته بوده است! های عدم پيشرفت ملّت چرا كه آن از علّت ،بايد از تفرقه دوری كنيم ما )۴

 :الخطأعيِّن  -19

  جشن تولدی گرفتم! ) أحتَِفُل الُّمي ميالدها في يوم اإلثنيِن!: برای مادرم روز دوشنبه۱
گاه می ) الّناُس نياٌم فإذا ماتوا انتبهوا!: مردم خفتگان۲   شوند! اند پس هرگاه بميرند آ
  كشند! تَسحَُب اإلعصاُر األشياء بقّوٍة!: گردبادها اشياء را با نيرويی می) ۳
  ختند!ها برانگي برای بارش بارانرا أثارت الّرياُح سحاباً لنزول األمطار!: بادها ابری ) ۴

 »أدب المرء خيٌر من ذهبه!«لمفهوم: ا عن األبعدعيِّن  - 20

 دان ادب است! سخن ) شرف و منزلت مردِ ۲    ) ادب مرد به ز دولت اوست!۱

 !گنج و زر است) مرد را معرفت و علم و ادب ۴    !محروم باد از لطف ربادب  ) بی۳

گر از دردها شكايت كردی فقط زندگی را بر خود تلخ كرده« -21  عّين الصحيح:؛ »ای! ا

 ) إنّك شكوِت من العالم مّررت حياتك عليك فقط!۱

  ) إن شكوَت من اآلالم مّررت الحياة علی نفسك فقط!۲
  ) أنََّك تشكو من الوجع فقط تُمّرر الحياة عليك!۳
  ) إذا شكوِت من األلم مّررِت حياتك فقط علی نفسك!۴

 عّين ما فيه الكلمتاِن المتضاّدتاِن:  - 22

۱ ( ْعلينا صبراً و ثّبت أقدامنا ربّنا أفرغ   ۲!الصبُر عند المصيب↨ و الِحلُم عند الَغَضب (  
َكَل وحيداً!۴  ) من غرس نخالً في الدنيا حصد حسن↨ في اآلخرة! ۳   ) تناولنا العشاء ثّم جاء صديقي فهو أ
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  ّ۲۴و  ۲۳( بما يناسب النّص  السؤالين التاليينأجب عن  اقرأ النّص التالي بدّق‗ ثم(:  
كتشَف إّال في القرن األخير. لقد كان الغّواصوَن في َأخْ  ال يستطيعوَن أن  الماضيَبَرنا القرآُن عن ظاِهَرة ظلم‗ البحر إخباراً عجيباً. و هذا األمر ما ا

كثر ِمنْ  كثر ِمن مأئي متر بواسط‗ الوسائل الجديـ يذهبوا إلی أ دة. فنجـُد هنـاك ظالمـاً ِعشريَن متراً ولكنّهم اآلن يذهبوَن في أعماق البحار أ

كتشافات  پوشاند) موج ِمن فوقه موج ... ظلمات بعضها فوق بعضٍ  أو كظلمات في بحٍر لّجّي (عميق) يغشاه (آن را میشديداً ...  قد أثبتت اإل

  الجديدة أنَّ اللون األحمر اّول لون يختفي في عمق مائتي متٍر ِمن البحر و آِخُر األلواِن هو اللون األرزق. 

 لماذا في عمق مائتي متٍر تكوُن الظلم‗ شديدًة؟  - 23

  .  ) ألّن العمق كثير و ال يِصُل النور إلی هناك۱

  ) ألنَّ اللون األزرق آِخر لوٍن يختفي في اعماق البحر. ۲

  ) ألنَّ الغّواصين يرون األلوان المختلف↨ هناك بسبب الظلم↨. ۳

  ) ألّن األلوان هناك تختفي إّال األحمر. ۴

  : لخطأاعّين  - 24

كتشفوا موضوعات عن الظلم۱   ات في البحر في السنوات األخيرة.) الباحثون ا

  ) قد جاءت في القرآن آيات عن الظلمات في أعماق البحر. ۲

  ) الغّواصون يقدرون الذهاب إلی عمق عشرين متراً فقط. ۳
كتشف الباحثون اّول و آخر لوٍن يختفی في ظلمات البحر. ۴   ) ا

  ِّ۲۵ـ  ۳۰في الجواب عن األسئل‗ التالي‗ (ن المناسب عي:(  
 في ضبط الحركات: الخطأعيِّن  - 25

  ) استَلَمُت رسائل عبر اإلنترنت قبل يَوَميِن!۲  ) حاَوَل الُعلماُء َمعرِفَ↨ ِسّر تِلك الظاهرة!۱
 سن الحديث!) تََعلَّْم ُحسن االستماع كما تَتَعلَُّم حُ ۴  ) علی ُكّل المؤِمنيِن المشارِك↨ في هذا االحتفال!۳

 له حروف زائدة:  ليس فعالً عيِّن  - 26

  اُموري، اِنقطعت الكهرباء! تّممتُ ) بعد أن ۲  بنتي، أَنَصُحها بخمس↨ األشياء! أری) عندما ۱

  جرة األثمار و يُنزُِل ِمن السماء المطر!) اهللا هَو الّذي يُخرُِج من الشَّ ۴  ! ) لماذا امتنعَت ِمن التكلّم معه، هو يُساِعُدكَ ۳

 ن فعالً مضارعاً يمكن أن يكوَن للنّهي:عيِّ  - 27

    ) ال تعلمَن أنَّ كمالُكنَّ طَلَُب العلمِ!۲  ) لَِم ال تغسل سّيارتك في ساح↨ البيت!۱

! تسمحَن للطالبات بالُخروج) ال ۳ فِّ   ) أ ال تعلم أنَّ اهللا خالق كّل شيٍء!۴  ِمن الصَّ

 عيَّن المفعول ضميراً: - 28

عنا فَريَقنا الفائز ۱   ) يَنفُعَك هذا الكتاُب ألنَّه ذو قصص مفيدٍة!۲  في المباراة الرياضّي↨!) َشجَّ

  ) ُأنِفُق بعض أموالي لفقراء بلدي!۴  ) اهللا قد ذَكَر أسماَء بعض الحيواناِت في القرآن!۳

 فيه نون الوقاي‗: ليسعيِّن ما  - 29

 !مال اليومّي↨) االُّم نصحتني جّيداً عن األع۲  ! في المستشفی أمس) زارني األصدقاء مساء ۱

 !) اجتهدت كثيراً في فهم القرآن لتقوي↨ تديّني۴  ! ) ما أخرجني المعلّم من الّصّف حّتی اآلن۳

 يقوم بالعمل الكثير في الحرف‗:  يّدل علی اسمعيِّن ما  -30

  ) يغفر اهللا الغّفار ذنوبنا بعد استغفارنا!۲ ) هذه الطّباخ↨ ال تستطيع أن تفتح الباب مع المفتاح!۱

  ) إنَّ سّيارتهم معطّل↨ في الشارع المزدحم!۴ تّجار اإليرانّيون يُصّدرون بضائع إلی خارج إيران!) ال۳
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  
 

PART A: Grammar and Vocabulary 

Directions: Questions 31-40 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words 

or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the 

sentence. Then mark your answer sheet. 
 

31- If you ............ outdoors in cold weather for several hours, you should wear clothes that will keep you warm. 

1) are being 2) are going to be 3) will being 4) had to be 

32- I ............ one of the arms of my glasses when I ............ basketball with my friends. 

1) broke / was playing  2) was breaking / played 

3) broke / played  4) was breaking / was playing 

33- My new job is really enjoyable, and as an added bonus, it pays ............ my old one. 

1) much better than 2) much as good as 3) many better than 4) the best of many 

34- The main function of human skin is to keep the internal ............ from drying up, and to prevent 

harmful germs from getting inside. 

1) objects 2) values 3) patients 4) organs 

35- Many types of plants in the Amazon forest provide ............ that are very helpful in curing millions of people. 

1) medicines 2) laboratories 3) experiments 4) inventions 

36- Of all colors, gray lenses in sunglasses best ............ the eyes against the sun’s rays. 

1) create 2) increase 3) raise 4) protect 

37- Frank ............ everyone throughout the evening with a few funny stories from his childhood. 

1) entertained 2) performed 3) offered 4) respected 

38- The fourteenth Duke of Hamilton in Scotland was the ............ of the first plane to fly over Mount Everest. 

1) agent 2) pilot 3) driver 4) flight 

39- The food may be ............, but the conditions under which it’s made are far from the required standards. 

1) healthy 2) powerful 3) affirmative 4) helpful 

40- Mobile phones were ............ in the th20  century because people wanted to communicate faster and at 

different locations. 

1) discovered 2) observed 3) charged 4) invented 
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سؤاالت این دفترچه را در  حل ویدئویی
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

 

PART B: Reading Comprehension 

Directions: In this part of the test, you will read a passage. The passage is followed by five questions. 

Answer the questions by choosing the best choice, (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet. 
 

Albert Einstein was born in Ulm, Germany, in 1879. As a young boy, Einstein lived in Munich and 

Milan. At the age of five, his father showed him a compass and explained how it worked. Albert was 

intrigued with the idea that something in “space” made the needle work. At this time, Albert’s mother also 

insisted that he learn to play the violin. 

Albert was not considered very bright in school, and some even thought he had dyslexia and other 

learning problems. Many thought he was very slow. Nonetheless, school would go on to be very important 

to Albert, and he would go on to become a professor. 

He eventually went to school in Switzerland, where he graduated from the Federal Institute of 

Technology. He then worked in a patent office and on his doctorate degree. He later became a professor of 

physics. Einstein developed the theory of relativity and received a Nobel Prize in physics in 1921. He 

became famous throughout the world. 

41- What can you learn about Albert Einstein from reading this passage? 

1) He was interested in science from childhood. 

2) He was always the top student in his class. 

3) His learning problems stopped his progress in life. 

4) He was placed in an orphanage as a child. 

42- Which of the following statements is TRUE, based on information in the passage?  

1) Albert Einstein left school in childhood. 

2) Albert Einstein refused to play the violin. 

3) Albert Einstein became famous for his achievements. 

4) Albert Einstein made his greatest discovery while working in a patent office. 

43- The word “eventually” in the third paragraph means ............ . 

1) hardly 2) deeply 3) strongly 4) finally 

44- How old was Albert Einstein when he won the Nobel Prize? 

1) 20 2) 22 3) 40 4) 42 

45- Which of the following could make a good title for this passage? 

1) The Theory of Relativity 2) Albert Einstein vs. The Scientific World 

3) Einstein’s Education  4) A Brief Biography of Albert Einstein 
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 محل انجام محاسبات

  
  
  
  
  
 

حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  
گر -46 Aا [ , ] 0 Aيک بازه و 1 B ۀنامتناهی باشد، مجموع B تواند باشد؟ كدام گزينه می 

۱(  ۲([ , ]1 2  ۳(  ۴ ([ , ] 11 2  

/ۀبيستم از دنبال ۀجمل - 47 , , , , ...3 11 25 1 4  ؟كدام است 2

۱(/3 5  ۲(/0 25  ۳(/4 5  ۴(/3 5  

گر - 48 sinا cos   1
tanباشد، حاصل 2 cot  كدام است؟ 

۱(3
8   ۲(4

3   ۳(8
3   ۴(3

4    

گر - 49 aا 2 bو 3  53  كدام است؟ abباشد, مقدار  2

۱(4
10   ۲(2

10   ۳(3
10   ۴(1

10   

گر -50 xا yمحور تقارن سهمی ۀمعادل 1 x mx  2  باشد، عرض رأس سهمی كدام است؟ 4

۱ (۳  ۲ (۷  ۳ (۵  ۴ (۶  

xۀمجموعه جواب نامعادل - 51 x
x
 

21 2  كدام است؟ 1

۱(x  1
2   ۲(x  1

2   ۳({ } 1
2   ۴(   

fبرد تابع - 52 {( , a) , ( , b a) , ( , b)}   1 0 1 aعضوی است. مقدار ، تک2 b2  كدام است؟  2

۱(4
9    ۲ (۴  ۳(4

3    ۴(20
9    

 رقمی وجود دارد كه فاقد رقم فرد است؟ چند عدد سه -53

۱ (۴۸  ۲ (۱۲۵  ۳ (۱۰۰  ۴ (۶۰  

 گردند؟ كننده در المپياد رياضی، نفرات اول تا سوم مشخص می شركت ۱۰به چند طريق از بين  - 54

۱(!10   ۲(!
!

10
3   ۳ (۱۲۰  ۴ (۷۲۰  

گر -55 P(A)/ا 0 3،P(B )  2
P(Bو 3 A)  1

P(Aباشد، 12 B)  چقدر است؟ 

۱(/0 02   ۲(/0 5   ۳(/0 05   ۴(/0 2   
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ئویی سؤاالت این دفترچه را در حل وید
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  
 كند؟ ه، عبارت زير را به درستی تكميل میكدام گزين - 56

  »به طور معمول ............ ، ويژگی هر نوع تركيب ............ است كه ............ «
    شود. ) تجزيه شدن به واسطۀ اثر آميالز ـ قندی ـ در شيرۀ پرورده يافت می۱
    شود.  اهده می) داشتن عنصر فسفر ـ ليپيدی ـ در ساختار غشای يک ياختۀ جانوری مش۲
    شود.  ها ـ موجود در شيرۀ لوزالمعده ـ به فضای دوازدهه ترشح می مولكول ) توانايی آبكافت درشت۳
  شود. ) داشتن واحدهای آمينواسيدی ـ حاصل از تغيير شكل فيبرينوژن ـ در محل خونريزی سبب تشكيل لخته می۴

 هايی است كه ............  شد، دارای ياختهنوعی بافت كه برای نخستين بار توسط رابرت هوک مشاهده  -57

 ) تركيبی مشابه با نوار كاسپاری دارند. ۲   شده دارند.  ) ديوارۀ پسين چوبی۱

  توانند توسط مريستم موجود در نزديكی نوک ريشه ساخته شوند. ) می۴ كنند.  ) مواد مغذی و تركيبات ديگر را از راه پالسمودسم منتقل می۳
 كند؟ تكميل می نادرستیزير را به  رتعباكدام گزينه،  -58

  .»ندارددر ............ ، امكان ............ وجود «
  توسط هر ياخته  ) همۀ جانداران ـ دريافت مستقيم مواد مغذی از محيط۲  طرفۀ غذا ) لولۀ گوارش ملخ ـ جريان يک۱
  های ديوارۀ آن دهندۀ سلولز از ياخته زيم گوارش) سيرابی گاو ـ ترشح آن۴  ای ياخته ) پارامسی برخالف هيدر ـ گوارش برون۳

 بيان شده است؟ نادرستی های خونی بدن انسان، به كدام گزينه در ارتباط با رگ - 59

 است. اليۀ اصلی تشكيل شده  ها از سه  ها و سياهرگ ) ديوارۀ همۀ سرخرگ۱

  كند. را تنظيم می ای است كه ميزان جريان خون ای ماهيچه ها، حلقه ) در ابتدای بعضی از مويرگ۲
  كند. طرفه و به سمت باال هدايت می كبوتری جريان خون را يک های النه های بدن، دريچه ) در همۀ سياهرگ۳
كسيد باال را حمل می ها، خونی با غلظت كربن دی ها و بعضی از سرخرگ ) اغلب سياهرگ۴   كنند. ا

  شود، به درستی بيان شده است؟ آوری می ها در نهايت توسط سياهرگ باب جمع ن آنهايی كه خو چه تعداد از موارد زير در ارتباط با همۀ اندام - 60

  اند.  ها به صورت كامل در سمت چپ بدن قرار نگرفته كدام از آن ب) هيچ    الف) جزئی از لولۀ گوارش هستند. 
  كبدی قرار دارند.  رگ فوقتر از سياه د) در سطحی پايين  ها در فرايند جذب مواد نقش دارند.  های پوششی آن ج) ياخته

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
 كند؟ تكميل می نادرستیكدام گزينه، عبارت زير را به  -61

  »تواند در ساخت تركيباتی نقش داشته باشد كه ............  شبكۀ آندوپالسمی ............ ، می«
    كند.  زا به گياه جلوگيری می ) صاف ـ از ورود نيش حشرات و عوامل بيماری۱
كنش۲     دهند.  های شيميايی را افزايش می ) زبر ـ سرعت وا
    های پرچگال بيشترين فراوانی را دارند.  ) صاف ـ در ساختار ليپوپروتئين۳
  های آب در غشای يک ياختۀ گياهی نقش داشته باشند.  جايی مولكول توانند در جابه ) زبر ـ می۴

 ؟نيستباشد، مشترک  های گلوكز می شی انسان كه محل شكستن پيوند ميان مولكولهايی از لولۀ گوار كدام گزينه در ارتباط با بخش - 62

 باشد كه دارای سه نوع اتم متفاوت است.  هايی می ) محل گوارش مولكول۱

  كنندۀ مادۀ مخاطی است. های ترشح ) دارای ياخته۲
۳ (pH ها دارد. متفاوتی با محل آغاز گوارش پروتئين  
  كند.  ها كمک می شد كه به گوارش چربیبا ) محل ترشح تركيبی می۴
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  بيان شده است؟ نادرستیكدام گزينه در ارتباط با شكل زير به  - 63

 دهد كه در ترشح عامل سطح فعال نقشی ندارد.  )، هستۀ نوعی ياخته را نشان می۱) بخش (۱

     خواری دارند. هايی وجود دارد كه توانايی بيگانه )، ياخته۴) در ساختار ديوارۀ بخش (۲
كسيد را با هم تركيب می )، آنزيمی وجود دارد كه آب و كربن دی۲) در ساختار بخش (۳     كند.  ا
  های پروتئينی و گليكوپروتئينی دارد.  ای متشكل از رشته )، شبكه۳) بخش (۴

 كند؟  تكميل می نادرستیزير را به  عبارتچند مورد،  -64

  »در بدن انسان، نوعی بافت كه ............ «
  های لولۀ گوارش وجود دارد.  رنگ دارد، در برخی از اليه ای شفاف و بی مادۀ زمينهالف) 

  . استای اندک  فضای بين ياختهدارای های تنفسی را دارد،  ها در ديوارۀ حبابک ترين ياخته كند همانند بافتی كه فراوان ب) در معده، بيكربنات ترشح می
  دهد در ساختار خود كالژن دارد.  ترين ذخيرۀ انرژی در بدن را تشكيل می شود همانند بافتی كه بزرگ میج) باعث باز نگه داشتن هميشگی مجرای نای 

  شود.  های سيتوپالسمی تحريک می هايی با رشته ای با قابليت انقباض دارد، توسط ياخته هسته هايی تک د) ياخته
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

 ............ ، افزايش ............  شود، معموالً در فردی كه ............ می - 65

 های پرچگال ـ خواهد يافت. ) مبتال به سنگ كيسۀ صفرا ـ توليد ليپوپروتئين۱

  باشد ـ خواهد يافت. ) دچار آسيب معده ـ ترشح نوعی هورمون از اندامی كه محل ذخيرۀ آهن می۲
  مزه ـ ترشح هورمون ضدادراری ـ يافته است. ) مبتال به ديابت بی۳
  دار در مفاصل ـ يافته است. ) مبتال به نقرس ـ رسوب هر نوع تركيب دفعی نيتروژن۴
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

F

�

اول حالت

v
�

F

�

	
هنها حالت

v
�

  
0/گيری آن با ترازويی رقمی كه دقت اندازه - 66 گيری  گزارش نتيجۀ اين انـدازه تواند نمیايم. كدام مقدار،  گرم است، جرم جسمی را اندازه گرفته 01

 گرم باشد؟برحسب 

۱(/26 70    ۲(/26 73    ۳(/26 739    ۴(/26 00    

بـاال  cm4انـدازيم. سـطح آب اسـت، می cm10مدرج حاوی آب كه شعاع سطح مقطع آن ۀدار را درون يک استوان يک مكعب فلزی حفره - 67

گر چگالی ماد می gمكعب ۀدهند تشكيل ۀرود. ا

cm32 و جرم مكعب/ kg1 متر مكعـب  درون مكعـب چنـد سـانتی ۀباشـد، حجـم حفـر 6

)است؟ )  3  

۱ (۱۶۰  ۲ (۲۰۰  ۳ (۳۲۰  ۴ (۴۰۰  

اند و شير رابط بسـته اسـت. در ايـن  شكل قرار گرفته Uر يک لولۀ مطابق شكل مقابل، آب و مايعی ديگر د - 68

گر شير را باز كنيم، بعد از رسـيدن بـه تعـادل،  حالت سطح آزاد مايع در دو لوله در يک ارتفاع قرار دارند. ا

ناشـدنی  شـود؟ (آب و مـايع ديگـر مخلوط متر می اختالف ارتفـاع سـطح آزاد در دو لولـه چنـد سـانتی

/هستند
g g

( , ,
cm cm

   3 31 1 2JA ÍÄI¶ 

۱(/1 5    ۲(/2 5    ۳ (۴   ۴(/7 5    

Fدر راستای افقی در حال حركت است. نيـروی vبا سرعت  mای به جرم  , گلولهمقابلمطابق شكل  - 69


  

در خالف  vشود تا جهت حركت گلوله تغيير كند و با سرعت  ن وارد میبرخالف جهت حركت گلوله به آ

Fجهت اوليه حركت كند. كار نيروی


  )نظر شود. از اصطكاک صرف( در طول اين مدت كدام است؟ 

۱(mv2      ۲(mv 2   

۳(mv 21
  ) صفر۴     2

گر طـول فنـر  به سمت باال پرتاب میv0ۀتوپی را با سرعت اولي - 70   كنيم تا به فنری كه از سقف آويزان است برخورد كرده و آن را فشرده سازد. ا

كثر انـرژی ذخيره( اسـت؟ متر بر ثانيه چند v0بر اثر فشردگی به نصف طول حالت آزادش برسد، 2/شـده در فنـر، حـدا ژول اسـت و از  9

mgنظر شود و اصطكاک صرف
s

 210( 

۱ (۲۰  

۲ (۱۰    

۳ (۱۵    
۴ (۵  
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

رف وارد نيرويی كه گوی به كف ظـ ۀشود. كدام گزينه دربار نشين می مطابق شكل زير, يک گوی فلزی توپر در كف يک ظرف محتوی مايع، ته -71
  كند، درست است؟  می

  ) برابر وزن گوی است.۱
  تر از وزن گوی است. ) كم۲
  ) درست است.۲) يا (۱( ۀ) وابسته به چگالی گوی گزين۳
  ) درست است.۲) يا (۱( ۀ) وابسته به چگالی مايع گزين۴

) كدام گزينه ۳) و (۲)، (۱های ( آمده از ستون ايع باالكند. در مقايسۀ ارتفاع م در شكل زير يک جريان پايا از يک لولۀ بدون اصطكاک عبور می - 72
 صحيح است؟

۱(h h h 1 2 3      

۲(h h h 2 1 3       

۳(h h h 2 3 1      

۴(h h h 3 1 2    

 های زير درست است؟  يک از گزينه كدام - 73

۱(K F293 68   ۲(/K F0 400 4   ۳(K F 173 102   ۴(K F 238 29   

شود؟ (ضريب انبساط طولی سرب ای از جنس سرب را يک كلوين افزايش دهيم, چقدر به طول آن اضافه می اگر دمای ميله - 74
K

 6 129  است.) 10

۱( 629 2/)۲    رابر طول اوليهب 10     ازای هر يک متر از طول ميله ميكرون به 9

۳( 429 2/)۴  ازای هر يک متر از طول ميله متر به 10   ازای هر يک متر از طول ميله متر به ميلی 9

  كيلوگرم يخ ذوب شود؟ ۲وارد گرماسنج كنيم تا  C100است. تقريباً چند گرم بخار آب C0گرماسنجی محتوی مقدار بسيار زيادی يخ -75

JAF(فشار داخل گرماسنج را يک اتمسفر در نظر بگيريد. V
kJ kJ JL , L , c
kg kg kg.K

  336 225 4200( 

۱ (۹۸۰  ۲ (۱۰۴۰  ۳ (۲۲۴۰  ۴ (۳۴۵۰  
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ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در  حل
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  
زيراليه استفاده ............  و............  ،............  پس از نماد گاز نجيب، به ترتيب از Ra88و Ni28،I53های تمی ا در آرايش الكترونی فشرده - 76

 ها را از راست به چپ بخوانيد.) شود. (５زينه می

۱ (۲ ،۳ ،۱   ۲ (۳ ،۳ ،۲   ۳ (۳ ،۲ ،۱   ۴ (۲ ،۳ ،۲   
 تـايی به صورت ............ باشد، با تشكيل يون ............ به آرايش هشـت Xای اتم  دوم جدول قرار دارد. اگر آرايش الكترون ـ نقطه ۀدر دور Xعنصر  - 77

   رسد. پايدار می

۱( X ,3  ۲ ( X ,   ۳ ( X ,2   ۴ ( X ,4   
گر به تعداد -78    است؟ amuاتم هيدروژن در يک نمونه از گاز هيدروژن موجود باشد, جرم آن نمونه چند  ANا

۱(/  236 02 10
12   ۲(/  236 02 10  ۳(/  232 6 02 10  ۴(/  236 02 10

6   

 های سبز درست است؟ چه تعداد از مطالب زير دربارۀ پالستيک - 79

  شوند. بندی نمی های معمولی، جزو پليمرها طبقه آ) برخالف پالستيک
  شوند. های سبز از نشاسته تهيه می ب) تمامی پالستيک

كسيژن نيز وجود دارد. پ) در ساختار پالستيک   های سبز، ا
كی مناسب نيست. ها، برای بسته های آن ه ويژگیت) با توجه ب   بندی مواد خورا

۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱  
گر در ساختار زير همۀ اتم -80  تواند باشد؟ كدام عنصر می Xتايی را رعايت كنند،  ها قاعدۀ هشت ا

۱ (Cl  
۲ (S  
۳ (N  
۴ (C  

 يكسان است؟ نيتروژن و يک گرم گاز كربن مونوكسيد،های زير در مورد يک گرم گاز  با فرض دما و فشار يكسان، چه تعداد از ويژگی - 81

  (N , C , O :g.mol )   114 12 16   
 ها شمار مول   ها  شمار مولكول    حجم   ها  شمار اتم  
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

كنش - 82 كنش است؟ جزو فراورده CO2های زير، گاز در چه تعداد از وا  های وا

  II) Fe O C Fe bB  2 32 3 4  I) C H O C H OH a  6 12 6 2 52   

  IV) CH O dD H O  4 2 22 3 4  III) Fe O CO Fe eE  2 3 3 2   

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

اســت. درصــد جرمــی كلســيم برميــد در ايــن محلــول كــدام  ppm2000غلظــت يــون كلســيم در محلــولی از كلســيم برميــد برابــر -83

Ca)است؟ , Br :g.mol )  140 80  

۱(/0 6   ۲ (۱  ۳ (۱۰  ۴ (۶ 

 دهد؟ در ميدان الكتريكی را درست نشان می HClهای  های زير، رفتار مولكول يک از شكل كدام - 84

۱ (  ۲ (  ۳ (  ۴ (  

گر درصد جرمی پتاسيم در  سرد می C18حل كرده و سپس محلول حاصل را تا دمای C38گرم آب ۴۰گرم پتاسيم نيترات را در  ۲۴ -85 كنيم. ا

7/برابر با C18محلول K)باشد، در اثر كاهش دما چند گرم از نمک رسوب كرده است؟ 8 , N , O :g.mol )   139 14 16  

۱ (۱۲  ۲ (۱۴  ۳ (۱۰  ۴ (۸ 
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15 دقیقه153145انگلیسی 31
15 دقیقه104655ریاضی 41
10 دقیقه105665زیست شناسی 51
15 دقیقه106675فیزیک 61
10 دقیقه107685شیمی 71
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