
همین طور که می بینید قالب چندکنکور در مقایسه با کتاب هایی که در این یک سال و سال های قبل از ما 
دیده و خوانده اید، متفاوت است. همین جا بگوییم که این تفاوت عالوه بر قالب در محتوای آن هم وجود دارد. 
این قالب و محتوای جدید نتیجءه بازخوردهای متعددی است که از مشاوران بنام و خبرءه کشور گرفته ایم. در 
این قسمت قرار است شما را با چندکنکور بیشتر آشنا کنیم. برای این کار به چند سؤال مهم جواب می دهیم.

چند کنکور چیست؟
بیشتر مشاوران تحصیلی در نزدیکی های کنکور به شما دانش آموزان توصیه می کنند که کنکور سال های 
گذشته را در شرایط یک امتحان واقعی و در وقت تعیین شده از خودتان آزمون بگیرید. این کار برای 

شما چند مزیت دارد؛ مثالً:
 مطالب مهم و پرتکرار را مرور می کنید.

 سرعت تست زنی خودتان را افزایش می دهید.
 شرایط جلسءه کنکور را قبل از کنکور تجربه می کنید.

 نقاط ضعف خود را شناسایی و برای رفع آن ها برنامه ریزی می کنید.
و چند چیز دیگر!

بنابراین شما به مجموعه ای نیاز دارید که سؤاالت کنکور سال های گذشته را با همان قالب و ساختار، در کنار 
هم فراهم کرده باشد. اما در مورد شما کنکوری های 1401 یک موضوع دیگر هم باید در نظر گرفته شود: 
تغییر نظام آموزشی! با توجه به این که شما اصطالحاً نظام جدیدی هستید و کتاب های درسی تان با کتاب های 
درسی چند سال گذشته )نظام قدیم( تا حدی متفاوت است، برای این که سؤاالت کنکورهای سال های 95 تا 
97 به کارتان بیاید، باید آن ها با کتاب های درسی نظام جدید )نظام6-3-3( سازگار شوند. ما این کار را برای 
شما انجام داده ایم؛ یعنی شش دوره کنکور سراسری داخل و خارج کشور سال های 98 تا 1400 را بدون کم 
و کاست و شش دوره کنکور سراسری داخل و خارج کشور سال های 95 تا 97 را به صورت سازگارشده با 

کتاب های درسی نظام جدید، در یک مجموعه آماده کرده و اسمش را گذاشتیم: چندکنکور
حاال برویم سراغ سؤال بعدی!

چند کنکور چه طور با نظام جدید سازگار شده است؟
الف( در چندکنکور برای سازگارکردن کنکورهای داخل و خارج کشور سال های 95 تا 97 با نظام جدید 

و کنکورهای برگزارشده در سال های 98 تا 1400، نکات زیر رعایت شده است:
 بودجه بندی سؤاالت کنکور 98 تا 1400: بودجه بندی سؤاالت کنکور 95 تا 97 )این که از هر درس، 
بخش، فصل یا مبحث کتاب درسی چند سؤال وجود دارد.( تا حد ممکن مشابه کنکورهای 98 تا 1400 

در نظر گرفته شده است.
 ترتیب سؤاالت کنکور 98 تا 1400: سؤاالت هر درس با همان ترتیبی که در کنکورهای 98 تا 1400 

بود، چیده شده اند.
 پوشش کتاب درسی: سؤاالت تألیفی طوری گزینش شده اند که در مجموعءه12 کنکور، تمام مباحث 

کتاب درسی پوشش داده شوند.
 درجءه دشواری: سؤاالت تألیفی از نظر سطح دشواری متناسب با کنکورهای 98 تا 1400 در نظر 

گرفته شده اند.



ب( در راستای سازگاری هر چه بیشتر با نظام جدید، چندکنکور یک ویژگی منحصربه فرد دارد.

 در هر سال برای رشته های مختلف در داخل و خارج کشور، 7 آزمون عمومی برگزار می شود. از آن جایی که
این آزمون ها بیشتر از هر آزمون دیگری سلیقءه طراحان کنکور را در درس های عمومی نشان می دهد، ما 

هم سعی کردیم از آن ها بیشترین استفادءه ممکن را کنیم.
به همین دلیل آزمون عمومی کنکورهای قدیمی را حذف و آزمون عمومی رشته های دیگر در سال های 

99 و 1400 را جایگزینشان کردیم.
خالصه این که محتوای کنکورهای شمارءه1 تا شمارءه12 به این صورت است:

آزمون اختصاصیآزمون عمومی شماره کنکور

ریاضی 95 داخل کشور، سازگارشده با نظام جدیدتجربی 99 داخل کشور1

ریاضی 95 خارج کشور، سازگارشده با نظام جدیدتجربی 1400 داخل کشور2

ریاضی 96 داخل کشور، سازگارشده با نظام جدیدهنر 1400 داخل کشور3

ریاضی 96 خارج کشور، سازگارشده با نظام جدیدزبان 1400 داخل کشور4

ریاضی 97 داخل کشور، سازگارشده با نظام جدیدانسانی 1400 داخل کشور، سازگار شده با رشتءه تجربی5

ریاضی 97 خارج کشور، سازگارشده با نظام جدیدانسانی 1400 خارج کشور، سازگار شده با رشتءه تجربی6

ریاضی 98 داخل کشورریاضی 98 داخل کشور7

ریاضی 98 خارج کشورریاضی 98 خارج کشور8

ریاضی 99 داخل کشورریاضی 99 داخل کشور9

ریاضی 99 خارج کشورریاضی 99 خارج کشور10

ریاضی 1400 داخل کشورریاضی 1400 داخل کشور11

ریاضی 1400 خارج کشورریاضی 1400 خارج کشور12

بستة چندکنکور شامل چه چيزهايی است؟
 12 دوره کنکور که هر دوره، مشابه آن چه که در کنکور1400 قرار است ببینید، شامل یک دفترچءه آزمون 
عمومی و یک دفترچءه آزمون اختصاصی است. شماره کنکور هر کدام از این دفترچه ها روی آن نوشته شده است؛ 

مثالً کنکور شماره 1، یک دفترچءه آزمون عمومی دارد و یک دفترچءه آزمون اختصاصی.
 12 پاسخ برگ، مشابه پاسخ برگ های کنکور سراسری که از پشت آن ها قرار است برای ثبت نتایج آزمون و 

ارزیابی وضعیت خودتان استفاده کنید.
 همین دفترچه ای که در حال خواندن آن هستید که پاسخ کلیدی کنکورها هم در این دفترچه قرار دارد؛ 

پس حسابی مراقبش باشید.



اختصاصی،  آزمون  دفترچءه   12 عمومی،  آزمون  دفترچءه   12 شامل  چندکنکور  بستءه  که  دیدید  این جا  تا 
دارد.  هم  اپلیکیشن  چندکنکور،  نیست.  این ها  فقط  اما  است،  کلیدی  پاسخ های  دفترچءه  و  پاسخ برگ   12
این اپلیکیشن را با اسکن QRcode روی بسته یا مراجعه به سایت خیلی سبز حتماً حتماً دریافت کنید. 

اپلیکیشن چندکنکور پر از امکانات مفید و به دردبخور است. این امکانات را یکی یکی معرفی می کنیم:
 صدور سریع کارنامه: بعد از شرکت در هر آزمون و گرفتن یک عکس از پاسخ برگتان و بارگذاری آن، 
اپلیکیشن خیلی سریع و دقیق آن را تصحیح و درصد شما را در هر درس مشخص می کند. با این کار در 

زمان شما برای تصحیح و محاسبءه درصد صرفه جویی می شود.
 تخمین رتبه در منطقه و کشور: عالوه بر مشخص کردن درصد شما در هر درس، اپلیکیشن چندکنکور 
با تصحیح  رتبءه شما را در کنکور همان سال تخمین می زند. هم رتبه در منطقه، هم رتبه در کشور. مثالً 
پاسخ برگ کنکور شمارءه 11 شما، تخمین می زند که با این درصدها در کنکور 1400 )در منطقه و کشور( چه 
رتبه ای کسب می کردید. ما سعی کرده ایم با جمع آوری تعداد زیادی کارنامه از کنکور هر سال، دقت تخمین 

رتبه را تا حد ممکن افزایش دهیم.
 تحلیل آماری آزمون: اپلیکیشن چندکنکور با تحلیل آماری و دقیق نتیجءه هر آزمون، نقاط ضعف و قوت 
شما را مشخص می کند تا در روزهای باقی مانده بدانید چند چندید و باید چه کار کنید؛ یعنی در هر درس 
نشان می دهد که عملکرد شما در هر مبحث و درجءه دشواری های متفاوت سؤاالت آن درس، چگونه است. 

مثالً می توانید ببینید که در درس فارسی هر آزمون:
اوالً: چند تست با موضوع قرابت معنایی )یا هر مبحث دیگر مثل آرایءه ادبی، لغت و ...( مطرح شده و شما به 

چه تعداد از آن ها پاسِخ درست داده اید.
ثانیاً: چند تست ساده، چند تست متوسط و چند تست دشوار داشته و عملکرد شما در هر کدام از آن ها چگونه 

بوده است.
با این کار می توانید نقاط ضعف خود را بدانید و برای رفع آن ها برنامه ریزی و البته تالش کنید.

 ارائءه محتوای رفع اشکال شخصی: راستش را بخواهید خودمان این امکان اپلیکیشن چندکنکور را خیلی 
دوست داریم. چون فکر می کنیم همان چیزی است که در این روزها به درد کنکوری ها می خورد. اپلیکیشن 
به ازای هر تست از دروس اختصاصی که به آن پاسخ غلط می دهید، یک محتوای رفع اشکال کم حجم، شامل 
یک درس نامءه کوتاه و چند تست )مشابه تستی که غلط زدید( در اختیارتان قرار می دهد. این محتواها طراحی 
شده اند تا کار رفع اشکال شما تا حد ممکن سریع و آسان باشد. در ضمن می توانید محتواهای رفع اشکال تمام 
تست هایی را که غلط زدید به صورت یک جا دریافت کنید. امیدواریم شما هم به اندازءه ما دوستش داشته باشید.

عالوه بر این امکانات، اپلیکیشن چندکنکور سه بخش دیگر هم دارد:
الف( شما می توانید در اپلیکیشن روند پیشرفت )یا خدای ناکرده پسرفت( خودتان را براساس نتایج آزمونتان 

در طی زمان ببینید.
ب( در اپلیکیشن بخشی وجود دارد که شامل اطالعات مفیدی دربارءه بودجه بندی مبحثی، درجءه دشواری و 

سایر نکات آماری مربوط به هر درس در کنکور 3 سال گذشته است.
پ( و در نهایت مشاوره؛ این بخش به شما می گوید که در این روزها چه کارهایی باید انجام دهید، چه کارهایی نباید 
انجام دهید، چه طور برنامه ریزی کنید و خالصه هر چیزی که بهتر است در این روزها بدانید. البته اگر مشاور دارید، 

همان کاری را بکنید که مشاورتان می گوید؛ اما اگر خودمشاور هستید، این بخش به دردتان می خورد.



دفترچه مشاره 2
آزمـون اختصـاصی

گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی
آزمون اختصاصی )سراسری رياضی 97 خارج کشورـ  سازگارشده با نظام جديد(

175 دقيقه135

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخ گویی

85 دقیقه55101155ریاضیات1

55 دقیقه45156200فیزیک2

35 دقیقه35201235شیمی3

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخ گويی

6



6 صفحهآزمون اختصاصی

x حرکت می کند، مطابق شکل زیر قسمتی از یک سهمی است، کدام مورد درست است؟- 156 نمودار سرعت � زمان متحرکی که روی محور
t1 تندی در حال کاهش است. 1( در بازءه صفر تا
t2 برابر است. 2( بزرگی شتاب در لحظءه صفر و

x است. t2 شتاب خالف جهت محور 3( در بازءه صفر تا

t2 است.  t2 بیشتر از بزرگی شتاب متوسط در بازءه صفر تا 4( بزرگی شتاب متوسط در بازءهt1 تا

است. - 157 کرده  مستقیم حرکت  مسیر  در  که  است  متحرکی  زمان   � مکان  نمودار  مقابل  شکل 

بیشینءه سرعت آن چند متر بر ثانیه است؟

3 )1

5 )2

7 )3

9 )4



7 صفحهآزمون اختصاصی

نمودار سرعت  � زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. اگر این متحرک در 2 ثانیءه اول 36 متر و در - 158

t1 چند ثانیه است؟ 2 ثانیءه آخر 4 متر جابه جا شده باشد،

8 )1

10 )2

12 )3

15 )4

گلوله ای در شرایط خأل از ارتفاع h نسبت به سطح زمین رها شده و با سرعت v به زمین برخورد می کند. اگر سرعت متوسط گلوله در بازءه - 159

 ( / )g m s== 10 2 22 باشد، h برابر چند متر است؟ 5/ /m s v2 به v می رسد، برابر زمانی ای که سرعت آن از

80 )4  65 )3  45 )2  30 )1

در شکل مقابل، چتربازی مدتی پس از یک پرش آزاد، چترش را باز می کند و ناگهان مقاومت هوا افزایش - 160
می یابد. از این لحظه به بعد، تا قبل از رسیدن چترباز به تندی حدی، کدام مورد، دربارءه حرکت چترباز درست است؟

1( تندی و شتاب افزایش می یابند.
2( تندی و شتاب کاهش می یابند.

3(  تندی افزایش و شتاب ثابت می ماند.

4( تندی افزایش و شتاب کاهش می یابد. 

و - 161 می رود  باال  تندشونده   2 2m s/ شتاب با  آسانسور  اول  حالت  در  است.  آویزان  آسانسور  یک  سقف  از  نیروسنج  یک  توسط  وزنه ای 

F2 را نشان می دهد. نسبت 2 تندشونده پایین می رود و نیروسنج نیروی 2m s/ F1 را نشان می دهد. در حالت دوم آسانسور با شتاب نیروسنج

 ( / )g N kg== 10  چه قدر است؟
F
F
2

1

4 )4  2 )3   2
3

)2   5
4

)1

 به جسمی که روی سطح افقی قرار دارد، وارد می شود و جسم ساکن است. اگر بزرگی این - 162


F2  و


F1 مطابق شکل زیر، دو نیروی افقی و قائم
k برابر می شود. کدام مورد درست است؟ دو نیرو، هر یک2 برابر شود و جسم هم چنان ساکن بماند، نیرویی که سطح به جسم وارد می کند،

  1 2< <k )2    2 3< <k )1
  k =1 )4    k = 2 )3

163 - ( , / )m kg e Ce == ´́ == ´́-- --
9 10 1 6 10

31 19 1 است. تکانءه آن در SI چه قدر است؟ 8/ eVانرژی جنبشی الکترونی

 3 6 10
26/ ´ - )2    3 6 10

25/ ´ - )1

 7 2 10
26/ ´ - )4    7 2 10

25/ ´ - )3

40 می رسد. این وزنه را به همین فنر بسته و روی سطح افقی بدون - 164 cm وزنه ای را از فنری آویزان می کنیم، طول فنر در حالت تعادل به

40 برسد. در این حالت  cm اصطکاک حول ابتدای فنر به دوران درمی آوریم و سرعت دوران را به تدریج افزایش می دهیم تا طول فنر دوباره به

 ( / )g m s== 10 2 سرعت خطی وزنه چند متر بر ثانیه است؟

 2 5/ )2    2 5/ )1

 2 )4   2 )3

F است. اگر بیشینءه انرژی جنبشی این نوسانگر 225 - 165 x== --180 معادلءه نیرو � مکان نوسانگر ساده ای به جرم 200 گرم در SI به صورت

میلی ژول باشد، معادلءه مکان � زمان این نوسانگر در SI، کدام است؟

 x t=0 03 30/ cos )2    x t=0 05 30/ cos )1

 x t=0 03 30/ cos p )4    x t=0 05 30/ cos p )3



8 صفحهآزمون اختصاصی

100 به شکل مقابل است. تندی نوسانگر در - 166 g نمودار انرژی جنبشی  � مکان نوسانگر ساده ای به جرم

x است؟ == 0 x چند برابر تندی آن در مکان x== ¢¢ مکان

 1
4

)2    3

2
)1

 2
2 )4    1

2
)3

r2 می رساند، تراز شدت صوت از 54 دسی بل به 40 دسی بل کاهش - 167 r1 به در یک فضای باز، وقتی شنونده ای فاصلءه خود را تا منبع صوت از

 (log / )2 0 3== r1 چند متر است؟ r باشد، r m2 1 36-- == می یابد. اگر

12 )4  9 )3  6 )2  3 )1

20 در حال انتشار است، مطابق شکل مقابل - 168 cm s/ نقش یک موج عرضی که در یک طناب با سرعت

1 طی می کند، چند سانتی متر است؟
8
s است. مسافتی که یک ذره از طناب در مدت

2 )2   1 )1

8 )4   4 )3

288 است. این سیم به گونه ای به نوسان درمی آید که بسامد صوتی - 169 N 8 و نیروی کشش آن g 0 برابر 4/ m جرم یک سیم پیانو به طول

450Hz باشد. تعداد گره ها کدام است؟ که ایجاد می شود، برابر

5 )4  4 )3  3 )2  2 )1
پرتو نوری با زاویءه تابش 30 درجه به یک آینءه تخت می تابد و بعد از بازتاب از آن به آینءه تخت دیگر برخورد می کند. اگر دو آینه با هم - 170

زاویءه 45 درجه بسازند، زاویءه بازتاب از آینءه دوم چند درجه است؟

30 )4  25 )3  20 )2  15 )1

60 به مرز جدایی دو محیط )وجه AB( می تابد و - 171 در شکل مقابل، پرتو SI از محیط )1( با زاویءه تابش

موازی با BC وارد محیط )2( می شود. ضریب شکست محیط )2( چند برابر ضریب شکست محیط )1( است؟

 3
2

)2    2 )1

2 )4    3 )3

بیشینءه سرعت - 172 باشد،    4 2/ eV فلز کار  تابع  اگر  می تابانیم.  فلزی  الکترود  بر سطح   200 nm با طول موج نوری  فوتوالکتریک،  آزمایش  در 

 ( , / , , / )m kg c m s h eV s e Ce == ´́ == ´́ == ´́ ×× == ´́-- -- --
9 10 3 10 4 10 1 6 10

31 8 15 19 فوتوالکترون های خارج شده از فلز، چند متر بر ثانیه است؟ 

 6 10
6´ )4   6 10

5´ )3   8 10
6´ )2   8 10

5´ )1

است؟- 173 نانومتر  کند، چند  یونیزه  را  هیدروژن  اتم  این  بتواند  که  نوری  موج  بیشترین طول  دارد.  قرار  پایه  در حالت  هیدروژن  اتم  یک 

 ( / )R nm== --
0 01

1

100 )4  200 )3  500 )2  600 )1

نمودار تعداد هسته های سه عنصر پرتوزا برحسب زمان، مطابق شکل مقابل است. اگر - 174

TC باشد، کدام مورد درست است؟  T و TB A, نیمه عمر این سه عنصر

 T T TA B C> = )2    T T TA C B= > )1

 T T TA C B> > )4    T T TA B C> > )3

کدام گزینه نادرست است؟- 175

1( انرژی نوکلئون های وابسته به هسته مانند انرژی الکترون های وابسته به اتم، کوانتیده اند.

2( در واکنش های شکافت، جرم محصوالت شکافت، کم تر از جرم هستءه مرکب است.

3( استفاده از کندساز در راکتورهای شکافت هسته ای باعث کاهش احتمال واکنش زنجیره ای می شود.

4( میله های کنترل درون راکتور، آهنگ واکنش شکافت )تعداد نوترون های موجود برای به وجود آوردن شکافت( را تنظیم می کنند.
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q1 عوض شود، بزرگی نیروی - 176 q3 و مطابق شکل زیر، نیروی خالص الکتریکی وارد بر هر یک از ذره های باردار صفر است. اگر جای بار
q1 می شود؟ q2 چند برابر بزرگی نیروی خالص الکتریکی وارد بر بار خالص الکتریکی وارد بر بار

 5
4

)2    2
3

)1

  5 )4    3 )3

177 - E1 q در فاصلءه d از هم ثابت نگه داشته شده اند و میدان الکتریکی برایند در وسط فاصلءه بین آن ها برابر q2 4== ++ q و q1 == -- دو بار الکتریکی

 چه قدر است؟
E
E
1

2

E2 می شود. q2 منتقل کنیم، میدان الکتریکی در همان نقطه برابر q1 را کم کرده و به است. حال اگر نصف بار الکتریکی

 3
2

)4   4
3

)3   5
4

)2   5
3

)1

ناچیز آویخته شده و در میدان - 178 با جرم  40++ توسط نخی  mmC الکتریکی بار  با   8g به جرم در شکل مقابل، گلوله ای 

0 باشد، در این میدان اختالف پتانسیل بین  1/ N الکتریکی یکنواخت افقی به حالت تعادل قرار دارد. اگر نیروی کشش نخ

 ( / )g m s== 10 2 10 فاصله دارند، چند ولت است؟ cm دو نقطه که در راستای افقی با هم

150 )4  200 )3  250 )2  300 )1

 چه قدر است؟- 179
C
C
2

1

C2 است. C1، 20 درصد انرژی خازن در مدارهای مقابل، انرژی خازن

 4
5

)2    5
8

)1

 8
5

)4    5
4

)3

در مدار روبه رو، آمپرسنج و ولت سنج آرمانی چه اعدادی را به ترتیب نشان می دهند؟- 180

1( صفر � صفر

 10V 2( صفر �

 9 1V A- )3

 10 1V A- )4

I1 به ترتیب چگونه تغییر می کنند؟- 181 در شکل مقابل، اگر لغزندءه رئوستا را از A به سمت B ببریم، I و

1( کاهش، کاهش

2( افزایش، کاهش

3( کاهش، افزایش

4( افزایش، افزایش

R1 چند برابر توان - 182 در شکل مقابل که قسمتی از یک مدار الکتریکی است، توان مصرفی مقاومت

R3 است؟ مصرفی مقاومت
1 )1
6 )2
9 )3

36 )4

ee چند ولت است؟- 183 12 است، V در مدار زیر، اختالف پتانسیل دو سر مقاومتی که بیشترین توان در آن تلف می شود.

12 )1

18 )2

20 )3

24 )4
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mm0 )تراوایی مغناطیسی خأل( در SI، کدام است؟ - 184 یکای

 °vU
oT¶ oP¶A´

)4   oP¶A
oT¶ °vU´

)3   °vU oP¶A
oT¶
´ )2   oT¶ °vU

oP¶A
´ )1

 می گذرد. - 185


j از سیم راستی، جریان 50 آمپر در جهت B است.  i j== ++0 6 0 8/ /
 

SI به صورت بردار میدان مغناطیسی یکنواختی در 

 در این صفحه به صورت 


j  و


i 20 از این سیم که در این میدان قرار دارد، چند نیوتون است و اگر بردارهای cm نیروی مغناطیسی وارد بر

باشد، جهت این نیرو کدام است؟

 ،10 )4   ،10 )3   ،6 )2   ،6 )1

2m وارد میدان مغناطیسی - 186 s/ 3 با سرعت ثابت 5cm cm´́ حلقءه فلزی مستطیل شکلی به ابعاد

2G می شود و از طرف دیگر آن خارج می شود. نمودار تغییرات شار مغناطیسی برحسب زمان که  یکنواخت

از حلقه می گذرد، کدام است؟

 )2   )1

 )4   )3

ee است. - 187 pp== 4 20sin t در شکل زیر، معادلءه نیروی محرکءه مولد جریان متناوب که به سیم پیچ ورودی مبدل متصل است، در SI به صورت

t چند ولت است؟ s== 1

3
اختالف پتانسیل دو سر المپ در لحظءه

2 )1

4 )2

2 3 )3

 4 3 )4

در کدام یک از موارد زیر، همءه کمیت ها فرعی هستند؟- 188

2( چگالی، تندی، انرژی 1( جرم، زمان، فشار  

4( شدت روشنایی، مقدار ماده، زمان 3( چگالی، جریان الکتریکی، حجم  

باال می برد و سپس - 189 180 سانتی متری سطح زمین  ارتفاع  تا  و  برداشته  از روی زمین  را   200 g به جرم برفی  شخصی یک گلولءه 

g و از مقاومت هوا  m s== 10 2/ ) 8m پرتاب می کند. کار انجام شده توسط شخص روی گلولءه برفی چند ژول است؟ s/ آن را با تندی

چشم پوشی کنید.(

10 )4   6 4/ )3   3 6/ )2   2 8/ )1

1 انرژی پتانسیل گرانشی آن برابر می شود.- 190
4

DDh، انرژی جنبشی آن با گلوله ای بدون سرعت اولیه از ارتفاع h رها می شود و پس از طی

DDh چه قدر است؟ )مبدأ پتانسیل سطح زمین است و مقاومت هوا ناچیز فرض شود.( 
h

 4
5

)4   3
4

)3   1
4

)2  1
5

)1
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شکل مقابل هواپیمایی به جرم 72 تن را نشان می دهد که روی باند پرواز از - 191

2min تا ارتفاع 480 متری اوج گرفته  حال سکون به حرکت درمی آید و پس از

هواپیما حداقل چند  این  موتور  متوسط  توان  120m می رسد.  s/ به آن  تندی  و 

 ( / )g m s== 10 2 مگاوات است؟

 1 44/ )4   4 32/ )3   2 88/ )2   7 2/ )1

در مکعب مستطیل شکل مقابل، اگر ابعاد b ،a و c به نسبت 1، 2 و 3 باشند و مکعب را روی وجوه مختلف روی سطح - 192

افقی قرار دهیم، بیشترین فشاری که به سطح وارد می کند، چند برابر کم ترین فشار است؟

2 )2    1 5/ )1

6 )4   3 )3

105 و چگالی آب و جیوه در SI به ترتیب - 193 Pa در شکل مقابل، اگر فشار هوا

1000 و 13600 باشد، h چند سانتی متر است؟

22 )1

20 )2

18 )3

15 )4

برابر - 194  1 5/ فشار برویم،  سانتی متری  عمق53  به  مایعی،  سانتی متری  عمق10  از  اگر  است،   1 026 10
5/ ´́ Pa هوا فشار  که  مکانی  در 

 ( / )g m s== 10 2 می شود، چگالی مایع چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟

 13 8/ )4   13 5/ )3   2 6/ )2   2 5/ )1

چند - 195 قرص  حجم  تغییر  باشد،   4mmآن اولیءه  ضخامت  و   10 cm آن اولیءه  شعاع  اگر  می یابد.  افزایش   100K فلزی قرص  یک  دمای 

 ( , )aa pp== ´́ ==--
5 10

1
3

5

K سانتی متر مکعب است؟

 1 8/ )4   1 2/ )3   0 18/ )2   0 12/ )1

نهایی چند درجءه سلسیوس است؟- 196 به مدت 12 دقیقه می  دهیم. دمای   1 05/ / minkJ با آهنگ مقداری گرما   ، --10 C 200 یخ g به

( , / , )c J
kg C

L kJ kg c J
kg CFgÄ JA== == ==2100 336 4200

 

15 )4  10 )3  5 )2 1( صفر 

دارد؟- 197 وجود  گاز  مولکول  تعداد  چه  است،  اتمسفر   8 آن  فشار  و  سلسیوس  درجءه   --23 آن دمای  که  اتمی   2 کامل  گاز  لیتر   15 در 

 ( , , )1 10 6 10 8
5 23atm Pa R J

mol K== ´́ == ==
××

»njI¬»»Ajkø

 3 6 10
24/ ´ )2    3 6 10

22/ ´ )1

 3 9 10
25/ ´ )4    3 9 10

23/ ´ )3

DDU تغییر می کند. کدام - 198 مقداری گاز کامل در یک فرایند انبساط هم فشار، گرمای Q را مبادله می کند و انرژی درونی آن به اندازءه

گزینه درست است؟

 DU Q< <0 )4   Q U< <0 D )3   0 < <Q UD )2   0 < <DU Q )1

27 باشد، کار انجام شده روی - 199 C حجم نیم مول گاز هلیم طی یک فرایند هم فشار، از 10 لیتر به 8 لیتر می رسد. اگر دمای اولیءه گاز برابر

 ( )R J
mol K==

××
8 گاز چند ژول است؟

1200 )4  240 )3   -1200 )2   -240 )1
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چرخءه روبه رو، مربوط به مقدار معینی گاز کامل است. در این چرخه کدام مورد درست است؟- 200

 | |W Wbc ca< )1

 | |Q Qca ab> )2

 | |D DU Uca ab< )3

 | |D DU Uca ab> )4



دفترچه مشاره 2
آزمـون اختصـاصی

گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی
آزمون اختصاصی )سراسری رياضی 98 داخل کشور(

175 دقيقه135

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخ گویی

85 دقیقه55101155ریاضیات1

55 دقیقه45156200فیزیک2

35 دقیقه35201235شیمی3

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخ گويی

7
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9 نفر فقط در گروه ورزش هستند. چند نفر آنان عضو - 101 12 نفر در گروه روزنامه دیواری و 16 نفر در گروه ورزش، در یک کالس39  نفری،

هیچ یک از این دو گروه نیستند؟

18 )4  17 )3   16 )2   15 )1

) کدام است؟- 102 )2

1

3A
--

A باشد، حاصل ==
--

4 16
1

2

35
4

3( ) اگر

1)4  0 75/ )3   0 5/ )2   0 25/ )1

، دارای دو ریشءه حقیقی است؟- 103 ( )2 1 6 2 0
2m x x m-- ++ ++ -- == m، معادلءه درجه دوم به ازای کدام مجموعه مقادیر

- < <1 2 5m / )4  - < <1 3 5m / )3   - < <2 3 5m / )2   - < <2 2 5m / )1

های منفی انتقال می دهیم. نمودار جدید در - 104 y های مثبت، سپس2 واحد به طرف x 3 واحد به طرف y را x x== -- ++ ++2
2 5 نمودار تابع

کدام بازه، باالی نیمساز ربع اول است؟

( , )2 6 )4  ( , )3 5 )3   ( , )2 5 )2   ( , )3 4 )1

7، کدام است؟- 105 مجموع تمام اعداد طبیعی دو رقمی مضرب

 742 )4   735 )3   728 )2   721 )1

20 ساعت این کار انجام می شود. بهروز - 106 9 ساعت زودتر از فرهاد تایپ می کند. اگر هر دو با هم کار کنند، در بهروز یک مجله را به تنهایی

به تنهایی در چند ساعت این کار را انجام می دهد؟

36 )4  35 )3   33 )2   32 )1

g کدام است؟- 107
gof --1

g باشند، تابع == {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}2 3 4 2 5 6 3 1 f و == {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}1 2 2 5 3 4 4 6 اگر

 {( , ) , ( , )}3 5 2 4 )4   {( , ) , ( , )}5 2 2 4 )3   {( , ) , ( , )}4 2 3 5 )2   {( , ) , ( , )}4 2 5 2 )1

f کدام است؟- 108 ( )3 2 قطع می کند. y را در دو نقطه به طول های1 و x x== --2 ، نمودار تابع f x Ax B( ) ( )== -- ++ ++
2

1

2
نمودار یک تابع به صورت

6 )4  5 )3   4 )2   3 )1

tan کدام است؟- 109 sin cos11

4

15

4

13

4

pp pp pp++ حاصل عبارت

3

2
)4  1

2
)3   - 1

2
)2   - 3

2
)1

lim کدام است؟- 110 sin cos cos sin sin
x

a x a x a
x®®

++ --
0

حاصل

sin a )4  cosa )3   -cosa )2   -sin a )1

، بر روی مجموعه اعداد حقیقی، پیوسته است؟- 111 f x
x

x x
x

ax x
( )

;

;
==

--
-- ++

>>

-- ££

ìì
íí
ïï

îîïï

3 6

2
2

1 2

، تابع با ضابطءه a به ازای کدام مقدار

 3 )4   2 5/ )3   2 )2   1 5/ )1

a کدام است؟- 112 b++ y است. a bx bx== ++1 sin cos شکل روبه رو، نمودار تابع

1)1
3

2
)2

2 )3
3 )4
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] کدام است؟- 113 , ]0 2pp ، در بازءه sin cos sin3 3
1

1

2
2x x x++ == -- مجموع جواب های معادلءه مثلثاتی

 3p )4   2p )3   7
2

p )2   5
2

p )1

a کدام است؟- 114 b++ lim باشد،
x

x
x ax b®®

--
++ ++

== --¥¥
2 2

2 5 اگر

 2 )4   1)3 2( صفر    -1 )1

) کدام است؟- 115 ) ( )fog ¢¢ 1 lim باشد، ( ) ( )
x

f x f
x®®

--
--

==
2

2

2

4

3
g و x x x( ) == ++ اگر

 3 )4   2 )3   3
2

)2   2
3

)1

a کدام است؟- 116 b++ x مشتق پذیر است. == 2 ، در نقطءه f x
x x x

x ax b x
( )

| | ;

;
==

-- <<

++ ++ ³³

ìì
íí
ïï

îîïï

2

2

2 2

1

2
2

تابع با ضابطءه

 5 )4   4 )3   3 )2   2 )1

x چه قدر بیشتر است؟- 117 == 3

4
] از آهنگ تغییر لحظه ای آن در , ]0 2 ، آهنگ تغییر متوسط تابع در بازءه f x x x( ) ( )== ++ ++2 4 1 در تابع با ضابطءه

 0 25/ )4   0 20/ )3   0 15/ )2   0 10/ )1

a کدام است؟- 118 f است. x x ax bx cx( ) == ++ ++ ++3
4 3 2 شکل روبه رو، نمودار تابع

-8 )1

-7 )2

-5 )3

-4 )4

، از خط مجانب قائم آن کدام است؟- 119 f x x x( )
(x )

==
++

--

2

2

2

1
فاصلءه نقطءه مینیمم مطلق تابع

 2 )4   3
2

)3   4
3

)2   1)1

3 می باشد؟- 120 ) یک همسایگی عدد , )x x++ --1 2 1 ، بازءه x به ازای کدام مجموعه مقادیر

 1 5 2/ < <x )4   2 2 5< <x / )3   { }2 )2   Æ )1

در یک ذوزنقه، خطی که وسط ساق ها را به هم وصل کند، مساحت آن را به نسبت 3 به 5 تقسیم می کند. نسبت قاعده های ذوزنقه کدام است؟- 121

 3
5

)4   2
5

)3   1
3

)2   1
4

)1

122 - O Q قطع می کنند. نقطءه P و AMC دو ضلع مثلث را در AMB و BC است. نیمسازهای دو زاویءه M وسط در مثلثABC نقطءه

OM برابر کدام است؟ PQ است. AM و محل تالقی

 OP )4   OA )3   AQ )2   1
4
BC )1

در چهارضلعیABCD، وسط دو ضلع غیرمجاور و وسط دو قطر آن، رأس های یک لوزی است. الزاماً کدام نتیجه گیری در مورد چهارضلعی - 123

مفروض درست است؟

2( دو قطر عمود بر هم  اند. 1( دو ضلع غیرمجاور دیگر، برابرند.  

4( دو ضلع غیرمجاور، موازی اند. 3( دو ضلع شامل رأس های لوزی، برابرند.  

P، در کدام حالت تعداد - 124 ، موازی خطd و عمود بر صفحءه A P مفروض اند. در رسم صفحه ای گذرا از نقطءه ، خطd و صفحءه A نقطءه

جواب ها بی شمار است؟

 d p^ )4   d p|| )3   d P ¹ Æ )2   d P d = )1
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در یک مکعب، صفحءه گذرا بر یک یال و وسط یال دیگر، آن را به دو قطعءه نابرابر تقسیم می  کند. نسبت حجم های این دو قطعه کدام است؟- 125

 1
3

)2    1
4

)1

 1

3

)4    1

5

)3

CX مماس بر دایره است. کمان- 126 bb و aa== 2 AB، زاویءه CD|| AB برابر شعاع دایره و در شکل روبه رو، وتر

BD چند درجه است؟

60 )2   50 )1

 75 )4   70 )3

یک ذوزنقءه متساوی الساقین، با کدام شرط قابل محیط بر دایره است؟- 127

2( یکی از قاعده های ذوزنقه، برابر یکی از ساق ها 1( دو قطر عمود بر هم  

4( طول پاره خط واصل وسط دو ساق، برابر اندازءه یکی از ساق ها  3( خط واصل وسط دو ساق، گذرا از محل تالقی قطرها 

3 است؟- 128 6 باشد، آن گاه مساحت شش ضلعی منتظم محیط بر این دایره، چند برابر 3 اگر مساحت شش ضلعی منتظم محاط در یک دایره

9 )4  8 )3   7 5/ )2   7 2/ )1

، که دو رأس دیگر آن بر روی هر یک از دو - 129 A d¢¢ است. در رسم مثلث متساوی االضالع به رأس d و A در صفحءه دو خط متقاطع نقطءه

خط مفروض باشد، کدام تبدیل هندسی به کار می رود؟

4( دوران 3( تجانس  2( بازتاب  1( انتقال 

در شکل روبه رو، اندازءه ضلع بزرگ تر چهارضلعی کدام است؟- 130

2 10 )1

2 11 )2

4 3 )3

 5 2 )4

، عدد غیرصفر x کدام است؟- 131 x x
x
x2 1

3 1 1

4 0 2

1 2 0

2

1

0--[[ ]]
--

--
éé

ëë

êê
êê
êê

ùù

ûû

úú
úú
úú --

éé

ëë

êê
êê
êê

ùù

ûû

úú
úú
úú

== از رابطءه ماتریسی

3

5
)4  4

9
)3  3

8
)2  2

9
)1

AX، ماتریس X کدام است؟- 132 A I== -- 2 ، از رابطءه ماتریسی A ==
éé

ëë
êê

ùù

ûû
úú

2 1

4 3
اگر

1 2

4 1-
é

ë
ê

ù

û
ú )4  

2 1

4 2

-é

ë
ê

ù

û
ú )3  

-
-

é

ë
ê

ù

û
ú

2 1

4 1
)2  

-
-

é

ë
ê

ù

û
ú

2 2

3 1
)1

| کدام است؟- 133 | .A Aآن گاه دترمینان ماتریس ، | |A == 4 3 باشد و 3´́ اگر A ماتریس

256 )4  128 )3  96 )2  64 )1

) بگذرد، - 134 , )--1 4 x منطبق بر نیمساز ناحیءه اول است. اگر دایرءه C از نقطءه y x2 2
4 6++ -- == وتر مشترک دایرءه C با دایره ای به معادلءه

معادلءه آن کدام است؟

x y y x2 2
2 6+ + - = )2   x y y x2 2

3 6+ - + = )1

x y y x2 2
3 6+ - - = )4   x y y x2 2

2 6+ - + = )3

x کدام است؟- 135 == 4 )F و خط هادی به معادلءه , )2 1 معادلءه یک سهمی با کانون

x x y2
6 2 5- + = - )4  x x y2

4 4 0- + = )3  y y x2
2 2 5- + = )2  y y x2

2 4 11- + = )1
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2 و 2 واحد، دایره ای هم مرکز با بیضی و شعاع 2 واحد، بیضی را در نقطءه M قطع می کند. مجموع مربعات فواصل - 136 5 در یک بیضی به اقطار

M از دو کانون بیضی کدام است؟

20 )4  18 )3  16 )2  12 )1

c در یک صفحه اند؟- 137 m== --( , , )4 5  و


b == ( , , )2 0 1  ، a == --( , , )1 2 3 به ازای کدام مقدار m، سه بردار

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

N همواره روی دو محور می لغزند. - 138 M و B در صفحءه محورهای مختصات مفروض اند. دو نقطءه
9

11
A و

3

5
نقاط

AMNB کدام است؟ کم  ترین اندازءه خط شکستءه

19 )2   18 )1

 21 )4   20 )3

A کدام است؟- 139 B B باشند، تعداد زیرمجموعه های¢¢ == {{ },{ , }}1 1 2 A و == { , ,{ , },{ ,{ , }},{ }}1 2 1 2 1 1 2 2 اگر

 32 )4   16 )3   8 )2   4 )1

5 المپ و از - 140 3 المپ معیوب است. از جعبءه اول 12 المپ موجود است. در جعبءه اول4 المپ و در جعبءه دوم 20 و در دو جعبه به ترتیب

7 المپ، به تصادف برداشته و در جعبءه جدید قرار می دهیم. با کدام احتمال، یک المپ انتخابی از جعبءه جدید معیوب است؟ جعبءه دوم

 7

24
)4   13

48
)3   11

48
)2   5

24
)1

P کدام است؟- 141 A B( )

¢¢ ، آن گاه P A B( ) /

¢¢ == 0 2 P و A B( ) / == 0 6 B، اگر A و در دو پیشامد مستقل

 0 9/ )4   0 85/ )3   0 75/ )2   0 7/ )1

نمرات ریاضی 40 دانش آموز یک کالس در جدول روبه رو آمده است. میانگین وزنی نمرات کدام است؟- 142

14 25/ )2   14 2/ )1

 14 75/ )4    14 4/ )3

 کدام است؟- 143
Q Q Q

Q Q
1 3 2

3 1

2++ --
--

نرخ بیکاری یک کشور در 10 سال گذشته به صورت زیر است. مقدار

 12 7 30 2 10 6 11 9 10 6 12 3 11 2 13 5 12 8 11 5/ , / , / , / , / , / , / , / , / , /  

 0 275/ )4   0 175/ )3   -0 125/ )2   -0 225/ )1

66 کدام است؟- 144 7 باشد، آن گاه باقی ماندءه تقسیم این عدد بر 5 و به ترتیب 11 6 و اگر باقی ماندءه تقسیم عددی بر

 41 )4   40 )3   32 )2   29 )1

n، کدام است؟- 145 aa باشد، آن گاه مجموع ارقام کوچک ترین عدد ¹¹ 1 aa و | 7 4n ++ ، aa | 13 3n ++ nÎÎ، اگر به ازای بعضی از مقادیر

 10 )4   9 )3   8 )2   7 )1

140 تومان است. با مبلغ19000 تومان، به چند طریق می توان از این دو نوع کاال خریداری کرد؟- 146 220 و قیمت هر واحد از دو نوع کاالی متمایز به ترتیب

 13 )4   12 )3   11 )2   10 )1

a کدام است؟- 147 23 بخش پذیر باشد، کوچک ترین عدد طبیعی 713 بر ++ a اگر عدد

 5 )4   4 )3   3 )2   2 )1

6 رأسی 4� منتظم، دارای چند دور با طول4 است؟- 148 یک گراف سادءه

 15 )4   12 )3   10 )2   9 )1

5 نفر توزیع کرد، به طوری که هر نفر حداقل یک توپ داشته باشد؟- 149 11 توپ یکسان را بین به چند طریق می توان 

 220 )4   210 )3   180 )2   160 )1

181715141210x

4610785f
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3 عضوی کدام است؟- 150 6 عضوی به یک مجموعءه تعداد توابع پوشا، از یک مجموعءه

 540 )4   480 )3   450 )2   360 )1

زیرمجموعءه حداقل چندعضوی - 151 یک  است،  مرتب شده  تصاعد عددی  یک  به صورت  که   { , , , , , , }5 8 11 65 68 71 اعداد مجموعءه  از 

82 باشد؟ انتخاب شود تا مطمئن باشیم الاقل دو عدد در این زیرمجموعه موجود است که جمع آن ها

 14 )4   13 )3   12 )2   11 )1

، با کدام گزارءه زیر هم ارزش است؟- 152 ~ ( )p qÞÞ گزارءه

 p qÚ ~ )2    ~ p qÚ )1
 p qÙ ~ )4    ~ p qÙ )3

P دارای ارزش درست است؟- 153 x y( , ) ، با کدام گزاره نمای "" ÎÎ $$ ÎÎx y P x y , ; ( , ) گزارءه سوری

 x y- = 6 )2    y x- = 6 )1
 xy = 6 )4    x y+ = 6 )3

کدام مجموعه برای گراف روبه رو، یک مجموعءه احاطه گر مینیمال است؟- 154

{ , , , }a c e g )1
{ , , , }a d e g )2
{ , , , }a b d e )3
 { , , , }a d e f )4

 کدام است؟- 155
3 1 2

1 2 3

2 3 1

تعداد مربع های التین متعامد با مربع التین

6 )4   4 )3   3 )2   2 )1



دفترچه مشاره 2
آزمـون اختصـاصی

گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی
آزمون اختصاصی )سراسری رياضی 98 خارج کشور(

175 دقيقه135

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخ گویی

85 دقیقه55101155ریاضیات1

55 دقیقه45156200فیزیک2

35 دقیقه35201235شیمی3

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخ گويی

8



12 صفحهآزمون اختصاصی

تعداد خطوط در طیف نشری خطی کدام اتم در ناحیءه مرئی، با تعداد این خطوط در طیف هیدروژن برابر است؟- 201
4( آهن 3( لیتیم  2( سدیم  1( هلیم  

کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟- 202
3d را در بر دارد. 3p و ،3s آ( سومین الیءه الکترونی اتم، زیرالیه های

) وابسته است. )n ب( ترتیب پرشدن زیرالیه ها، تنها به عدد کوانتومی اصلی
18 عنصر جای دارند که از میان آن ها دو عنصر گازی اند. پ( در سومین دورءه جدول دوره ای )تناوبی(،
3p از الکترون پر می شوند. ،3s ت( در اتم عنصرهای دورءه سوم جدول دوره ای )تناوبی(، زیر الیه های

4( آ، ب، ت 3( آ، پ، ت  2( ب، پ  1( آ، ت 

27 است که در شکل مقابل باید به ترتیب با - 203 amu 24 و amu عنصر فرضیX دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی
26 باشد، چند دایره  7/ amu دایره های سفید و سیاه  رنگ نشان داده شوند. اگر جرم اتمی میانگین این عنصر برابر

در شکل روبه رو باید سیاه رنگ باشد، تا فراوانی ایزوتوپ ها را به درستی نشان دهد؟
 19 )2    16 )1
 27 )4    22 )3



13 صفحهآزمون اختصاصی

204 - ، 12
24Mg با توجه به روند تشکیل عنصرها در ستارگان، از به هم پیوستن حداقل چند اتم از فراوان ترین ایزوتوپ هلیم، یک اتم ایزوتوپ

می تواند به وجود آید؟ )از تبادل انرژی و تغییرات اندک جرم صرف نظر شود.(
 12 )4   8 )3   6 )2    4 )1

وجود ترکیب های کدام عنصر در سنگ ها یا شیشه، می تواند سبب ایجاد رنگ شود؟- 205
 
26

X )4   
20

Z )3   
13

A )2   11M )1

آمونیوم سولفات و آمونیوم نیترات در کدام موارد زیر، با یکدیگر تفاوت دارند؟- 206
آ( عدد اکسایش اتم مرکزی آنیون 

ب( شمار اتم های هیدروژن در فرمول شیمیایی
پ( شمار اتم های نیتروژن در فرمول شیمیایی

ت( شمار جفت الکترون های پیوندی در اتم مرکزی آنیون
4( آ، ت 3( آ، پ، ت  2( آ، ب  1( آ، ب، پ 

CaSiO ، بیشتر است؟- 207 s HF aq3( ) ( )++   CaF aq SiF g H O l2 4 2( ) ( ) ( )++ ++ ضریب استوکیومتری کدام ماده، پس از موازنءه معادلءه واکنش:

 CaF2 )4   HF )3   CaSiO3 )2   H O2 )1

با توجه به واکنش زیر، از مصرف هر مول بور اکسید، چند لیتر گاز در شرایطSTP تولید می شود؟- 208

)B O s Cl g2 3 2( ) ( )++  �  BCl l O g3 2( ) ( )++   )معادله موازنه شود.

 39 2/ )2    33 6/ )1

 67 2/ )4    44 8/ )3

30 روز کاری( چند تن از - 209 270 کیلوگرم منیزیم، ماهانه ) ++Mg2 است. برای تهیءه روزانه 1350 از یون ppm یک نمونه از آب دریا، دارای

80% منیزیم آب دریا قابل استخراج باشد.( این آب باید فراوری شود؟ )فرض کنید که حداکثر،
 7500 )2    6000 )1

 12000 )4    9000 )3

97 درصد، طبق معادلءه زیر، به تقریب چند مول آلومینیم سولفات باید با مقدار کافی باریم کلرید - 210 79 گرم باریم سولفات با خلوص 06/ برای تهیءه
 )Ba S g mol== == == --

137 32 16
1, ,O : . واکنش دهد و در این واکنش چند مول باریم کلرید مصرف می شود؟ )گزینه ها را از راست به چپ بخوانید،

)BaCl aq Al SO aq2 2 4 3( ) ( ) ( )++   BaSO s AlCl aq4 3( ) ( )++   )معادله موازنه شود.

 0 44/ ،0 13/ )2    0 33/ ،0 13/ )1
 0 33/ ،0 11/ )4    0 44/ ،0 11/ )3

با توجه به نمودار مقابل، به تقریب در چه فشاری در دمای ثابت، غلظت- 211
 (O , : . )== == --

16 14
1N g mol 0 موالر می رسد؟ 01/ NO در آب به

 4 )1
 4 4/ )2
 5 8/ )3

 7 )4

250 گرم آب در دمای معین تهیه شود، جرم کل محلول برابر چند گرم و شمار مول های - 212 C( در H O12 22 11 اگر محلول سیرشدءه شکر )ساکارز
)O , , : .== == == --

16 12 1
1C H g mol 100 گرم آب است؛ ساکارز حل شده به تقریب کدام است؟ )انحالل پذیری ساکارز در این دما، برابر205 گرم در

 2 4/ ، 762 5/ )2    2 4/ ، 512 5/ )1
 1 5/ ، 512 5/ )4    1 5/ ، 762 5/ )3

0/06

0/05

0/04

0/03

0/02

0/01

1 2 3 4 5 6 7
گا� (atm)فشالاير

8 9 10

�
�ر

ذ
لپ
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ح

�هن
ده

وهن
ش

ل
ح
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چند مورد از مطالب زیر، درست است؟- 213
 اندازه گیری آنتالپی بسیاری از واکنش ها به روش گرماسنجی امکان پذیر نیست.

 تأمین شرایط بهینه، برای انجام واکنش تهیءه متان از هیدروژن و کربن آسان است.
DDH وابسته به خود بیان شود، واکنش استوکیومتری نامیده می شود.  واکنشی که با

 محاسبءه گرمای بسیاری از واکنش های مرحله ای یا واکنش هایی که به دشواری انجام می شوند، بر پایءه قانون هس امکان پذیر است.
 2 )2    1)1
 4 )4    3 )3

، چند کیلوژول گرما به طور مستقیم )قبل از سوخت وساز( وارد بدن می شود؟ - 214 45 C300 شیر( با دمای g با نوشیدن یک لیوان شیر )

37 در نظر بگیرید.( C 4 و دمای بدن را 1 1J g K. .-- -- )گرمای ویژءه شیر را

 14 6/ )2    9 6/ )1

 18 )4    12 )3

DDH این واکنش چند کیلوژول است؟- 215 با توجه به آنتالپی پیوندها و واکنش زیر، کدام هیدروکربن زیر پایدارتر است و

  
H پيوند H-- C H-- C C--

 ( . )kJ mol--1 348 412 436 انرژی

 -40 2( سیکلوهگزان،    -40 1( هگزان،
 +40 4( سیکلوهگزان،    +40 3( هگزان،

با توجه به نمودار »مول � زمان« رو به رو که به یکی از فراورده های واکنش تقریباً کامل- 216
 ،NH g Cl g3 2( ) ( )++   NH Cl s NCl g4 3( ) ( )++ معادلءه: در  آمونیاک  مول   0 14/

مربوط است، کدام مطلب نادرست است؟ )معادله موازنه شود.(

0/035

0/030

0/025

0/020

0/015

0/010

0/005

ها
ل

مو
الاير

مچ
ش

0
10 20 30 40 50 60 70

(s)�مان

NCl، نسبت داد.  g3 ( ) 1( می توان آن را به تشکیل

2( نمی توان آن را به مصرف یکی از واکنش دهنده ها نسبت داد.

0 مول بر ثانیه است. 001/ 20 ثانیه، برابر Cl در فاصلءه زمانی10 تا g2( 3( سرعت متوسط مصرف(

3 مول بر  10
3´ - NH، از آغاز واکنش تا ثانیءه سی ام، برابر Cl s4 ( ) 4( سرعت متوسط تشکیل

ثانیه است.

5% از فلز به کار رفته در آن در اثر خوردگی از بین می رود. آهنگ - 217 219 تن تأسیسات آهنی است، ساالنه 000, در یک پاالیشگاه که شامل

365 روز در نظر بگیرید.( )سرعت( متوسط مصرف فلز آهن در این پاالیشگاه چند تن در روز است؟ )هر سال را برابر

 45 )4   40 )3   35 )2   30 )1

شمار اتم های کربن در مولکول کدام آلکان با شمار آن ها در مولکول نفتالن برابر است؟- 218

� اتیل نونان 4 )2 � متیل هپتان   3 � اتیل � 3 )1

� دی متیل هپتان 3 ، 3 )4 � تری متیل اوکتان   3 ، 3 ، 2 )3

کدام مطلب دربارءه پلی استیرن نادرست است؟- 219

H است. C CH C H
2 6 5= ( ) 2( مونومر آن، 1( ترکیبی سیرشده است.  

4( در ساخت ظرف های یک بارمصرف به کار می رود. CH است.  C
2

C H
6 5

H

3( واحد تکرارشوندءه آن، 
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چند ترکیب زیر، می تواند به طور مستقیم )بدون تغییر گروه های عاملی( در تهیءه پلیمری از نوع پلی آمید )به عنوان مونومر یا یکی از - 220
واحدهای سازنده( به کار رود؟

NHCH3     H N CH NH2 2 6 2-- --( )  

COOH    H N CH COOH2 2-- --  
 4 )4   3 )3   2 )2   1)1

فرمول »پیوند � خط« چند ترکیب زیر، درست است؟- 221

C

O

O

C   اتیل بوتانوات: 

O

O

 اتیل اتانوات: 

C

O

O

C  پروپیل اتانوات: 

O

O

 متیل پروپانوات: 
 4 )4   3 )3   2 )2   1)1

چند مورد از مطالب زیر، دربارءه ترکیبی که ساختار مولکول آن نشان داده شده، درست است؟ - 222
 به یک استر مربوط است.

 به یک اسید چرب سه ظرفیتی مربوط است.

 در بنزین حل می شود و در آب نامحلول است.

 بخش ناقطبی آن بر بخش قطبی آن غلبه دارد.
 4 )4   3 )3   2 )2   1)1

1 است. غلظت موالر اسید در آن در حالت فعالیت، به - 223 4/ 3 و در حالت فعالیت آن، برابر 7/ pH معدءه فردی، در حالت استراحت برابر
 ( / , / )/ /
10 0 2 10 0 4

0 7 0 4-- --
  تقریب چند برابر حالت استراحت است؟

 50 )4   100 )3   150 )2   200 )1

100mL آب مقطر حل شوند، - 224 0 مول از هر یک، در دو ظرف دارای 01/ ) هستند. اگر )aa == %2 HY به ترتیب اسید قوی و ضعیف HX و
) log /2 0 3== HX، به تقریب کدام است؟ )از تغییر حجم چشم پوشی شود، HY به نسبتpH محلول

 3 7/ )4   3 3/ )3   2 7/ )2   2 3/ )1
است. - 225 گالوانیزه  آهن  قطعه  یک  نشان دهندءه  رو به رو،  شکل 

کدام بخش از آن، نادرست بیان شده است؟
1( واکنش آندی
2( گونءه اکسنده

3( نوع فلز خورده شده
4( شمار الکترون ها در واکنش کاتدی 

کدام نمودار، غلظت گونه های محلول را در آبکاری یک قاشق مسی با استفاده از الکترود آند نقره را به درستی نشان می دهد؟ )الکترولیت - 226
به کار رفته، محلول یک موالر از نمک فلز نقره است.(

0

1

مواللاير غلظت

و��نش پ�شرفت

Cu �� �
� �

2

Ag�� �
� � )2  

0

1

مواللاير غلظت

و��نش پ�شرفت

Cu �� �
� �

2

Ag�� �
� �

)1

0

1

مواللاير غلظت

و��نش پ�شرفت

Cu �� �
� �

2

Ag�� �
� � )4  

0

1

مواللاير غلظت

و��نش پ�شرفت

Cu �� �
� �

2

Ag�� �
� �

)3

O (g)
2

��سندهگوهنۀ

Zn (aq)�2

آبقطرۀ

O (g) H O(l) e OH (aq)� �� � �
2 2

2 2 4

Fe(s)

Zn(s) Zn (aq) e� �� �2
2Zn(s)
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emf سلول گالوانی استاندارد - 227 V( ) emf سلول گالوانی استاندارد لیتیم � نقره برحسب ولت، به تقریب چند برابر مقدار V( ) مقدار

روی � نقره است؟

2 47/ )2   2 25/ )1

3 75/ )4   3 47/ )3

325mg از فلز روی اضافه شده است. با توجه به جدول زیر، رنگ نهایی محلول - 228 ، ( )V 0 موالر نمک وانادیم 025/ 200mL از محلول به

)V aq Zn s5++ ++( ) ( )   ++ ++Zn aq2 ( ) Zn؛ واکنش در هر مرحله کامل انجام می شود. g mol== --
65

1. کدام است؟ )

1( بنفش

2( آبی

3( زرد

) عدد اکسايش واناديم )V ( )IV ( )III ( )II

بنفشسبزآبیزردرنگ محلول
4( سبز 

HBr چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟- 229 HCl و ،HF دربارءه

pH محلول یک موالر هر سءه آن ها در آب یکسان است.  مولکول هر سءه آن ها قطبی است. 

 نقطءه جوشHF در مقایسه با دو ترکیب دیگر، باالتر است.  مولکول های هر سه، می توانند پیوند هیدروژنی تشکیل دهند.

 4 )4   3 )3   2 )2   1)1

چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟- 230

 آهن در طبیعت به صورت هماتیت وجود دارد.

 زنگ آهن از واکنش آهن با اکسیژن در هوای مرطوب تشکیل می شود.

 به علت نفوذپذیر بودن زنگار، زنگ زدن آهن در هوای مرطوب به درون آن نیز سرایت می کند.

2 واحد افزایش می یابد.  زنگ زدن آهن، یک واکنش اکسایش است و در آن عدد اکسایش آهن تنها

 4 )4   3 )3   2 )2   1)1

نوع نیروهای بین  مولکولی در کدام ترکیب، متفاوت از ترکیب های داده شدءه دیگر است؟- 231

 C 4( ویتامین 3( نفتالن  2( پروپان  1( پلی اتن 

SiO2، درست است؟- 232 کدام مورد دربارءه

2( به صورت خالص در طبیعت یافت نمی شود. 1( در ساختار آن، پیوندهای یونی همانند پیوندهای کوواالنسی نقش دارند. 

4( سختی آن از گرافیت بیشتر است. 3( جزء جامدهای مولکولی است.  

کدام گزینه، دربارءه مولکول آمونیاک نادرست است؟- 233

1( گشتاور دوقطبی آن برابر صفر است.

2( در میدان الکتریکی جهت گیری می کند.

3( اتم نیتروژن در آن، دارای یک جفت الکترون ناپیوندی است.

3d است.  - d و اتم نیتروژن دارای بار جزئی + 4( هر اتم هیدروژن در آن، دارای بار جزئی

، به ترتیب از راست به چپ با افزایش کدام عامل و - 234 4 2HCl g O g( ) ( )++   2 2 102 2
1H O g Cl g K L mol( ) ( ) , .++ == -- در واکنش:

یا دو برابر کردن غلظت موالر کدام ماده، تأثیر بیشتری بر جابه جایی تعادل به سمت راست دارد؟

 HCl 4( فشار،   O2 3( فشار،   HCl 2( حجم،   O2 1( حجم،

از هر - 235 0 مول  1/ اگر در لحظءه تعادل از گازهای هیدروژن و کربن دی سولفید وارد شده است.  لیتری دربسته، مقداری  در یک ظرف پنج 

L کدام است؟ mol2 2. -- K برحسب 0 مول گاز متان و1 مول گاز هیدروژن سولفید در مخلوط تعادلی وجود داشته باشد، مقدار 5/ واکنش دهنده،

)CS ( ) ( )2 2g H g++   CH g H S g4 2( ) ( )++   )معادله موازنه شود.

 1 25 10
6/ ´ )4   1 25 10

5/ ´ )3   6 25 10
6/ ´ )2   6 25 10

5/ ´ )1

روینقرهلیتیمنوع فلز

E V( )   --3 05/ ++0 8/ --0 76/



9
دفترچه مشاره 1
آزمــون عـمـومـی

گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی
آزمـــون عمومی )سراسری رياضی 99 داخل کشور(

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخ گويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخ گویی

18 دقیقه25125زبان و ادبّیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4
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کدام گزینه می تواند معنای مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه های زیر باشد؟- 1
»بدسگال، عنود، تیمار، داّلک، دوده، خیره، بردمیدن«

2( دشمن و بدخواه، حمایت و نگاهداشت، خاندان، خروشیدن 1( بداندیش، توّجه، برگردانیدن، متحّیر 
4( بدخواه، مهیب، کیسه کش حمام، سرگشته 3( بدبختی، غمخواری، طایفه، برگردانیدن 

در کدام گزینه تعداد واژه هایی که غلط معنی شده، کم تر است؟- 2
2( )ایدون: این جا(، )اشباه: همانند(، )وظیفه: معاش(، )وبال: بار گناه(  1( )بّر: خشک(، )باره: حصار(، )ویله: رها(، )نژند: اندوهگین(  
4( )بیغوله: کنج(، )پدرام: آراستن(، )التهاب: شعله ور شدن(، )آستانه: آغاز( 3( )پایمردی: استقامت(، )انگاره: طرح(،  )ادبار: سیه روز(، )مواالت: دوستداری(  

با توّجه به واژه های زیر، در کدام موارد معنی بعضی واژه ها نادرست است؟- 3
ب( )متقاعد: هم عقیده( )تاک: رز( )تقصیر: کوتاه( الف( )وجه: وجود( )پوییدن: تالش( )محب: یار( 

د( )سامان: امکان( )سرپَر زدن: توقف کوتاه( )منّت: نیکویی( ج( )انبان: خیک( )حریف: مبارز( )درهم: مسکوک طال( 
4( ب، د 3( ب، ج  2( الف، د  1( الف، ج 

در متِن زیر، چند غلط امالیی یافت می شود؟- 4
»غافلی ضعیف که بر خواری کشیدن خو دارد و به هیچ تأویل منظور و محترم و متاع و مکّرم نگردد که در معرض حسد و عداوت افتد، بباید 

دانست که عاقل همیشه محروم است و محسود و من از این طبقه نیستم و نه آزی قالب است که خیانت کنم.«
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

در متِن زیر، چند غلط امالیی وجود دارد؟- 5
»با آن که به چنین واقعءه هایل و مصیبت عام از وطن به قربت افتاده است و از مسّرت به ماللت و از کثرت به قّلت و از جمعّیت به تفرقت، 
نگویم از عّزت به مذلّت که عّزت فقر هرگز روی زلّت نبیند. امید به عنایت بی عّلت و عاطفت حضرت جّلت، این کتاب در حضرت سلطنت 

منظور باشد نه مهجور.«
4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 

در کدام بیت غلط  امالیی یافت می شود؟- 6
1( چ�������ون درآم�������د ع���ّل���ت���ی ان������در ق��ض��ا
بهشت ه��ش��ت  خ�����وان  ب����زم  2( ص���ل���ت���ش 
م��ی رود روی���ی  صبح  ان��ت��ظ��ار  ش��ب  همه  3( ش���ب 
م��ی ک��ن��د ح��ذر ق��ض��ای خ���دا  از  ک��ه  4( ن�����ادان 

س���زا ن����ه����ان ک����ردن  دی�������دم  را  ت���ی���غ 
م��ل��وک ه����ف����ت خ����وان  رزم  ص���ول���ت���ش 
را ج��ه��ان اف��روز  صبح  ای��ن  نیست  صباحت  ک��ان 
می کن��د جل��وه  قض��ا  تی��ر  ب��ه  رو  ک��ه  غاف��ل 

ابیاِت زیر، به ترتیب، سرودءه چه کسانی هستند؟- 7
تنومند درخ���ت  خ��اک��ی  ای  َزبَ���ر  ال��ف(  ت��ا 

ک��ار ع��ل��م  ن����داری  چ���ون  داری  ب( زور 

پیون�د ریش�ءه  خ�اک  و  آب  ای�ن  از  مگس�ل 

زدن آس���ان���ی  ب���ه  ن���ت���وان  آن  الف 
2( عطّار نیشابوری، خواجوی کرمانی 1( ابن حسام خوسفی، سنایی  

4( ابن حسام خوسفی، جالل الدین محّمد مولوی 3( ادیب الممالک فراهانی، مجد خوافی  
تعداد تشبیهات کدام بیت بیشتر است؟- 8

قف��س در  بلب��ل  همچ��و  دائ��م  شیداس��ت  و  1( وال��ه 
قناع��ت ل��ب خونخ��وار ح��رص، خ��اک  ب��ر  2( بم��ال 
3( چ��ون س��نگ س��رمه، خاک��ش پیرای��ءه نظرهاس��ت
4( ب��ه هر ش��ورش مده چ��ون م��وج از کف دام��ن دریا

دوس��ت ب��ادام  و  ش��کر  عش��ق  ز  طبع��م  طوط��ی 
تمّن��ا ش��ور  آب  افزاس��ت  تش��نگی  و گرن��ه 
چش��می ک��ه ی��ک نظ��ر دی��د آن چش��م سرمه س��ا را
دری��ا خرم��ن  از  خوش��ه ای  گوه��ر  عق��د  باش��د  ک��ه 

در کدام بیت همءه آرایه های »تشبیه، استعاره، جناس« به کار رفته است؟- 9
1( حاف��ظ در ای��ن کمن��د س��رِ سرکش��ان بس��ی اس��ت
چگون��ه ای؟ مس��کین  دل  زلف��ش  ای  چی��ن  2( در 
3( صح��ن س��رای دی��ده بشس��تم، ول��ی چ��ه س��ود؟
4( چ��ون پیال��ه، دل��م از توب��ه ک��ه ک��ردم، بشکس��ت

ت��و مج��ال  نباش��د  ک��ه  َمپ��ز،  ک��ج  س��ودای 
ت��و ح��ال  ش��رح  صب��ا  ب��اد  گف��ت  کآش��فته 
ت��و خی��ال  خی��ل  خ��ور  در  نیس��ت  گوش��ه،  کای��ن 
همچ��و الل��ه، جگ��رم ب��ی م��ی و خم خان��ه بس��وخت
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آرایه های مقابل ابیات در همءه گزینه ها تماماً درست است؛ به جز ............... .- 10
دگ��ر روز  از  روز  ه��ر  م��ی ش��وی  1( ن��ازن��ی��ن ت��ر 
م��ران خوی��ش  در  ز  نس��یمم  همچ��و  2( باغب��ان 
اس��ت گش��ته  حص��اری  مجن��ون  خاط��ر  غب��ار  3( در 
ش��ود یوس��ف  پیراه��ن  دی��ده اش  4( پرده ه��ای 

ت��و پ��ای  ت��ا  س��ر  ز  می ری��زد  ک��ه  چندان��ی  ن��از 
اس��ت م��ن  گلن��ار  چ��و  اش��ک  از  ت��و  گل��زار  کآب 
تو ش���ه���الی  ن���رگ���س  ش����رم  ز  آه����و  دی�����دءه 
ه��ر ک��ه ی��ک ش��ب را ب��ه روز آورد در س��ودای ت��و

)حسن تعلیل، واج آرایی(
)ایهام، کنایه(

)استعاره، تشبیه(
)تلمیح، ایهام تناسب(

آرایه های »تشبیه، استعاره، حس آمیزی و ایهام تناسب« به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟- 11
گل ز  من  بالین  و  بستر  است  شبنم  الف( چون 
ب( نال�ءه ن�ی راس�ت ص�د تن�گ ش�کر در آس�تین
می ب�ودم؟ بیم�ار  چ�را  می رفت�م  دس�ت  از  ج( چ�را 
پ�روردی س�ایه  دارد  گ�رم  ن�گاه  ت�اب  د( کج�ا 

خویش پ��اک ب��ی��ن  ن��ظ��ر  از  خ�����ارزار  در 
مب�اش گ�و  نباش�د  ش�کّر  از  پ�ر  گ�ر  بندبن�دش 
زنخدان�ش س�یب  م�ن  بالی�ن  ب�ر  می ب�ود  اگ�ر 
مهتاب�ش گلگش�ت  از  چه�ره  آفتاب�ی  گ�ردد  ک�ه 

4( ج، الف، د، ب 3( ج، الف، ب، د  2( ب، د، ج، الف  1( ب، الف، د، ج 
با توّجه به مصراع های زیر، اجزای کدام مصراع ها از »نهاد + فعل« تشکیل شده است؟- 12

وص�ول ت�ا  اندیش�ه  از  باش�د  ف�رق  الف( بس�یار 
ج( س�عدی از ای�ن پ�س ن�ه عاق�ل اس�ت نه هش�یار 
م�ن س�خنگوی  س�رو  برگذش�ت  چم�ن  ب�ه  ه( دی  

س�نبل  و  الل�ه  ب�ه  نظ�ر  نباش�د  ص�دق  ب( دلی�ل 
وص�ال  امی�د  هم چن�ان  ن�رود  در  ب�ه  س�ر  د( ز 

4( ب، د، ه 3( ب، ج، ه  2( الف، د، ه   1( الف، ب، د 
در کدام گروه واژه، رابطءه معنایی واژه ها، با سایر گروه ها، متفاوت است؟- 13

2( تفّوق و برتری � عقده و گره � صواب و صالح  1( آسمان و ماه � دریا و ماهی � شعر و قصیده  
4( خانواده و همسر � مدرسه و تخته سیاه � پادگان و سرباز 3( حیوان و چنگال � آشپزخانه و چاقو � رمضان و تشنگی  

بیشترین »صفت مرکّب« در کدام بیت یافت می شود؟- 14
زودرن��ج و  دیرج��وش  بیگانه پ��رور  1( دوس��ت ُکش 
ام��ی��دس��وز و  ی�����أس آور  او  آت���ش ب���ار  2( ل��ف��ظ 
مردم فریب و  یغماگر  دل��ب��ری  در  3( غ��م��زه اش 
م��رج��ان ف��روش سخن  گ��اه  او  گوهربیز  4( ل��ع��ل 

آسان گس��ل مشکل پس��ند  س��خت دل  سس��ت پیمان 
درم��ان گ��س��ل و  درداف���ک���ن  او  ب��ی��م��ار  ن��رگ��س 
ایمان گسل و  ت��ق��واک��ش  ک��اف��ری  در  ط����ّره اش 
ش��ری��ان گ��س��ل غ��ض��ب  وق���ت  او  خ���ون ری���ز  م���ژءه 

در کدام ابیات، »صفت مضاٌف الیه« وجود دارد؟- 15
را خطّان  سبز  وصال  عالم  این  در  دان  الف( غنیمت 
را؟ سمن بر   آن  نگاه  خوش  چشِم  است  دیده  ب( مگر 
س�یه روزان م�ا  ش�مع  گاز  زخ�م  ز  س�ر  ج( نپیچ�د 
غافل این  از  چاک  کردم  اّمید  صد  به  را  خود  د( دل 
برنمی دارد خورشیدطلعت  آن  رخسار  ه( ع��رق 

نم�ی دارد جان پ�رور  ریح�ان  ای�ن  خل�د  ب�اغ  ک�ه 
ب��رن��م��ی دارد ع��م��ارت  خ��ان��ه ب��ر دوش��ان  زمین 
برنم�ی دارد لطاف�ت  از  ش�بنم  ب�اغ  ای�ن  گل 
برنم�ی دارد معنب�ر  زل�ف  آن  ش�انه  ب�ار  ک�ه 
ک�ه چش�م از پش�ت پ�ا نرگ�س ز خجلت برنم�ی د ارد

4( ب، ج، ه 3( ب، ج، د  2( الف، ج، د  1( الف، ب، ه 
با توّجه به ابیاِت زیر، کدام مورد غلط است؟- 16

نیست مستی  را  ش���راب  ل��ب��ت  ل��ع��ل  »ب���ا 
م��ی پ��ن��دارد ن��ی��س��ت  ت���و  ده���ن  را  م���ا 

نیس�ت پس�تی  به ج�ز  را  س�رو  ت�و  ق�د  ب�ا 
نیس�ت« هس�تی  او  در  ذّره  ی�ک  ب�ه  آن ک�ه  ب�ا 

1( »مستی، پستی و هستی« همگی مسند هستند. 
2( در ابیات »وابستءه وابسته« و یک ترکیب وصفی وجود دارد.

3( »را« هم در معنای حرف اضافه و هم در معنای حرف نشانه آمده است.
4( اجزای تشکیل دهندءه یکی از جمله ها »نهاد + مفعول + مسند + فعل« است.

مفهوِم کدام بیت در مقابل آن غلط آمده است؟- 17
ک��ردی زش��ت  افع��ال  ب��ود  نک��و  صورت��ت  1( ت��ا 
نبود ری��ای��ی  و  روی  او  در  ک��ه  2( ب��اده ن��وش��ی 
3( گ��ر چو فره��ادم ب��ه تلخی ج��ان برآید باک نیس��ت
ولیک��ن ب��ود  آس��ان  بری��دن  طم��ع  ج��ان  4( از 

پ��س فع��ل را نک��و ک��ن اکن��ون ک��ه زش��ت گش��تی
ریاس��ت و  روی  او  در  ک��ه  زهدفروش��ی  از  بهت��ر 
م��ن ز  باز می مان��د  ش��یرین  حکایت ه��ای  ب��س 
ب��ری��دن ت����وان  م��ش��ک��ل  ج��ان��ی  دوس���ت���ان  از 

)دریافتن باقی ماندءه عمر(
)مذّمت تزویر(

)توصیه به داستان پردازی(
)تأثیر عشق(
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مفهوِم کدام بیت با سایر ابیات، متفاوت است؟- 18
قان��ع دس��ت درازی  از  ش��وی  دی��دن  ب��ه  1( گ��ر 
قان��ع تماش��ا  ب��ه  عب��رت  ز  گردی��د  ک��ه  2( ه��ر 
چش��می یوس��ف  دی��دن  از  ش��ود  عاج��ز  3( زود 
4( م���ن���م ب���ه گ��وش��ءه چ��ش��م��ی ز آش��ن��ا ق��ان��ع

چیدن گ��ل ه��ا  چ��ه  ن��اچ��ی��ده  گ��ل  از  م���ی ت���وان 
ق��ان��ع دری�����ا  گ���وه���ر  از  ش���د  پ����وچ  ک���ف  ب���ه 
ک���ه ب���ه دی�����دار ن���گ���ردد چ���و زل��ی��خ��ا ق��ان��ع
ق��ان��ع ت��وت��ی��ا  ز  ق��ن��اع��ت  پ����ای  ب���ه خ����اک 

مفهوِم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟- 19
خوبْ رخس��اران به س��ان  نعم��ان  الل��ءه  1( ش��کفته 
ش��ود س��یم تن  چم��ن  ش��کوفه  از  اس��ت  2( وق��ت 
به��ار دوش  ب��ر  دس��ت  می خرام��د  او  3( س��نبل 
مجن��ون س��ینءه  و  لیل��ی  رخ  چ��ون  اس��ت  4( ش��ده 

ب��ه مش��ک ان��در زده دل ه��ا ب��ه خون ان��در زده س��رها
ش��ود پیره��ن  گل  یوس��ف  خش��ک  خ��ار  ه��ر 
به��ار گ��وش  در  حلق��ه  فرص��ت  وق��ت  در  کن��د  ت��ا 
ب��ی��اب��ان ه��ا دام�����ن  گ���ل  و  الل����ه  ج����وش  ز 

همءه ابیات با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؛ به جز ............... .- 20
ده�ن ب�ه  باز نیای�د  دگ�ر  گفت�ه  باش�د«»س�خن  عاق�ل  ک�ه  م�رد  کن�د  اندیش�ه  اّول 
1( س����خ����ن چ�����ون ب����راب����ر ش�����ود ب����ا خ���رد
2( س���خ���ن گ���ر چ���و گ���وه���ر ب������رآرد ف���روغ
3( ب������دان ک���ز زب����ان اس����ت م����ردم ب���ه رن��ج
4( س���خ���ن پ��ی��ش ف��ره��ن��گ��ی��ان س��خ��ت��ه گ��وی

ب����رد رام���������ش  س�����رای�����ن�����ده  روان 
دروغ ن���م���ای���د  اف����ت����د  ن�����اب�����اور  چ����و 
بسنج را  س��خ��ن  ن���خ���واه���ی  رن���ج���ش  چ���و 
ت�������ازه روی و  ن�����وازن�����ده  ک����س  ه����ر  ب����ه 

مفهوم کدام بیت با بیِت زیر، هم خوانی دارد؟- 21
فن�ا ش�د  خ�ود  ک�ز  یاف�ت  ک�س  آن  اس�ت«»وصل�ت  مردان�ه ای  خ�ود  ز  ش�د  فان�ی  ک�ه  ه�ر 
1( بی��ا گ��ر خواهی��م دی��دن ک��ه دور از روی خ��وب تو
دوس��ت س��ر منزل  ب��ه  ب��رد  نت��وان  ره  2( ب��ی  فن��ا 
3( م��ا چ��و ق��در وصل��ت  ای ج��ان و جهان نش��ناختیم
4( مک��ن از ظلم��ت پ��ر وحش��ت فق��ر و فن��ا دهش��ت

نمی بینم نمی بینم  چ��ن��دان��ی  خ��وی��ش  ب��ق��ای 
اس��ت م��ن  ح��رم��ان  م��وج��ب  م��ن  ن��اق��ص  هستی 
ب��گ��داخ��ت��ی��م ت���و  ه���ج���ران  ب��وت��ءه  در  الج����رم 
بگش��ا بق��ا  آب  سرچش��مءه  ب��ر  خض��ر  چ��ون  نظ��ر 

مفهوِم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟- 22
اس��ت را در خاک ک��ردن مش��کل  راز عش��ق  1( تخ��م 
2( ک��ه را زه��ره اس��ت راز عش��ق را در دل نگ��ه دارد؟
می ش��ود خی��ره  نظ��ر  عش��ق  اه��ل  خ��اک  3( از 
4( ب��ه ه��ر بی پ��رده ای اظه��ار نت��وان ک��رد راز خ��ود

عشق اس��رار  می جهد  بیرون  سنگ  از  ش��رر  چ��ون 
عاشق گوهر  ساحل  به  آرد  سینه چاک  را  ص��دف 
ع��ش��ق آف����ت����اب  ن���ش���ود  پ����ردگ����ی  اب�����ر  از 
را ع��اش��ق  اس����رار  گنجینءه  ب���ود  ش��ب ه��ا  دل 

مفهوِم کدام بیت با بیِت زیر، یکسان است؟- 23
است مقصود  گنج  کلید  شب  آه  و  صبح  پیون�دی«»دع��ای  دل�دار  ب�ا  ک�ه  م�ی رو  روش  و  راه  بدی�ن 
فکن��دم دع��ا  تی��ر  خصم��ت  س��وی  ب��ه  1( ش��اها 
ش��د نبای��د  ف��ارغ  پادش��ه  دع��ای  از  2( فروغ��ی 
3( ب��ه ه��ر قفل��ی کلی��د صبح خی��زان راس��ت می آی��د
4( ب��ه ج��ان خواج��ه و ح��ق قدی��م و عه��د درس��ت

را دع����ا  ای����ن  ت��أث��ی��ر  خ���واه���م  ک���ردگ���ار  از 
پی��دا ش��ود  آمی��ن  روح االمی��ن  ل��ب  ک��ز  ک��ن  دع��ا 
غاف��ل دع��ا  دس��ت  از  زنه��ار  ش��ب  دل ه��ای  مش��و 
توس��ت دول��ت  دع��ای  صبح��م  دم  مون��س  ک��ه 

مفهوِم همءه ابیات یکسان است؛ به جز .............. .- 24
تقری��ر زی��ور  مح��ل  چ��ه  وصف��ش  چه��رءه  1( ب��ر 
بگویم چ��ن��د  س��خ��ن��ی  گ��ف��ت��م  ت��و  روی  2( در 
برکن��د نقش��ی  ک��ه  نمی بین��د  نّقاش��ت  3( هی��چ 
می کردن��د صف��ت  نادی��ده  یوس��ف  4( ص��ورت 

را عی��ان  نیس��ت  بی��ان  ب��ه  حاج��ت  ک��ه  دری��اب 
ب��ب��س��ت��ی ن���ط���ق  در  و  ب����ازگ����ش����ادی  رو 
وان ک��ه دی��د از حیرت��ش کل��ک از بن��ان افکن��ده ای
گردی��دم زب��ان  و  بی عق��ل  و  آم��د  می��ان  ب��ا 

مفهوِم حدیث »حاسبوا قبل ان تُحاسبوا« از کدام بیت، دریافت می شود؟- 25
1( در زم��اِن خ��ط، م��دار چش��م او ب��ر مردم��ی اس��ت
حس��اب دی��وان  ب��ه  درآین��د  ک��ه  خالی��ق  2( زان 
3( صب��ح پی��ری نیس��ت گ��ر صبح قیام��ت، از چ��ه کرد
می کش��د خجال��ت  می��زان  پّل��ءه  در  ک��م  4( س��نگ 

حس��اب پ��ای  در  باری��ک  ب��ود  عام��ل  گ��ردن 
مث��ل س��لمان عج��ب ار ز آن چ��ه درآی��د ب��ه حس��اب
پی��ش چش��م م��ن ز عین��ک نص��ب، می��زان حس��اب
حس��اب روز  پرس��ش  از  اس��ت  آس��وده  خود حس��اب 
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دفترچه مشاره 1
آزمــون عـمـومـی

گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی
آزمـــون عمومی )سراسری رياضی 99 خارج کشور(

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخ گويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخ گویی

18 دقیقه25125زبان و ادبّیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4
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  عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم ِمن أو إلی العربیة )26 � 35(:
26 -:ُه وليُّ الّذین آمَنوا یُخِرجهم من الظّلمات إلی النّور ！الّلٰ

ه سرور آنان است که ایمان بیاورند و آن ها از ظلمت به سوی نور خارج می شوند! 1( الّلٰ
2( خداوند ولّی کسانی است که ایمان آورده اند، آنان را از تاریکی ها به سمت نور خارج می سازد!

3( خداوند سروری دارد بر آنان که ایمان آوردند و آنان از تاریکی خارج می شوند و به سمت نور می روند!
ه والیت دارد بر کسانی که ایمان آورده باشند، و آن ها را از ظلمت بیرون می آورد و به سوی نور می برد! 4( الّلٰ
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دَق في قلب إنساٍن!«:- 27 »الجماُل هو أن تَزرع وردًة في بستان، ولکّن األجمَل منه هو أن تَغرس الُحبَّ و الصِّ
1( زیبا آن است که گلی در بوستان کاشته شود، ولی زیباتر از آن کاشتن عشق و راستی در قلب انسان است!

2( زیبایی همان است که گلی را در یک بوستان بکاری، ولیکن زیباتر، کاشت محّبت و صفا در دل انسان است!
3( زیبا آن است که به کاشت گلی در بوستان بپردازی، ولی زیباتر از آن این که دوستی و راستی را در دل یک انسان بکاری!
4( زیبایی آن است که گلی را در بوستانی بکاری، ولیکن زیباتر از آن این است که محّبت و صداقت را در قلب انسانی بکاری!

»هؤالء األصدقاُء األوفیاُء ال یکذبون أبداً ألنّهم قد َعّودوا أنفسهم علی الصراحة في الکالم!«:- 28
1( این دوستان باوفا هرگز دروغ نمی گویند زیرا آنان خود را به صراحت در سخن عادت داده اند!

2( این دوستان باوفا ابداً دروغ نمی گویند برای این که آن ها به صریح گفتن خویش عادت کرده اند!
3( این ها دوستان باوفایی هستند که هرگز دروغ نمی گویند زیرا آنان به صراحت خود، عادت کرده اند!

4( این ها دوستان باوفایند که ابداً دروغ نمی گویند، برای این که خودشان را به صریح گفتن، عادت داده اند!
»یُقبل الّشباب علی مَن له أفکاٌر عمیقٌة و حدیثٌة إقباالً، و یَرغبون في مَن یَعمل بما یقول رغبًة کثیرًة!«:- 29

1( جوانان آن کس را که فکر ژرف و تازه دارد بسیار می پذیرند، و آن را که به آن چه می گوید عمل می کند، قطعاً دوست دارند!
2( به یقین جوانان کسی را که دارای فکر عمیق و نو است می پذیرند، و کسی را که عامل به هر چیزی باشد که می گوید دوست دارند!

3( جوانان قطعاً به کسی که افکار عمیق و جدیدی دارد روی می آورند و به کسی بسیار عالقه مند می شوند که به چیزی که می گوید عمل کند!
4( همیشه جوانان به کسی که افکاری ژرف و جدید دارد روی می آورند، و به آن کس بسیار عالقه مند می شوند که عمل کننده به آن چیزی باشد که می گوید!

»هناك مئاُت الطیور تبني أعشاَشها علی جبال ارتفاُعها أکثر من ألفي متر و تقذف أفراَخها منها لتتعّلم الطیراَن!«:- 30
1( صدها پرنده النه های خود را بر بلندای بیش از دو هزار متر، روی کوه ها می سازند تا جوجه ها را از آن جا پرتاب کنند تا پروازکردن بیاموزند!

2( آن جا صدها پرنده است که آشیانه ها را بر کوه هایی به بلندای بیشتر از دو هزار متر بنا کرده و جوجه هایشان را از آن جا می پرانند برای این که پروازکردن بیاموزند!
3( آن جا صدها پرنده النه هایشان را بر کوه هایی که ارتفاعشان از دو هزار متر بیشتر است بنا می کنند و جوجه های خود را از آن می اندازند تا پروازکردن 

را به آن ها یاد بدهند!
4( صدها پرنده وجود دارند که آشیانه های خود را بر کوه هایی که ارتفاع آن ها بیش از دو هزار متر است می سازند و جوجه هایشان را از آن جا پرتاب می کنند 

تا پرواز را یاد بگیرند!
»هو أقرُب شخص لي و إن کان بعیداً منّي مسافاٍت!«:- 31

1( او شخص نزدیکی به من است هرچند که مسافت هایی از من دور شده است!
2( او اگرچه مسافت ها از من دور شده است ولی شخص نزدیک تر به من اوست!

3( نزدیک ترین فرد به من کسی است که از من مسافت هایی دور شده باشد!
4( او نزدیک ترین فرد به من است اگرچه از من مسافت ها دور باشد!

»قّررُت مع أخي الصغیر أن نذهب غداً رأس الّساعة العاشرة و النّصف لمشاهدة آثار المتحف التاریخّیة!«:- 32
1( با برادر کوچکم قرار گذاشتم فردا رأس ساعت ده و نیم به مشاهدءه آثار تاریخی موزه برویم!

2( با برادر کوچک ترم قرار گذاشتیم رأس ساعت ده و نیم فردا به دیدن آثار موزه های تاریخی برویم!
3( من و برادر کوچک ترم قرار گذاشته ایم فردا سر ساعت ده و نیم برای مشاهدءه آثار تاریخی به موزه برویم!
4( من با برادر کوچکم قرار گذاشتم سر ساعت ده و نیم صبح فردا برای دیدن آثار تاریخی در موزه ها برویم!

عّین الخطأ:- 33
1( هل تعلم أّنك تستطیع أن تَصنع الِعطر من الّنفط: آیا می دانی که تو می توانی از نفت عطر بسازی!

ن یَبقی ذکُرهم: دوست دارم که خدا مرا از کسانی قرار دهد که یادشان باقی می ماند! ُه ممَّ 2( اُِحّب أن یَجعلني الّلٰ
ٌن یَجذب به قلوَب الّناس: مؤمن سخنی نرم دارد که به وسیلءه آن قلب های مردم را جذب می کند! 3( للمؤمن کالٌم لیِّ

4( الّلٰهّم؛ أعِطنا ما تُحّب و اجَعله في سبیل َکسب ِرضاك: خدایا, به ما آن چه را دوست داری عطا کن و آن را در راهی قرار بده که راضی هستی!
عّین الخطأ:- 34

دوا لسانَهم علیها: کم سخن گفتن از آداب کسانی است که زبانشان را به آن عادت داده اند! 1( قّلُة الکالم مِن آداب َمن َعوَّ
: خوشا به حال کسی که با اندیشیدن مداوم، خودش را از لغزش حفظ می کند! 2( طوبی لمن یَحفظ نفَسه من الّزلل بالتفّکر الُمستمرِّ
3( لعقول المستمعین قدٌر فکلِّمهم علی ذلك القدر: عقل های شنوندگان قدر و اندازه ای دارد پس سخنان آن ها به اندازءه همان است!

ث الجاهُل بما یَخاف تکذیبَه و لذلك یندم: نادان از چیزی سخن می گوید که از تکذیبش می ترسد و به این دلیل، پشیمان می شود! 4( یُحدِّ
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»سخن بگویید تا شناخته گردید، زیرا شخص در زیر زبانش پنهان شده است!«. عّین الّصحیح:- 35
2( تکلَّموا تُعَرفوا فإّن المرء مخبوٌء تحت لسانه! ثوا تَعرِفوا فالمرء مخبوء في لسانه!  1( تحدَّ

4( تکلَّموا حّتی تُعرفَن ألّن کّل شخص مخفّي خلف لسانه! ثوا کي تَعرِفوا فکّل شخص مخفّي من لسانه!  3( تحدَّ
  ِاقرأ النّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة )36 � 42( بما یناسب النّص:

یعیش الکثیُر من األشخاص في هذه الحیاة بشکل غیر منظَّم، فهم ال یهتّمون بالوقت الفارغ الّذي یقضونه بکثرة في حیاتهم دون أیّة فائدة! و 
هذه نتیجُة جهلهم في کیفّیة إدارة الحیاة و تنظیمها؛ فعلی سبیل المثال هؤالء یمّرون بَمواقَف تُضیِّع منهم أوقاتاً کثیرًة و هم ال یستطیعون 
أاّل یواجهوها لکنّها تُسبِّب تَعَبهم الّروحي و الجسمي. و کذلك تضییُع أوقاتهم عند مواجهة الناس من األقارِب و األهل و األصدقاء یُسبِّب لهم 

مشاکَل کثیرة و هم ال یَعلمون کیفّیَة حلِّها!
یَجب أن یَضَع کلُّ شخٍص لنفسه نظاماً معّیناً لحیاته، بحیث یعرف ما یُرید أن یَفعله في یَومه أو ُعطلته في نهایة االُسبوع، و کذلك ما هي الغایة 

ل النظَم في حیاته! الّتي یُرید أن یصل إلیها في نهایة الّسنة، و هذا األمر یطلب منه أن یَصنَع جدوالً یَسیر علی أساسه حّتی یقدر أن یُسجِّ
عّین الّصحیح: ِمن أهّم االُمور في تنظیم الحیاة ...............- 36

1( تعیین األهداف اجتناباً من الّنظم في إدارة الحیاة!
2( تسجیل األوقات الفارغة و تعریفها حّتی ال ننساها!

3( أن یقوم اإلنسان بتهیئة برامج أو جداول ألعماله الیومّیة و االُسبوعّیة و السنویّة!
4( ازدیاد الّرغبة في االهتمام بکیفّیة قضاء األوقات الفارغة و هي کثیرة في الحیاة!

عّین الّصحیح: الّذي یسیر وفق نظام معّین في الحیاة ...............- 37
2( ال یحتاج إلی جدول منظّم لتقسیم األوقات الضائعة! 1( تقّل مشاکله و تعبه في نهایة عمله!  

4( ال یعتني بذلك الوقت الفارغ اّلذي یفوت من یده و ال یسّجله! 3( یبتعد عن أّي شيء یرید أن یفعله في األیّام المقبلة! 
ما هي نتائج فقدان النظم في الحیاة؟ عّین الخطأ:- 38

2( عدم الخسارة في إدارة اُمور الحیاة! 1( فقدان الشعور بالراحة!  
4( زیادة تضییع األوقات في مواجهة اآلخرین! 3( القیام بأعمال ال تفید و ال تغني من شيء! 

عّین غیر المناسب لعنوان النّص:- 39
2( إّن الحیاة دقائق و ثواٍن! 1( الُفرُص سریعة الَفوت!  

4( من أطاع هواه ازدادت فراغاته في الحیاة! 3( من یزرع السوء یحصد الشّر!  
  عّین الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي )40 � 42(:

»تُضّیع«:- 40
1( للمفرد المؤّنث الغائب )= الغائبة( � حروفه األصلیة: »ض ي ع« و الحرفان الزائدان: »ت ي« 

2( فعل مضارع � للمفرد المذّکر المخاطب � ماضیه »ضیَّع« و مصدره »تضییع« من باب تفعیل � معلوم
3( فعل مضارع � حروفه األصلیة ثالثة و له حرفان زائدان )= مزید ثالثي( � معلوم / مع فاعله جملٌة فعلیة

4( مضارع �  للمؤّنث الغائب � له حرف زائد من وزن »فّعل« / فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة، و »أوقاتاً« مفعوله
ل«:- 41 »یُسجِّ

1( مضارع � للمفرد الغائب � مجهول/ فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة و مفعوله »النظم« 
2( فعل مضارع � ماضیه »سّجل« علی وزن »فّعل« و مصدره »تسجیل« من باب تفعیل

3( صیغته للغائب � معلوم/ فعل مضارع و مع حرف »أن« یعادل الماضي النقلي في الفارسیة
4( صیغته المفرد الغائب � حروفه األصلیة »س ج ل« و له حرٌف زائد )= مزید ثالثي( و فاعله »النظم«

»أوقاتاً«:- 42
2( جمع مکّسر أو تکسیر )مفرده: وقت، مذّکر( � نکرة/ مفعول لفعل »تضّیع« 1( جمع مؤنّث سالم � نکرة/ مفعول لفعل »تضّیع« و موصوف للصفة »کثیرة« 

4( اسم � جمع مکّسر أو تکسیر )مفرده: وقت، مؤّنث( � نکرة 3( اسم � جمع سالم للمؤّنث � نکرة/ موصوف و صفته »کثیرة« 
  عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )43 � 50(:

عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:- 43
2( الِعَنب البَرازیليُّ َشَجرة تَخَتلِف َعن باقي أشجار العالَمِ! 1( اَتْقی الّناِس َمن قاَل الَحّق في ما لَُه و ما َعلَیِه! 

عات، مِنُهم حافٌظ الّشیرازّي! عراِء اإلیرانّییَن ُملَمِّ 4( لَکثیرٍ مِن الشُّ ع األسماك!  الفین تُساِعُد اإلنسان َعلی اِکتِشاِف أماکِِن تَجمُّ 3( الدَّ
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عّین الّصحیح:- 44
ه! 2( الحاّج: یقصده الُحّجاُج في کّل عام لعبادة الّلٰ 1( الکِتاب: بستان العالِم یأخذ منه ثمراٍت مختلفة! 

رشف: نوع من القماش نستخدمه لتجفیف الوجه بعد غسله! 4( الشَّ 3( الّصحفّي: من یقرأ الّصحیفة الیومّیة کلَّ یوم صباحاً أو مساًء! 
عّین الّصحیح للفراغ: »دخلُت الغرفة فوجدتها فارغة، فقمت ب� ............... المصابیح!«- 45

4( اشتراء 3( تکسیر  2( إطفاء  1( حفظ 
عّین کلمة »الشّر« ال یمکن أن تکون اسم التفضیل:- 46

2( إّن الیأَس شرُّ األَشیاء لتخریب حیاة البشر! 1( جَهلُنا شرُّ أَعدائنا إن نعرفه!  
ه من شرِّ األعمال اّلتي تُبّعدنا عنه! 4( الّشرُك بالّلٰ 3( ال شرَّ إاّل أن یُمکن دفُعه بالّتدبیر!  

عّین ما لیس فیه اسم مبالغة:- 47
2( هذا العاّلمة کأّنه مصباح في األرض! 1( الکّذاب کالحّفار یقع في ُحفرته یوماً! 

ه في قلوبهم! 4( الّزّوار هم اّلذین یُصّلون لیشاهدوا الّلٰ 3( یا أیّتها الّنفس الّلّوامة أرشدیني إلی الحسنات! 
عّین ما فیه »نون الوقایة«:- 48

ی أغلب الشباب أن یصلوا إلی الّنجاح بسهولة! 2( یَتمنَّ 1( قد َضّرني کثیراً الّلعُب الکمبیوتیرّي في هذه الّسنة! 
4( یَبني الّناُس بیوتهم لیسکنوا و یستریحوا فیها! 3( یا صدیقتي! لِم لَم تُعیني زمیالتِك في تعلُّم الدروس! 

عّین الجملة الشرطیة:- 49
2( من ضحك علینا لیؤذینا فإّنه قلیل الثّقافة! 1( من شاغب في الشارع و ضّر الماشین! 

4( من یجتهدون في حیاتهم فإّنهم واصلون إلی غایاتهم! 3( أحبُّ من یاُلزم الُجهد فإّنه ناجح في حیاته دائماً! 
عّین ما یدّل علی نفي الشيء نفیاً کامالً:- 50

4( ال الکذُب أرغب فیه و ال الغیبُة! 3( ال شرٌّ اُرید و ال فتنٌة!  2( ال، أنَت ال تکذب!  1( ال خیَر في الکذب! 



11
دفترچه مشاره 1
آزمــون عـمـومـی

گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی
آزمـــون عمومی )سراسری رياضی 1400 داخل کشور(

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخ گويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخ گویی

18 دقیقه25125زبان و ادبّیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4
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از توجه به عبارت قرآنی »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.« کدام پیام مفهوم می گردد؟- 51
1( اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف های اخروی می شوند.

2( برخی هدف ها پایان ناپذیر و همیشگی اند و پاسخگوی استعدادهای معنوی ما هستند.
3( اصل قرارگرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شود.

4( اگر کسی هدف های پایان پذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند، استعدادهای مادی و معنوی رشد نمی کند.
چرا در قیامت گناهکاران نباید هیچ کس را جز خودشان مالمت نمایند؟- 52

1( میل سرکش در درون انسان سوگند یاد کرده که او را فریب دهد و خود، باید تعقل کند.
2( عوامل بیرونی هیچ تسلطی بر انسان نداشته اند و او خود باید میان خیر و شر انتخاب نماید.

3( نفس اّماره در آن روز خواهد گفت که این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید و شایستءه سرزنش هستید.
4( عوامل درونی و نفس لواّمه انسان را برای رسیدن به لذات زودگذر دنیایی به گناه فرامی خواند و وسوسه می کند.

کدام مورد »امکان« معاد را ثابت می کند و خداوند قدرت خود بر معاد را چگونه برای همءه انسان ها بیان نموده است؟- 53
1( دقت در آفرینش اولیءه انسان � سامان دادن مجدد همءه استخوان های ریز و درشت

2( دقت در آفرینش اولیءه انسان � رسیدن هر کس به آن چه استحقاق دارد و ضایع نشدن حق کسی
3( این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد � بی هدف و عبث نبودن آفرینش انسان و جهان

4( این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد � رسیدن هر کس به آن چه استحقاق دارد و ضایع نشدن حق کسی
کدام مورد، به وقایع ！یَْوِم یُبَْعثُوَن در عبارت شریفءه ！َو ِمْن َوَرائِِهْم بَْرَزٌخ ِإلَی یَْوِم یُبَْعثُوَن اشاره نموده است؟- 54

1( ！َو ِإنَّ َعلَیُْکْم لََحافِِظیَن کراماً کاتبین یَْعلَُموَن َما تَْفَعلُوَن
ًَما یَأُْکلُوَن فِی بُطُونِِهْم نَارا ِذیَن یَأُکلُوَن أَْمَواَل الَْیَتاَمی ظُلْماً ِإنَّ 2( ！ِإنَّ الَّ

َها َکلَِمٌة هَُو قَائِلَُها 3( ！قَاَل َربِّ اْرِجُعوِن لََعلِّی أَعَْمُل َصالِحاً فِیَما تََرْکُت َکالَّ ِإنَّ
4( ！الَْیْوَم نَْختُِم َعلَی أَفَْواِهِهْم َو تَُکلُِّمَنا أَیِْدیِهْم َو تَْشَهُد أَْرُجلُُهُم بَِما َکانُوا یَْکِسبُوَن

با توجه به آیات سورءه انعام، در روز قیامت افراد بدکار با دیدن حقیقت آن جهان و عاقبت شوم خویش، چه چیزی را آرزو می کنند؟- 55
1( ای کاش دوستان مؤمن و خوب برای خود انتخاب می کردیم، تا باعث هدایت ما در دنیا شوند.

2( ای کاش همراه و هم مسیر با دشمنان خدا و پیامبر اکرم ④ نبودیم و از هدایت شوندگان بودیم.
3( ای کاش به دنیا بازگردانده می شدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می بودیم.
4( ای کاش فرزندان صالحی تربیت می کردیم تا برای ما در دنیا خیرات و برکاتی از پیش می فرستادند.
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با توجه به سخن امیرالمؤمنین ⒔ ، گذشت ایام چه آفتی را در پی دارد و کدام اقدام، آن را از سر راه برمی دارد؟- 56
1( ازهم گسیختگی تصمیم ها و کارها � باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفای بر عهد

2( تاب نیاوردن در برابر تندباد حوادث � باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفای بر عهد
3( ازهم گسیختگی تصمیم ها و کارها � انتخاب بهترین زمان ها برای عهدبستن با خدا

4( تاب نیاوردن در برابر تندباد حوادث � انتخاب بهترین زمان ها برای عهدبستن با خدا
دستیابی به اهداف بزرگ و موفقیت انسان در گروی بهره مندی از ثمرات کدام دستور الهی می باشند؟- 57

الُِحوَن ْکرِ أَنَّ اأْلَْرَض یَرِثَُها ِعبَاِدَی الصَّ بُوِر مِْن بَْعِد الذِّ 1( ！وَ  لََقْد َکَتبَنا فِی الزَّ
ِذیَن مِْن قَبْلُِکْم َیاُم َکَما ُکتَِب َعلَی الَّ ِذیَن آَمُنوا ُکتَِب َعلَیُْکُم الصِّ 2( ！یَا أَیَُّها الَّ

ًة َو َرحَْمًة 3( ！َو مِْن آیَاتِِه أَْن َخلََق لَُکْم مِْن أَنُْفِسُکْم ُأْزَواجاً لَِتْسُکُنوا ِإلَیَْها َو جََعَل بَیَْنُکْم َمَودَّ
ِذیَن مِْن قَبْلِِهْم ُهْم فِی اأْلَْرِض َکَما اَسَتْخلََف الَّ الَِحاِت لََیْسَتْخلَِفنَّ ِذیَن آَمُنوا مِْنُکْم َو َعِملُوا الصَّ ُه الَّ 4( ！َوَعد الّلٰ

قرآن کریم »تبرج« را چه نوع کاری می شمارد و به چه علت دین اسالم ما را از آن پرهیز می دهد؟- 58
1( جاهالنه � چون تمجید دیگران قدرت تعقل و تفکر را از انسان می گیرد و باعث می شود استعدادهایش شکوفا نشود.
2( حقیرانه � چون تمجید دیگران قدرت تعقل و تفکر را از انسان می گیرد و باعث می شود استعدادهایش شکوفا نشود.

3( جاهالنه � باعث غفلت انسان از هدف اصلی و اشتغال به کارهایی می شود که عاقبتی جز دورشدن از خدا را ندارد.

4( حقیرانه � باعث غفلت انسان از هدف اصلی و اشتغال به کارهایی می شود که عاقبتی جز دورشدن از خدا را ندارد.
دستیابی به اکسیر حیات توسط انسان، وابسته به چیست و فایدءه حیات بخش جهان مادی، از جمله ما انسان ها کدام است؟- 59

ًلُِنحْیَِی بِِه بَلَْدْة َمیْتا！ �  2( ！جََعلَْنا مَِن الَْماِء ُکلَّ َشْیٍء حَیٍّ  ِإَذا َدَعاُکْم لَِما یُحْیِیُکْم！ �  1( ！جََعلَْنا مَِن الَْماِء ُکلَّ َشْیٍء حَیٍّ
ًلُِنحْیَِی بِِه بَلَْدْة َمیْتا！ � ُسوِل ِه َو لِلرَّ ِلّلٰ 4( ！اْسَتِجیبُوا   ِإَذا َدَعاُکْم لَِما یُحْیِیُکْم！ � ُسوِل ِه َو لِلرَّ ِلّلٰ 3( ！اْسَتِجیبُوا 

گفتار کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند و مرحلءه آغازین تحدی قرآن، به ترتیب در کدام مورد آمده است؟- 60
... َو َما ُکْنَت تَتْلوا مِْن قَبْلِه مِْن کَِتاٍب َو اَل تَُخطَُّه بَِیِمینَِك！ � 1( ！اَلْرتَاَب الُْمبِْطلُوَن

... لَئِن اجََتَمَعِت اإْلِنُْس َو الِْجنُّ َعلَی أَْن یَأْتُوا بِِمثِْل هَٰذا！ � 2( ！اَلْرتَاَب الُْمبِْطلُوَن
... َو َما ُکْنَت تَتْلوا مِْن قَبْلِه مِْن کَِتاٍب َو اَل تَُخطَُّه بَِیِمینَِك！ � 3( ！یَُقوُلوَن افَْتراُه

... لَئِن اجََتَمَعِت اإْلِنُْس َو الِْجنُّ َعلَی أَْن یَأْتُوا بِِمثِْل هَٰذا！ � 4( ！یَُقوُلوَن افَْتراُه
شرط رهایی از گمراهی )... لَن تضّلوا ابداً( در روایت نبوی کدام است و از این روایت کدام پیام دریافت می گردد؟- 61

1( تمسک به دو یادگار پیامبر اکرم ④ � اطاعت از هر یک از آن ها برای هدایت کافی است.
2( تمسک به دو یادگار پیامبر اکرم ④ � وجود معصوم در کنار معجزءه جاوید همیشگی است.

3( فهمیدن مصداق اولی االمر با معرفی رسول خدا ④ � اطاعت از هر یک از آن ها برای هدایت کافی است.
4( فهمیدن مصداق اولی االمر با معرفی رسول خدا ④ � وجود معصوم در کنار معجزءه جاوید همیشگی است.

با توجه به احکام جهاد در بیان نبوی، اگر یکی از مشرکان در میانءه جنگ درخواست دانستن مطالبی در مورد اسالم داشت، وظیفءه مسلمین - 62
در قبال او کدام است؟

1( او در پناه خداست و پس از آن هیچ گاه نباید با او جنگید تا زمانی که کالم خدا را بشنود و به سوی قومش بازگردد.
2( نباید جنگ ادامه یابد و او برادر دینی شماست. او به جایی که احساس امنیت می کند بازگردد تا کالم خدا را بشنود.

3( او در پناه خداست تا کالم خدا را بشنود و اگر اسالم را نپذیرفت به جایی که احساس امنیت می کند بازگردد.
4( باید جنگ را تعطیل کرد تا همءه مشرکان به محل امن برسند و در محل خود کالم خدا را بشنوند.

آثار بی توجهی به هشدار قرآن کریم در رابطه با پیامبر اکرم ④ ！َأ َفِإْن مَاَت َأْو ُقِتَل انَْقلَبُْتْم َعلَی َأْعَقابِکُْم در کدام مورد آمده است؟- 63
1( رواج قرآن برای معناکردن به نفع دنیاطلبان � شناخته شدن منکر و ناشناخته ماندن معروف

2( شناخت پیمان شکنان و فراموش کنندگان قرآن � شناخته شدن منکر و ناشناخته ماندن معروف
3( رواج قرآن برای معناکردن به نفع دنیاطلبان � فزونی پشت کنندگان به صراط مستقیم و دوری از حق

4( شناخت پیمان شکنان و فراموش کنندگان قرآن � فزونی پشت کنندگان به صراط مستقیم و دوری از حق
ارتباط امام زمان ⒌ با مردم از طریق نواب خاص از چه زمانی آغاز شد و این دوران چگونه پایان یافت؟- 64

1( 260 هجری � زندگی مخفی امام ⒔ و ناسپاسی مردم در پیروی از رهبران آسمانی
2( 329 هجری � زندگی مخفی امام ⒔ و ناسپاسی مردم در پیروی از رهبران آسمانی

3( 329 هجری � نامءه امام ⒔ به چهارمین نائب و اعالم آغاز مرحلءه دوم غیبت
4( 260 هجری � نامءه امام ⒔ به چهارمین نائب و اعالم آغاز مرحلءه دوم غیبت
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اکنون که فهمیدیم به فرمایش امیرالمؤمنین ⒔ »قدر و ارزش جان انسان، بهشتی به وسعت همءه آسمان ها و زمین است.« چه وظیفه ای - 65
داریم و چرا انسان عزیز، غیرخدا را کوچک می بیند؟

1( »فال تبیعوها ااّل بها« � خالق جهان در نظر ایشان بزرگ است.
2( »لیس النفسکم ثمن ااّل الجّنة« � خالق جهان در نظر ایشان بزرگ است.

3( »فال تبیعوها ااّل بها« � خداوند فرزندان آدم را بر بسیاری مخلوقات برتری داده است.
4( »لیس النفسکم ثمن ااّل الجّنة« � خداوند فرزندان آدم را بر بسیاری مخلوقات برتری داده است.

به ترتیب »سالمت جسمی و روانی« و »عدم ارتباط قبلی با جنس مخالف« مصداق کدام برنامه در مورد تشکیل خانواده می باشد؟- 66
2( شناخت معیارهای همسر مناسب � پاسخ به نیاز جنسی 1( رشد و پرورش فرزندان � پاسخ به نیاز جنسی 

4( شناخت معیارهای همسر مناسب � شناخت معیارهای همسر مناسب 3( رشد و پرورش فرزندان � شناخت معیارهای همسر مناسب 
67 - کدام بیت را می توان به عنوان تمثیلی گویا از مفهوم مندرج در آیءه شریفءه ！یَا َأیَُّها النَّاُس َأنُْتُم الُْفَقَراُء ِإلَی الّلِٰه َو الّلُٰه ُهَو الَْغِنيُّ الَْحِمیُد

ارائه نمود؟
بینم ت���و  ص��ح��را  ب��ن��گ��رم  ص��ح��را  ب���ه   )1 
تهی آب  ز  ب����ود  ک���ه  اب����ری  خ��ش��ک   )2 
مهر و  م��ه  از  اگ��رچ��ه  ن��دی��دم  دوس��ت  نظیر   )3 
جهان ذرات  ز  م��ی ت��اب��د  ت��و  رخ��س��ار  مهر   )4

 ب����ه دری������ا ب���ن���گ���رم دری������ا ت����و ب��ی��ن��م
آب ده������ی ص���ف���ت  وی  از   ن����ای����د 
دوس���ت رخ  م��ق��اب��ل  در  آی��ن��ه ه��ا   ن���ه���ادم 
سود چه  نابینا  دی��ده  و  ن��ور  ز  پر  عالم  دو  هر 

با توجه به مفهوم نهفته در آیءه شریفءه ！مَا لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َولٍِیّ َو اَل یُْشِرُك فِی ُحکِْمِه َأَحداً به کدام مورد می توان برای تعیین واسطه میان - 68
خدا و بندگان استناد جست؟

َما أَِعظُُکْم بَِواِحَدٍة أَْن تَُقوُموا لِلَّ�ِه َمثَْنی َو ُفَراَدی 2( ！ُقْل ِإنَّ  1( ！لُِیْنِذُروا قَْوَمُهْم ِإَذا َرجَُعوا ِإلَیِْهْم لََعلَُّهْم یَحَْذُروَن
ِه ِه أَنَْداداً یُِحبُّونَُهُم َکُحبِّ الّلٰ ِخُذ مِْن ُدوِن الّلٰ اِس َمْن یَتَّ 4( ！مَِن النَّ  َکاَة َو هُْم َراکُِعوَن الَة َو یُْؤتُوَن الزَّ ِذیَن یُِقیُموَن الصَّ ِذیَن آَمُنوا الَّ 3( ！الَّ

کُْم َأْولَِیاَء ... افراد باایمان از کدام رفتار با دشمن خداوند منع شده اند و - 69 ی َو َعُدوَّ با تدبّر در آیءه شریفءه ！یَا َأیَُّها الَِّذیَن آمَنُوا اَل تَتَِّخُذوا َعُدوِّ
علت آن چگونه بیان شده است؟

 2( مهربانی � ！وَ  قَْد َکَفُروا بَِما جَاَءُکْم مَِن الَْحقِّ   1( همنشینی � ！وَ  قَْد َکَفُروا بَِما جَاَءُکْم مَِن الَْحقِّ
هَ َعلَی حَْرٍف 4( مهربانی � ！َمْن یَْعبُُد الّلٰ  هَ َعلَی حَْرٍف 3( همنشینی � ！َمْن یَْعبُُد الّلٰ

در عمل به کدام فرمان الهی، همان نتیجءه مطلوب پاسخگویی مناسب به نیازهای برتر حاصل می گردد و عدم شناخت کدام نیاز برتر، سبب - 70
تباه شدن عمر انسان می شود؟

1( ！َو اْصبِْر َعلَی َما أََصابََك ِإنَّ ٰذلَِك مِْن َعْزمِ األُُموِر � درک آیندءه خویش
2( ！َو اْصبِْر َعلَی َما أََصابََك ِإنَّ ٰذلَِك مِْن َعْزمِ األُُموِر � شناخت هدف زندگی

ِه َمثَْنی َو ُفَراَدی� درک آیندءه خویش ِلّلٰ َما أَِعظُُکْم بَِواِحَدٍة أَْن تَُقوُموا  3( ！ُقْل ِإنَّ
ِه َمثَْنی َو ُفَراَدی � شناخت هدف زندگی ِلّلٰ َما أَِعظُُکْم بَِواِحَدٍة أَْن تَُقوُموا  4( ！ُقْل ِإنَّ

در رابطه با علت هایی که در پیدایش یک پدیده دخالت دارند، کدام مورد در مقام بیان مفهوم علل طولی به کار رفته است؟- 71
1( علت ها در یک ردیف و هر کدام مستقل از دیگری می باشند.

2( هر یک از عوامل و عناصر، اثر خاصی را مستقل از دیگری اعمال می کند.
3( علت ها نسبت به هم در مرتبه های مختلف قرار دارند و مستقل نیستند.

4( هر عامل به طور مستقیم نقش خاصی را بر عهده دارد و علت مرتبءه پایین، وابسته به علت مرتبءه باالیی نیست.
پیام موجود در عبارت »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم )و به هر کس اراده کنیم( می دهیم« - 72

در کدام عبارت قرآنی به صراحت و روشنی تبیین شده و مورد تأکید قرار گرفته است؟
رِّ َو الَْخیْرِ فِتَْنًة َو ِإلَیَْنا تُْرجَُعوَن 2( ！ُکلُّ نَْفِس َذائَِقُة الَْمْوِت َو نَبُلُوُکْم بِالشَّ  ً1( ！ُکالًّ نُِمدُّ هُٰؤاَلِء َو هُؤاَلِء مِْن َعطَاِء َربَِّك َو َما َکاَن َعطَاُء َربَِّك َمحْظُورا

بُوا بِآیَاتَِنا َسَنْسَتْدِرُجُهُم مِْن حَیُْث اَل یَْعلَُموَن ِذیَن َکذَّ 4( ！َو الَّ  ئَِة فاََل یُْجَزی إالَّ مِثْلََها َو هُْم اَل یُظْلَُموَن یِّ 3( ！َو َمْن جَاَء بِالسَّ
وعدءه »آب که از سر گذشت چه یک وجب، چه صد وجب« و »دامی که سبب عادت به گناه می شود« به ترتیب، برخاسته از کدام حیله های - 73

شیطان برای دورکردن انسان از توبه می شوند؟
2( تسویف � گام به گام کشاندن به سوی گناه 1( تسویف � به تأخیر انداختن توبه  

4( ناامیدکردن از رحمت الهی � گام به گام کشاندن به سوی گناه 3( ناامیدکردن از رحمت الهی � به تأخیر انداختن توبه 
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به ترتیب، کدام مورد از مهم ترین عوامل عقب ماندگی اقتصادی و به وجود آمدن فاصلءه طبقاتی است که عالوه بر آثار منفی اقتصادی، باعث - 74
بی اعتمادی عمومی می شود و وظیفءه مجموعءه افراد جامعه در راستای سالم نگه داشتن روابط اقتصادی کدام است؟

1( سلطه و نفوذ بیگانگان � امر به معروف و نهی از منکر
2( سلطه و نفوذ بیگانگان � دوری از تجمل گرایی و ساده زیستی

3( تجمل گرایی برخی مسئولین و فساد اداری و مالی � امر به معروف و نهی از منکر
4( تجمل گرایی برخی مسئولین و فساد اداری و مالی � دوری از تجمل گرایی و ساده زیستی

ه، »ما باید امر خداوند را در مورد همءه طبقات رعایت کنیم.« برای توضیح و تبیین کدام آیءه شریفه، بیان شده است؟- 75 سخن َزهرة بن عبدالّلٰ
... ُسِل ٌة بَْعَد الرُّ ِه ُحجَّ اِس َعلَی الّلٰ رِیَن َو ُمْنِذِریَن لِئاَّل یَُکوَن لِلنَّ 1( ！ُرُسالً ُمبَشِّ

... َناِت َو أَنَْزلَْنا َمَعُهُم الْکَِتاَب َو الِْمیَزاَن 2( ！لََقْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالْبَیِّ
... ُسوِل ِإَذا َدَعاُکْم لَِما یُحْیِیُکْم ِه َو لِلرَّ ِلّلٰ 3( ！اْسَتِجیبُوا 

... َماِء َو اأْلَْرِض 4( ！لََفَتحَْنا َعلَیِْهْم بََرَکاٍت مَِن السَّ
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دفترچه مشاره 1
آزمــون عـمـومـی

گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی
آزمـــون عمومی )سراسری رياضی 1400 خارج کشور(

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخ گويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخ گویی

18 دقیقه25125زبان و ادبّیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4
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76. The police decided to put speed cameras along the road because ............... seven deadly accidents in the 

past year.

1) they had been 2) there had been 3) there have been 4) they have been

77. A language family is a group of languages ............... and similar vocabulary, grammar, and sound systems.

1) with a common origin  2) they are a common origin

3) and an origin common  4) are an origin that common

78. We spent a week in Istanbul, and then a month in a village. The villagers ............... were very welcoming.

1) they 2) them 3) themselves 4) who they

79. Penicillin acts both by killing bacteria ............... their growth.

1) so preventing 2) or to prevent 3) and by preventing 4) and it prevents

80. Living in a cold or damp home increases your chance of suffering from coughs and chest ............... .
1) habits 2) attacks 3) varieties 4) infections

81. Show an elephant a mouse and it will keep on moving, but angry bees could drive a whole ............... to run away.

1) herd 2) tool 3) plain 4) region

82. The child may ............... into tears if an unknown person hugs him or if left even momentarily in the care of 

an unfamiliar person.

1) figure 2) burst 3) convert 4) measure

83. 80% of parents think that television is ............... to society and especially to children.

1) strange 2) domestic 3) powerful 4) harmful

84. To learn to speak a language ..............., you have to live in the country where that language is spoken.

1) increasingly 2) interestingly 3) properly 4) probably

85. “Do you remember much about the accident?” “No, it all happened so ............... .”
1) calmly 2) carefully 3) suddenly 4) voluntarily

86. Then there is the view that caring about the environment is not necessary because this is something that 

will ............... itself, which is not true.

1) look after 2) make up 3) consist of 4) stand for

87. My old friends promised they’d call me every day after I moved away, and that we’d stay as close as ever. But 

it’s been a few months since I left, and I haven’t heard from them at all. I guess it’s true when they say ............... . 
1) easy come, easy go  2) practice makes perfeet

3) out of sight, out of mind 4) don’t count your chickens before they hatch

Cloze Test
Research suggests that the best way to carry out certain kinds of projects is to have a number of people 

working together on a team. The main reason why a team is (88) ............... a single person is that a group of people 

has a wider (89) ............... of knowledge and skills. In addition, with more hands and minds focused on the project, 

it (90) ............... more quickly. Moreover, studies show that working as a team also has an effect on creativity. People 
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who work in a group tend to take more risks than people working alone. Each person in the group feels freer 

to experiment with a variety of solutions because the group as a whole is (91) ..............., and not the individuals 

in it. (92) ..............., the group can solve problems better.

88. 1) good for 2) as good as 3) the best of 4) better than

89. 1) circle  2) range  3) purpose 4) section

90. 1) completed can usually be 2) can usually complete 

3) can usually be completed  4) can complete and usually

91. 1) valuable 2) exact 3) general 4) responsible

92. 1) However 2) As a result 3) Although 4) Whereas

PASSAGE 1
Vegans can be hard to cook for. Like vegetarians, they do not eat meat. But they also rule out other animal 

products, like eggs, milk and sometimes even honey. There are different reasons people choose to be vegan, like 

animal welfare or as a way to eat healthier. But there is another reason that has been getting a lot of attention 

recently. Last month, a big study came out looking into the effect our food has on the environment. And 

it found that eating less meat is one of the most important things we can do to help the planet. You see, a 

huge amount of the earth’s resources go into raising livestock for meat. In some places, forests are cleared 

to make space for animals and to grow their food. They also use a lot of water. And these ones in particular 

create a lot of carbon emissions. Cows are responsible for about 16 per cent of the world’s greenhouse gas 

emissions. The study says, to prevent permanent damage to our planet, the average world citizen needs to 

eat 75 per cent less beef, and 50 per cent fewer eggs. Of course, not everyone is going to go vegan or give up 

eating meat completely. But swapping your beef for beans or your chicken for chickpeas every so often might 

not be such a bad idea.

93. What does the passage mainly discuss?

1) Some animal products  2) The importance of eating less meat

3) Common interests of vegans and vegetarians 4) The relationship between our food and our health

94. Based on the information in the passage, which of the following is NOT one of the reasons why people 

choose to be vegan?

1) They want to be unique. 2) They want to support animals.

3) They want to have a healthier diet. 4) They want to help protect the environment.

95. The word “they” in the passage refers to ............... .
1) animals 2) forests 3) resources 4) carbon emissions

96. It is suggested in the passage that raising animals for food ............... .
1) cannot be prevented because it is a moneymaking business

2) is as important as growing beans and chickpeas

3) is not a bad idea despite what studies say

4) has harmful effects on our planet

PASSAGE 2
Avocado’s recent popularity growth is hard to ignore. As I have recently discovered from my recent trips 

around Europe, avocado is enjoying popularity beyond my native country. It is now on offer in most cafés and 

restaurants, especially when paired with poached eggs to create a delicious breakfast/ lunch. On my recent 

trip to Berlin I was delighted by avocado chocolate cake which seemed like a healthier and more nutritious 
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option than the normal version. I bought it in a vintage bike café. I tried it and it was delicious. Another day I 

went to a coffee place where the menu also offers avocado in all shapes and forms. My combination of toast, 

avocado, tomato jam and hummus was fantastic. It got me thinking: is this avocado craze explained by scien-

tific facts? So I decided to do a bit of research: what health benefits does avocado have to offer?

Well, there are quite a few reasons why avocado is described as a ‘superfood’. Avocado is packed full of 

important vitamins and minerals. It has numerous health benefits. In many ways it helps us stay beautiful. It 

helps our digestive system which means it aids weight loss. It keeps our skin looking healthier and younger 

and our hair strong. It also has positive impact on the inside of our bodies! It helps prevent heart disease be-

cause it helps us maintain low cholesterol levels. It also strengthens bones and helps our blood sugar levels 

stay at a healthy level. 

97. What does the passage mainly discuss?

1) An interesting incident  

2) Different types of avocado in Europe

3) A popular fruit and its advantages for health

4) Why a type of fruit is described as a superfood

98. Which of the following best describes the author’s attitude towards avocado?

1) Emotional  2) Positive 3) Balanced 4) Concerned

99. According to the passage, the writer ............... .
1) went on a trip to do research about avocado

2) tried avocado only in his/her favorite place

3) decided to collect information about avocado

4) introduced new combinations of avocado to other people on his/her trips around Europe

100. According to paragraph 2, which of the following is NOT TRUE about avocado?

1) It keeps our blood sugar at a safe level.

2) It contains important vitamins and minerals.

3) The inside and the outside of our bodies are influenced by it.

4) It cures heart disease by controlling cholesterol levels.
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