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؟آمده است نادرست اي ي كلمهمعنا هگزينكدام  واژگان در گروه - 1
)دهنده ياري: ممد(، )دژ: كار) (الف
)سفرة گسترده: خوان(، )رياكاري: مسامحه) (ب
)آموختن: تلمذ(، )شادشده: حمفرِّ) (ج
 )كشاورز: برزيگر(، )رستاخيز: حشر) (د

ب، الف) 4  ج، د) 3  الف، د) 2  ب، ج) 1
 ؟اماليي وجود دارد غلطزير چند  در عبارت - 2

».سزاتر گذارند ر گردد كه كدام طايفه قدر تربيت، نيكوتر شناسند و شكر آن بهاكنون بازگويد داستان ملوك در ترجيه جانب صواب در استخدام ايشان تا مقرّ«
پنج) 4  چهار )3  سه )2  دو) 1
 ؟ها، درست است انتساب چند اثر به پديدآورندة آن - 3

:شرقي - ديوان غربي) (جبران خليل جبران: پيامبر و ديوانه) (پاشايي. ع: ماه نو و مرغان آواره) (نادر ابراهيمي: ديدار سه) (رسول پرويزي: دار وصله شلوارهاي(
)سودابه پرتوي: اي به نام آذرباد پرنده) (كورش صفوي

پنج) 4  چهار )3  سه )2  دو) 1
ست؟رفته ا در متن زير چند وابستة پسين به كار - 4
.كه عينك به چشم من رسيد، ناگهان دنيا برايم تغيير كرد؛ همه چيز برايم عوض شد براي من لحظة عجيب و عظيمي بود؛ همين. كنم هرگز فراموش نمي«

».افتادند تك مي چون سربازان تيرخورده تك برگ درختان هم. بعدازظهر يك روز پاييز بود
يازده) 4  دوازده) 3  نُه )2  ده )1
؟شود نميديده  »تضمن«ن كلمات كدام گزينه رابطة معنايي در ميا - 5

.بارد هاي شديدي مي هميشه در اين فصل از سال، باران) 1
.ديدم در رديف اول با هزاران زحمت، نوشتة روي تخته را مي) 2
.رفت طلبة جوان براي رسيدگي به كارهاي خود هر روز به حوزه مي) 3
.گفت رفت و سخن مي وزهاي جمعه به منبر ميحاج آقا در طول هفته، فقط ر) 4
.صحيح هستند... گزينة جز  ها به هاي همة گزينه با توجه به بيت زير، آرايه - 6

 »شرط است كه يك چند به زندان بنشيند/ آن كس كه چو يوسف بودش چشم عزيزي «

حسن تعليلو  استعاره) 4  تناسب و كنايه) 3  تلميح و تشبيه) 2  تناسب و مجاز )1
؟ترتيب در كدام ابيات وجود دارد به» تضمين، تناقض، جناس تام، تشبيه«هاي  ايهآر - 7

كز آسمان فرياد من بگذشت و خاموش است لب/ هنر حساد من، گيرد خموشي داد من  زين بي) الف
گه ز چشم جادوش صد فتنه در كشمير بود/ فتاد  گه ز چين زلف او صد شور در چين مي )ب
خوش دارم صنميخانة عشرت  در نهان/ به سماع است حزين  حافظدلم از نغمة ) ج
گر ز زلف و كاكل او بگذرد در چين سخن/ آهوي چين كاسة دريوزه سازد ناف را ) د
، ب، د، جالف) 4  د، ج، ب، الف  )3  ، د، بالفج، ) 2  ج، الف، ب، د )1
 ؟تر است مفهوم كدام بيت به عبارت زير نزديك - 8

».ها را برداريد جا در محضر خدا، پرده اش در پرده بمانيد؛ آن جا همه اين. يرشده باشيدمجا شكسته و خ نيد؛ آنجا به هيچ قيمت نشك اين«
نشان كه دهد رحمت به خلق جزا  داده/ دالن كرده شفاعت و حق  بهر شكسته) 1
 با ذره تنزّل كن و خورشيد مكان باش/ از راه تواضع به فلك رفت مسيحا ) 2

جا نشين است اين آسمان عاجز هر خاك/ مالد  خ دشمن به زمين ميخاكساري ر) 3
ديگر فروتني به در كبريا كنيم/ مغز بود سر كه نهاديم پيش خلق   بي) 4
سرم و بر فراز/ ها روم  بگذار كه سرخوش و سرمست به دوردست/ تو در كلبه و خيمة خود باز بمان / بگذار بر پشت زين خود معتبر بمانم «مفهوم متن  - 9

 ؟كند مي نقضكدام بيت را » هيچ جز اختران نبينم

خلد گردد اندر سفر گشاده صد در ز/ پا  گر عاشق تو فردا اندر سفر نهد) 1
 پايي كه همي بردت هر سو به سفر بشكن/ رو بر سر كوي او بنشين و به دست خود  )2

ر باشد مراچون جرس گلبانگ عشرت در سف/ سرمة خاموشي من از سواد شهرهاست ) 3
عالمي را به فرّ مقدم خويش/  كن شاد هر دم اندر سفر همي) 4
با كدام بيت زير قرابت دارد؟» زيرا هر دم به تالش است تا كه فرا رود/  روح را خاك نتواند مبدل به غبارش سازد «مفهوم عبارت   -10
در كالبد باد دمي روح مسيحا/ پرور او زنده شود خاك تا از دم جان) 1
 رود اين دام كي ز خاطر صياد مي/ پيوند روح نگسلد از جسم زير خاك) 2

  زنيم آورده و بر خاك آدم مي روح پاك / آمدن ما را بدين عالم بگو معنيش چيست) 3
موج درياديده را نتوان به ساحل بازداشت/ واز داشترلنگر تن روح را نتواند از پ) 4

2 فارسي
ادبيات داستاني

)قصة عينكم(
جهان ادبيات

 153تا  122 هاي هصفح

دقيقه 15
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آمده است؟ نادرستمعني چند واژه در مقابل آن  -11

)چيرگي: تسخير(، )خطّه: واليت(، )لياقت: درايت(، )فرومايگي: زبوني(، )حيرت: نهيب(، )حميت: غيرت(، )شفقت: رأفت(، )كابوس: بختك(، )بيگانگان: اجنبي(

چهار )4 سه )3 دو )2 يك )1

وجود دارد؟ ييامال غلط تيدر كدام ب -12

مرحمي بر دل نهد اميدوار خويش را/ دارم كه بعد از داغ هجر  چنان اميد مي هم )1

 وز نم آن برآورم رخنة انفصال را/ رشحة وصل كو كزو گرد اميد نم كشد  )2

چون شوق در طبيعت عالم حلول كن/ تا هر كس از تو درخور فطرت اثر برد  )3

يك نهضت تو هست ز خاور به باختر/ يك جنبش تو هست ز جيحون سوي فرات  )4

موجود است؟» قشِ تبعيدو ن«در كدام سروده  -13

عاشق ابرهاي سرگردان/ صبح ةعاشقم، عاشق ستار )1

2( هاي حسرت و ناكامي با شعله/ دتيآتش زنم به خرمن ام

دمساز باش با غم او دمساز/ تابي اي مرغ دل كه خسته و بي )3

كنم اي شهر پر خروش، تو را ياد مي/ اكنون منم كه در دل اين خلوت و سكوت )4

تر است؟ هاي گروه بدلي در كدام گزينه بيش واجتعداد   -14

.چه هست، بهتر نشان دهد دكتر جانسون انگليسي، اديب بلندپايه، معتقد است كه شاعر بايد دنيا را از آن )1

.از خون علي و فرزندش دو نشانه باقي است: رب، گفته استعابوالعالي معرّي، شاعر معروف  )2

.داند رب، ادبيات را محصول زمان، محيط اجتماعي و نژاد ميهيپوليت تن، منتقد مشهور غ )3

.عرفان ايراني است  ةهاي برجست القضات همداني، عارف شيفته و شوريده، از چهره عين )4

كار رفته است؟ در كدام ابيات، تشبيه و استعاره هر دو به -15

غم فراق تو گويي هزار سال بود/ وصال بود شب وصال تو چون باد بي) الف

چشم فلك چون تو آفتاب نبيند/ تر به خواب نبيند روح ز تو خوب) ب

هنگام نوبت سحر است اي نديم خيز/ بيز كند اين باد مشك پيوند روح مي) ج

بر آن غريب ما چه گذشت اي صبا بگو/ فشاند ها ز دام زلف چو بر خاك مي جان) د

د - ج  )4 د -ب  )3  ج - الف  )2 ب - الف  )1

مباحث كل كتاب 2 فارسي
برگزيده از سؤاالت 

همدياز مقطع
)كتاب زرد عمومي(
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درست است؟» تماماً«ابل كدام بيت، هاي مق آرايه -16

)ايهام تناسب، حسن تعليل(چون چنگم ار بسازي، چون عودم ار بسوزي / در چنگ آرزويت سوزم چو عود و سازم  )1

)آميزي پارادوكس، حس(خنديدنم  ة مستانه شد سرمايةاين گري/ تا در غمت گريان شدم هم شاد و هم خندان شدم  )2

)جناس، تضاد(طالعم طوفاني از هجران طوالني تو / يابم كه هست ت دست ميكي به اقيانوس وصل  )3

 )تلميح، استعاره(لؤلؤ اندر بحر و گنج اندر خراب / حيوان به تاريكي در است ةچشم  )4

 متنِ زير با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟  -17

».پذيرفت مشيت الهي مي عنوان ايمان وصل بود كه خوب و بد را به ةشائب هر عصب و فكر به منبع بي«

روز محشــــر امــــان به ايمــــان است/ غـــم ايمــــان خويش خـــور كه تو را   )1

]راهزن[چيز را نباشد انديشه از حرامي  بي/ ترك عمل بگفتم و ايمن شدم ز عـــزلت   )2

دنبر سرنوشت خويـش ز چين جبـين ز/ توان  غمگين مباش چون خط بطالن نمـي  )3

مرد يزدان شو و فارغ گــذر از اهـرمـنان/ دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگـسل   )4

شود؟ دريافت مي» ناتواني عقل«از كدام بيت، مفهوم   -18

تر است ـرخ از تو هزار بار بيچارهچــ/ ه كاندر ره عقلبا چرخ مــــكن حوال  )1

ام رام ننگ و نـخواهي مـا نـــمي/ ر چه بدنامي است نزد عاقالنگ  )2

چه بر او مشكل بود گفت به شرح آن عشق مي/ كرد دل چو از پير خرد نقل معاني مي  )3

ه را عــقل نيست دولت نيستكـ هـر/ ديگرند عقــل و دولت قرين يك  )4

؟شود نميدر كدام گزينه يافت » العبد يدبّر و اهللا يقَدّر«مفهوم   -19

روي به ديوار صبر، چشم به تقدير او/ داختيمبا همه تدبير خويش ما سپر ان )1

آيد برون تقدير مي ةاز كمين بازيچ/ چيند بساط مصلحت  هر كجا تدبير مي )2

تقديرم من ةعاجز قوت سرپنج/ گرچه صائب شود از من گره عالم باز  )3

چو تو تدبير كني در بگشايد يزدان/ تقدير بود ة كارهايي كه درش بست )4

شود؟ از كدام ابيات دريافت مي» ات، فرات در جوش و خروش وز تشنگي«مفهوم مصراع  -20

 از آب فرونهاد و بگذاشت/ در حسرت آن كفي كه برداشت ) الف

كوبد سر خويش را به هر سنگ/ هر موج به ياد آن كف و چنگ ) ب

دريا به گمان فراتر آيد/ چون مه شب چارده برآيد ) ج

فضايلالماه كجا و بواين / اي بحر بِهل خيال باطل ) د

ج، د )4 الف، د )3 ب، ج )2 الف، ب )1
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:في معاني األفعالِ الناقصةِ الخطأعين  -21

!چه انجام داده پشيمان شد دوستم از آن!: أصبح صديقي نادماً علَي ما فَعلَ )1

!درهاي مدرسه باز بود!: كانَت أبواب المدرسةِ مفتوحةً )2

!شود هاي درختان در پاييز زرد مي برگ!: صفراء في الخريف وراقُ األشجارِأ تصار )3

!كرد آموز درسش را در شب مطالعه مي دانش!: كانَت التّلميذةُ تُطالع درسها في اللّيل) 4

لفارسيةِ إلي العربيةِ دور عظيم فيعدد من الكتبِ ا ينَ في قيامِ الدولةِ العباسيةِ و نَقْلِكانَ لمشاركةِ اإليراني«: عين الصحيح في التّرجمة -22

»!لُغَتنا زدياد نفوذا

 !داشت ماننقشي مؤثر در افزايش نفوذ زبان ،هاي فارسي به زبان عربي مشاركت ايرانيان در برپايي حكومت عباسي و منتقل كردن تعدادي از كتاب) 1

 !داشت ما  هاي فارسي به عربي نقش فراواني در گسترش زبان از كتاب ها در ايجاد حكومت عباسي و ترجمه شدن تعداد زيادي شركت ايراني) 2

!نقشي عظيم بود ما  وجود آمدن حكومت عباسيان و نيز برگرداندن چندين كتاب فارسي به زبان عربي در نفوذ زبان نقش مشاركت ايرانيان در به) 3

 !داشت ماننقش بزرگي در افزايش نفوذ زبان هاي فارسي به عربي بعدادي از كتامشاركت ايرانيان در برپايي حكومت عباسي و ترجمة ت) 4

:ترجمتُه دقيقةً تيسلَعين ما  -23

1 ( نْدصِ العسأَلُفَحي و مالد نْ سابقةِ ضَغْطع ريضه الْمنْدكّرِ عرْضِ السوي ةسابق ةبيمار دربار ه ازهنگام معاين!: م فشار خون و مرض قند در نزد

 !شود مي سؤال

!شنود در گفتگوها، خردمند نظر كسي را كه مخالفش باشد نيز مي!: في اْلمحاورات يسمع الْعاقلُ رأْي منْ يكونُ مخالفَه أيضاً) 2

!كرد ي دارم كه مرا به پژوهش تشويق ميدوست: !كان لي صديقٌ يشَجعني علي الدراسة) 3

4 (ستعدالطّلّاب م حبنةأصلحضور في امتحانات نهاية السده شدنداامتحانات پايان سال آمحضور در براي دانشجويان !: ينَ ل!

:عين الفعلَ الّذي له معني الماضي اإلستمراري في الفارسية -24

!القاضي قَد قَبِلَ كالم السارِقِما كانَ  )2    !اآلخرينَ دائماً ةِيكنت أبتَعد عن سخر )1

3(  دةً حولَ اإلسالمِألّفكُتُباً متعد ها بأشعارهااتمعاصر قد تَمتّعتإنّها كانت شاعرةً حاذقةً ) 4  !هذا العالم!

:للمفهوم المناسب غيرعين  -25

1 (»يقولون بألسفي قلوبهمهنت دو صد گفته چون نيم كردار نيست: »م ما ليس.

2 (برُالص بال بگردد و كام هزارساله برآيد / م طوفانچو نوح نبي صبر هست در غگرت : !الفرج مفتاح

سخن هر چه كوته بود بهتر است/  است بگويم گرت هوش اندر سر: !ما قلَّ و دلَّ الكالمِ رُيخ) 3

بايد به جهد بيخ را تيمار مي / عهد بيخ، چون درخت است آدمي و :»نَّ العهد كان مسؤوالًإ وا بالعهدفُوأ«) 4

دقيقه 15 2زبان قرآن ، عربي
تأثيرُ اللّغةِ الفارسيةِ علي

اللّغةِ العرَبيةِ
83تا  71هاي    صفحه
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:للمفهوم عداألبعين  ؛»!أمري أكلتم تمري و عصيتم« -26

!دست در كاسه و مشت بر پيشاني) 2  عاصي سزاي رحمت كي باشد؟/ سايي؟  در هاون آب خيره چرا )1

!در كشتي نشستن و با ناخدا جنگيدن) 4  نشايد فكندن در او سنگ و خاك/ ز چاهي كه خوردي از او آب پاك  )3

  :لماضي البعيد الفارسيلمعادلٌ فيها  ال يوجدعين العبارة الّتي  -27

!كانت المفردات العربيةُ ازدادت في اللّغةِ الفارِسية بعد ظهورِ اإلسالمِ كثيراً) 1

!تَتحسن حالي بهالالصيدليةِ الّتي في نهايةِ ممرّ المستوصف  مناستلمت أدوية ) 2

!االُسلوبِ و البيانِ وجدت في تبادلِ المفردات بينَ اللّغات شيئاً جعلَها غنية في) 3

!ولئك العلماء لَم يكتموا رغبتَهم الشّديدةَ في نقلِ الكتبِ الفارسيةِ إلى العربيةِأكان ) 4

:الناقصةِ فيه من األفعالِ ليسما عين  -28

1( » إنّي أعوذُ بِك بأقالَ رع لي بِه ما ليس نْ أسألَكفَتُ…« )2  »لم ماء ماءنَ السخْضَرَّةًأنزَلَ مم األرض صبِح«

3( »تَابِ ولِ الْكنْ أَهينَ كَفَرُوا مكُنِ الَّذي نْفَكِّينَ لَمينَ مشْرِكونُ الرّسولَ … «) 4  »… الْمرعي فصسوالً فَعونَ رلنا إلَي فرعأرس…«

:عين عبارةً جاء فيها فعالنِ من األفعالِ النّاقصةِ -29

!من كَتَم سرَّه كانت الخيرةُ بيده) 2  »دارهم جاثمينَفي صبحوا الرَّجفة فأ فأخذتهم«) 1

!ليس النّفاقُ صفةً محمودةً بينَ النّاسِ) 4!ليست هذه التلميذةُ متكاسلةً فتصير ناجحةً) 3

في المحلّ اإلعرابي؟ الخطأما هو  -30

بحرف الجرّ مجرور - خبر: !عند اللّعبِ اطئالشّفي  مسرورونَ األطفالُ) 1

فاعل -اليه مضاف: السفُنُال تشتهي  ماتجري الرياح بـِ) 2

3( سكتَّخَذُ من نوعٍ من  المأمبتد: الغزالنِعطرٌ ي- بحرف الجرّ مجرور

مفعول -خبر: من الصيدلية و رجع إلى البيت األدويةَ استلمهو ) 4
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:عين الصحيح  -31

!ها بهتر است قطعاً در ميان مردم كسي هست كه از آن !:قَد يكون بينَ الناس من هو أحسنُ منهم )1

!ذكر نكنيم اي هاي ديگران را با سخني مخفي يا اشاره برماست كه عيب!: علينا أنْ ال نذكُرَ عيوب اآلخرين بكالمٍ خفيّ أو بإشارةٍ )2

!نيدجويي نك ما نصيحت كرديم كه از برادرانمان عيب!: نَصحنا اَنْ ال تعيبوا إخواننا )3

!ترين دليل قطع دوستي بين مردم است غيبت كردن مهم!: انّ الغيبة من أهم اَسباب قطع التواصل بينَ الناس )4

»يقولونَ بأفواههم ما ليس في قُلوبِهِم …«: من مفهوم اآليةِ الشَّريفةِ األقرَبين ع  -32

!سخن كم گوي و كرداري بياور )1

شود حيوان نمي اين خشك رود، چشمة/ دهد كشت دروغ بار حقيقت نمي )2

با علي بيعت كني و زهر پاشي بر حسن/ دعوي ايمان كني و نفس را فرمان بري )3

!در نور صدق محو شود دعوي دروغ )4

عبارةِ؟جوابه في هذه ال ما جاء، أي اسم استفهام »!كانَت زميلتي تسمع إلي المعلَّمة باالشتياق لتَعلُّمِ الدروس في المدرسةِ« -33

؟…لماذا  )4  ؟…متي  )3  ؟…كَيف  )2  ؟…من  )1

:عين جواب الشّرط فعالً ماضياً  -34

!ك الْمشاغبإنْ تَقْرَأ إنشاءك أَمام الطُّلّابِ تَنَبه زميلُ: قال المعلّم )2  !الامتحانِ في يرْسب جيداً الدرسِ إلَي ال يستَمع منْ )1

كم « )3 موا ألنفسـعند اهللاِو ما تـُـقَـد نْ خَيـرٍ تـَجدوه إنْ )4  »مـ عة تُطالنيم تابدك كساعريد يك في المإنشائ!

:عين الصفةَ جملةً  -35

!اإلمتحانِ هناك جلسة علمية فَتَغيرت ساعة )2  !اإلنسانُ المؤمن ال يخون في أمانات اآلخرينَ )1

!إنّ للمؤمن أخالقاً حسنَة أعطاها اهللاُ تَعالي لَه )4!إنّ الجريدةَ اإلسالميةَ ال تَنشر إلّا الحقائقَ )3

:يناسب النّصبما ) 40ـ  36(اقرأ النّص التّالي بدقّة ثم أجب عن األسئلة  ■

في ظلمة و قبس هداية و نور في الشدةِ فهو وسيلةٌ! ن األخم خيرٌ ن األحيانِم في كثيرٍالحصول عليه، فهذا  ن الصعبِم ثمينٌ الوفي كنزٌ إنّ الصديقَ

األلمِ إذا لم ينبض القلب بشعورِ فال معني للصداقةِ). حب النّفس( األنانيةِ ن شائبةِإلّا إذا خلت م تكون خالصةً ال و الصداقةُ. في الشدائد األيام و معينٌ

!بما يؤلمه عندما يصاب الصديق

الشدائد ةِ محكةِ الوفي ال ، و الصديقُاالُخوو اليختبر إلّا في الحاجةِ يعرف إلّا في الشد .في نعمةٍ فإذا كان المرء بلن كلّ جانبٍيأتي األصدقاء إليه م ،

لهم أثراً صديقاً؛ و لكن إذا قلّت نعمه فيلتفت حوله باحثاً عن اُولئك األصدقاء فال يجد قد ينقلب العدو !حال لقد قلّ المخلصون و كثر و علي أي

!المتملّقون

و ال ال ترتعش بالحوادث فالصداقةُ. من إذا قال صدق و إذا طُلب أجاب الحقيقي و ليعلم أنّ الصديقَ الصداقةِ منتبهاً في مجالِ أن يكونَ فعلي اإلنسانِ

!األيامِ تضعفها حوادثُ

مباحث كل كتاب
برگزيده از سؤاالت 
مقطع يازدهم

)كتاب زرد عمومي(

2، زبان قرآن عربي
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…الصديق هو: الخطأعين   -36

!صاحب الكنز الثمين )2!المساعد في الصعابِ )1

!نجم يهتدي به اإلنسان )4!المونس في أيام الوحشة )3

…علي أساس النّص متي ينقلب العدو صديقاً؟ إذا  -37

!كان خُلق اإلنسان و أعماله طيبة )2!كان اإلنسان يتمتّع بالنعم )1

!لّت مواهب العدو و توقّع مساعدتناق )4!لَم ير العدو أنانية فينا )3

38-  ب للنّصناسنوانَ المن الععي:  

أنواع األصدقاء )2الصداقةِ في صعابِ الحياة )1

مواصفات الصديق )4الصدق في الصداقةِ )3

39-  ةِ الكلماتفي نوعي حيحن الصعي:  

»!في الشدة و ال يختبر إلّا في الحاجةالشدائد محك االُخوة، و الصديق الوفي ال يعرف إلّا «

»أخ«إسم جمع، مفرده: االُخوة )2»الشّديد«جمع تكسير، مفرده هو: الشّدائد )1

»إفعال«فعل مجهول، من باب: ال يختبر )4فعل مجهول، للمفرد المذكّر: ال يعرف )3

»!تي األصدقاء إليه من كلّ جانب، بل قد ينقلب العدو صديقاًإذا كان المرء في نعمة يأ«: في المحلِّ االعرابي الخطأعين   -40

إليه مضاف: جانب )2فاعل: األصدقاء )1

مفعول: العدو )4بحرف جرّ مجرور: نعمة )3
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؟هاي تقويت عزت است اند و مرتبط با كدام يك از راه ، بهاي انسان را چه چيز معرفي كرده)ع(امام علي  -41
 شناخت ارزش خود - خدا) 2 ه به عظمت خداتوج - خدا )1

شناخت ارزش خود -بهشت) 4توجه به عظمت خدا -بهشت) 3
؟عزت نفس علّت و معلول چيست ،به ترتيب -42
 ماندن بر عزم و تصميم باقي - حفظ پيمان با خدا )1
ماندن بر عزم و تصميم باقي - تسليم و بندگي خدا) 2
ر پيشگاه خدااحساس حضور د - تسليم و بندگي خدا) 3
احساس حضور در پيشگاه خدا - حفظ پيمان با خدا) 4
شوند؟ مي داني بدچه زماني تمايالت و چيست  ذلتراهگشاي انسان براي رسيدن به عزت و دوري از  -43
.كه مانع رسيدن به اهداف دنيوي ما شوند زماني -هاي تمايالت در وجود انسان شناخت ريشه) 1
.را اصل و اساس زندگي قرار دهد ها انسان آن - گاه وبي ت گاهپاسخ ندادن به تمايال) 2
.كه مانع رسيدن به اهداف دنيوي ما شوند زماني - گاه وبي پاسخ ندادن به تمايالت گاه) 3
.ها را اصل و اساس زندگي قرار دهد انسان آن -هاي تمايالت در وجود انسان شناخت ريشه) 4
؟گردد كدام مفهوم مستفاد مي» … بمثلها السيئةئات جزاء يا السو الّذين كسبو«از دقت در آية شريفة  -44
.خواهد بداند كه تمامي عزت از آنِ خداست هر كس عزت مي) 1
.كند ها آن است كه دو چندان در آخرت دريافت مي سيئات و بدي جزاي) 2
.هاي نامشروع است بازتاب غفلت از خدا و پيروي از هوس ،ذلّت) 3
.ها جزاي اعمالشان را خواهند ديد كند و آن خداوند با گناهكاران با فضلش برخورد مي) 4
؟توان دانست كريم مي قرآن ةمعلول كدام آيرا ترين شرايط  مندانه زندگي كردن پيشوايان در سخت عزت -45
»حجةرسالً مبشّرين و منذرين لئلّا يكون للنّاس علي اهللا «) 1
»ومهم اذا رجعوا اليهمو لينذروا قليتفقّهوا في الدين «) 2
»جميعاً ةفللّه العزّ ةمن كان يريد العزّ«) 3
4 (»انّ في ذلك آليات لقوم يتفكّرون رحمةو  ةجعل بينكم مود«
؟اج اشاره دارديك از اهداف ازدو ترتيب به كدام به» اولين كشش و جاذبه ميان زن و مرد«و » هاي زندگي ها و ناگواري گذشت و مدارا و تحمل سختي« -46
نياز جنسي - انس با همسر) 2    انس با همسر - انس با همسر) 1
نياز جنسي - رشد اخالقي و معنوي) 4    انس با همسر - رشد اخالقي و معنوي) 3
؟اي برقرار است ميان ايمان و شايستگي براي همسري چگونه رابطه وبيني عاقبت ازدواج توسط پدر و مادر معلول چيست  پيش -47
مستقيم - تجربه و پختگي) 2    عكس - قه و محبت شديد به فرزندعال) 1
عكس - تجربه و پختگي) 4    مستقيم - عالقه و محبت شديد به فرزند) 3
؟گردد كدام موضوع دريافت مي» …و اهللا جعل لكم من انفسكم ازواجاً «از آية شريفة  -48
.ه آرامش دست يابندخداوند متعال ميان زن و مرد مودت و رحمت قرار داده است تا ب) 1
.پيوند زن و مرد است ةبستر رشد و بالندگي فرزندان، خانواده است و فرزند ثمر) 2
.گردد ي و معنوي اعضاي خانواده ميقآورد كه منجر به رشد اخال وجود مي تشكيل خانواده فضايي را به) 3
.رسند رشار از مهرباني ميس ةكنند و به رابط ديگر احساس آرامش دروني مي زن و مرد در كنار يك) 4
؟انجامد بخش نيست و به سستي رابطه و جدايي مي هاي پيش از ازدواج معموالً نتيجه چرا معاشرت -49
هاي زن و مرد درك نادرست از تفاوت) 2به تأخير افتادن زمان ازدواج) 1
حاكم شدن احساسات بر مرد و زن) 4معيار اصلي همسر شايسته ناتواني در تشخيص) 3
؟دهد كشيده شدن به افراط در گناه در پي كدام مورد روي مي -50
فرار از پژمردگي حاصل از گناه در مسير نادرست) 2به تأخير انداختن امر مقدس ازدواج) 1
فاصله افتادن ميان بلوغ عقلي و بلوغ جنسي) 4چشيدن لذت آني برخاسته از گناه) 3

دقيقه 15 2دين و زندگي  .زه دريافت كنيدهاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حو توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش 

در مسير
183تا  152 هاي   صفحه
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شريف اشاره به اين موضوع دارد؟ ةيا آيبوده است و كدام حديث  آمدن پيامبران متعدد براي چه منظوري -51
اسم النّانّا معاشر االنبيا امرنا ان نكلّ - هاي دوران خود ابالغ كنند نشده را به انسان تعليمات اصيل و تحريف )1
منْذرِينَ لئَالّ يكُونَ للنّاسِ علي اهللا رسالً مبشّرِينَ و - هاي دوران خود ابالغ كنند نشده را به انسان تعليمات اصيل و تحريف )2
اسم النّانّا معاشر االنبيا امرنا ان نكلّ - هاي دوران خود بيان كنند انسان ةدين الهي را درخور فهم و انديش )3
الّ يكُونَ للنّاسِ علي اهللارسالً مبشّرِينَ و منْذرِينَ لئَ - هاي دوران خود بيان كنند انسان ةدين الهي را درخور فهم و انديش )4

مطابق رسم زمانه نزد كسي درس نخواند، در عين حال از همان ابتداي بعثت آياتي را بر مردم خواند كه برترين معارف را) ص(پيامبر گرامي اسالم  -52
فرمايد؟ باره چه مي قرآن كريم در اين. دربرداشت

»لها أمم لتَتلُو علَيهِم الذي أوحينا إليكقَد خَلَت من قَب أُمةٍكذلك أرسلناك في « )1
»و ما كُنت تَتلو من قَبله من كتابٍ و ال تَخطُّه بيمينك إذاً الَرتاب المبطلونَ« )2
»نَ القرآنَ و لو كانَ من عند غَير اهللاِ لَوجدوا فيه اختالفاً كَثيراًوأ فَال يتَدبر« )3
»مثله بسورةٍتوا أفتراه قل فام يقولون ا« )4

كنند؟ عموم مردم در افكار و اعتقادات و رفتار خود چگونه عمل مي -53
.دهند ها را اُسوه قرار مي خود هستند و آن ةجامع هاي برجستة رو شخصيت دنباله )1
.دشون مند مي هاي الهي هستند و به نسبت همت و استعداد خود از آن بهره به دنبال كماالت و ارزش )2
.پذيرند گيرند را مي دوستان قرار مي ةدشمنان هستند و پس از مدتي با تزوير در جبه ةكساني كه در جبه )3
.شود ها مي پس از مدتي جاهليت با لباسي جديد وارد زندگي اجتماعي آن ،با وجود اعتقاد به خالقيت خداوند )4

ء نداشته باشند، بايد كدام روايت را مدنظر قرار دهد؟او نظر سو ةاگر كسي خواستار آن است كه ديگران به خانواد -54
.كند عالقه به چيزي انسان را كور و كر مي )2.خالق جهان در نظرشان بزرگ است )1
.بندة ديگري جز خودت نباش )4.نظام هستي بر عدالت است )3

هاي احتمالي به نيازهاي انسان، چيست؟  اشكال مهم پاسخ -55
.در آن ناديده گرفته شده است قدرت انتخاب انسان )1
.هر پاسخ احتمالي نيازمند تجربه و آزمون است )2
.نيازمند تعقل و ادراك است تا درست بودن آن مشخص شود )3
.نيازهاي انسان در آن ناديده گرفته شده است ةجانب بررسي همه) 4

رفت؟ شدند، چگونه پيش مي رو مي دشمن روبه در راستاي واليت ظاهري، هنگامي كه با حساسيت) ع(امامان معصوم  ةمجاهد -56
.تر ضربه بخورند اي كه در عين ضربه زدن به دشمن كم در قالب تقيه، يعني به گونه) 1
.آنان به بركت برسند فضيلت به واسطةهاي با كه انسان ندر قالب واليت معنوي، تا اي )2
.انستند د را آگاهي آنان مي بخشي به مردم، چون راه رهايي مسلمانان در چارچوب آگاهي )3
.هاي رفتاري آنان اقدام كنند در چارچوب عدم تأييد حاكمان، طوري كه با توجه به تفاوت )4

به دليل كدام ويژگي پيامبر بود و) ص(براي پيامبر اسالم ) ع(و امام علي ) ع(براي موسي) ع(با توجه به حديث شريف منزلت، تفاوت منزلت هارون -57
در چه زماني بيان شده است؟» مواله فهذا علي موالهمن كنت « ةجمل

البالغ حجةپس از برگزاري  -عصمت )2    البالغ حجةپس از برگزاري  -خاتميت )1
دعوت خويشان در روز انذار -عصمت )4    دعوت خويشان در روز انذار -خاتميت )3

چيست؟، موجبِ )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء(عصر  ، پذيرش واليت و محبت امام)ص(بخش پيامبر گرامي اسالم به بيان هدايت -58
او خداوند، در حال برخورداري از ايمان كامل مورد رضايتة مالقات رحمت واسع )1
جويي گرايي و حقيقت خواهي، آرمان سرسپاري و آمادگي براي ايثار و شهادت در راه عدالت )2
عدالت و انسانيت در سراسر جهانهاي طاغوتي و تالش براي گسترس  گفتن به حكومت» نه« )3
ِ خالي از ظلم و استكبار ايمن از ترديد نسبت به آينده و آمادگي توأم با يقين براي فرداي روشن )4

به ترتيب، كدام» عصمت آنان در دريافت و ابالغ وحي«و » عصمت پيامبران در مقام تعليم و تبيين دين«و » عصمت پيامبران در اجراي فرمان الهي« -59
يامدها را به دنبال دارد؟پ

امكان هدايت -مقام الگويي - جلب اعتماد )2  امكان هدايت -جلب اعتماد -مقام الگويي )1
مقام الگويي - امكان هدايت - جلب اعتماد )4  مقام الگويي - جلب اعتماد - امكان هدايت )3

»…ام اين جمله اين است كه ايم و پي گفته …ها ممكن نيست، يك سخن  تشخيص عصمت براي انسان«: اگر بگوييم -60
.انسان، در هر زمان محتاج به شناخت راه هدايت است - نادرست )1
.توان از اقوال و افعال معصومان، دريافت هاي عصمت را مي آثار و نشانه - نادرست )2
.احراز مقام امامت است ةفرد شايست ةكنند فقط خدا است كه تعيين - درست )3
.بردار نيست تبيين تعاليم دين و واليت و سرپرستي جامعه، تعطيل مسئوليت تعليم و - درست )4

مباحث كل كتاب
برگزيده از سؤاالت
مقطع يازدهم

)كتاب زرد عمومي(

2دين و زندگي 
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61- If the air ambulance … sooner, they … the life of the injured. In this wasteland, nevertheless, how soon it 
is going to be late all of a sudden. 
1) arrives / may save 2) arrived / will save
3) will arrive / may save 4) arrives / save

 

Many people who live in the village are craftsmen. A craftsman is a person who makes …(62)… works and sells 
them to people. Being a craftsman is not an easy job, and you should be …(63)… in artworks and have great skill in 
making objects. You should remember …(64)… early in the morning and start your work. Craftsmanship needs a 
lot of work and some experience. If you work hard, you …(65)… a successful craftsman. One more thing about this 
job is that it needs you to …(66)… the value of art which means that you cannot succeed in it if you do not 
understand art. 
62- 1) artistic    2) slow 3) cheap 4) opposite
63- 1) amused   2) beautiful 3) bored 4) interested
64- 1) get up     2) getting up 3) to get up 4) to getting up
65- 1) became     2) become 3) will become 4) to become
66- 1)  choose 2) attempt 3) promise 4) appreciate

As parents to young children, you are advised to limit the number of TV-watching hours. You can fill the room 
in which you have your TV with books, children’s magazines, toys, puzzles, etc. to encourage children to do 
something other than watching the tube. TVs have to be kept out of bedrooms and be turned off during meals. Your 
children should not be allowed to watch TV while doing homework. There should be family TV viewing rules, such 
as TV is allowed only after homework is completed. Always check the TV listings and program reviews ahead of 
time for programs your family can watch together. Come up with a family TV schedule that you all agree upon each 
week. Then, post the schedule in a visible area so that everyone knows which programs are OK to watch and when, 
and make sure to turn off the TV when that certain program is over instead of channel changing. 

Watch TV together with your children. If you can’t sit through the whole program, at least watch the first few 
minutes to see if it is suitable, then check it during the show. You should talk to your children about what they see 
on TV and share your own beliefs and values. If something you don’t approve of appears on the screen, you can 
turn off the TV, then ask questions such as, “Do you think it was OK when those men got in that fight?” If your 
children want to watch TV, but you want to turn it off, suggest that you all play a game, play outside, read, work on 
hobbies, or listen to music. 
67- If there are different books in the TV room, … . 

1) children can do their homework and watch TV at the same time
2) children are encouraged to watch less TV
3) parents will be able to watch TV together with their children
4) there will be no need to check the programs

68- When a certain program is over, … . 
1) children are allowed to change the channel 2) parents should suggest a game to play
3) the next program should be checked 4) the TV has to be turned off

69- What is the best topic for the passage? 
1) Good TV Habits 2) How TV Affects Us 3) TV or No TV 4) TV as a Hobby

70- Which of the following is NOT true according to the passage? 
1) It is better not to have TV in one’s bedroom.
2) Parents should discuss things on TV with their children.
3) TV should be turned off during meal times.
4) Children can’t watch TV unless they answer their parents’ questions.

PART A: Grammar 
Directions: Question 61 is an incomplete sentence. Beneath the 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. 

2 سيانگلي  زبان دقيقه 15

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the 
correct choice on your answer sheet. 

Art and Culture
(Grammar, … Writing) 

107تا  95ي  ها صفحه

PART B: Cloze Test 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each space. Then mark the answer on your answer sheet. 
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71- I … her for more than 11 years. It is because I haven’t been in her hometown … we broke up. 
1) haven’t seen / for 2) haven’t seen / since
3) didn’t see / just 4) don’t see / since

 

A: Hi James, how is your grandma? 
B: Hi Vicki. Last night, she had a heart …(72)…, and we had to take her to the hospital. 
A: …(73)…? 
B: Yes, unfortunately. The doctor examined her and measured her …(74)… pressure and said she must not 
eat some special food. 
A: You mean she eats fatty or oily food!  
B: Yes. In addition to that, her …(75)… to playing online games is very harmful for her eyesight. She just 
keeps sitting in front of her PC without using medical eyeglasses. 
A: I think you have to…(76)… her from doing such things. She is killing herself for nothing! 

72- 1) attack 2) bike 3) mission 4) relationship
73- 1) Nope 2) Why not 3) Really 4) All right
74- 1) habit 2) blood 3) manner 4) oil
75- 1) vegetable 2) addiction 3) laughter 4) member
76- 1) swim 2) imagine 3) prevent 4) travel

 

 
One of the most important decisions at the time when people grow up and become adults is what job or 

career to choose. However, with so many possibilities to choose from, this decision is often a difficult one to 
make. In addition, there are many factors that may influence an individual in the choice of a career and some 
of these may be conflicting. For example, family pressure, the potential for earning money, and one's own 
personal interest may all be factors that pull an individual in three different directions when trying to decide 
what career path to follow. 

Although it is often stated that by the time a person is a young adult they will know what they want to “do 
with their life,” in fact, the process of finding a career may take a long time. It is not uncommon for an 
individual to try more than one career before finding the one that leads to job satisfaction. 

Clearly young adulthood is a period of stress. It is a time for raising a family, finding and maintaining the 
“right” job, and keeping a balance among self, family, job, and society at large. It is a period of life that 
requires great energy. Fortunately, in terms of physical development, we are at something of a peak during 
our 20s and 30s. 

As Levinson (1986) has stated, “early adulthood is the era of greatest energy and abundance and of 
greatest contradiction and stress.” 
77- Why does the author mention “family pressure, the potential for earning money, and one’s own personal 

interest,” in paragraph 1? 
1) To give examples of adult responsibilities
2) To explain why adults need to choose a career
3) To introduce some of the factors that influence an adult’s choice of a career
4) To discuss the positive and negative effects of every career choice

78-  The word “one” in paragraph 1 refers to … . 
1) factor 2) career 3) decision 4) possibility

79-  Which of the following is NOT true, according to the passage? 
1) Early adulthood is a period in which adults undergo stress.
2) Individual young adults do not all exactly know what they want to do with their life.
3) Keeping a balance among self, family, job, and society can be a source of stress for young adults.
4) It is highly unlikely for a young adult to change jobs before he/she starts the one he/she really comes to love.

80-  The passage is primarily intended to … . 
1) inform 2) make a suggestion 3) introduce a finding 4) provide advice

PART D: Grammar  
Directions: Question 71 is an incomplete sentence. Beneath the 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. 

2 سيانگلي  زبان مباحث كل كتاب
برگزيده از سؤاالت 
مقطع يازدهم

)كتاب زرد عمومي(

PART F: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the 
correct choice on your answer sheet. 

PART E: Conversation 
Directions: Read the following conversation and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the 
correct choice on your answer sheet.
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محل انجام محاسبات 

حاصل. ندا در زير رسم شده gو  fنمودار توابع  -81
0

5 2x

g(x)
lim( f (x) )


كدام است؟

1 (/4 5
2 (/5 5
3 (/5 5
4 (10

حد راست تابع  -82
216 4

4 4
x x

f (x)
x x

   
  

4xدر نقطة    است............ واحد از حد چپ آن در اين نقطه ............ اندازة  به.

تر ، بيش8) 2  تر ، كم8) 1
3 (8 32 8) 4 تر ، كم  32تر ، بيش

اگر تابع با ضابطة -83
2 2

2
2

x [x] x

f (x) a x

b x x

 
 
  

2xدر نقطة   پيوسته باشد، حاصلa

b
]( كدام است؟ .)، عالمت جزء صحيح است[

1( 5
32 (3

5
3 (1

24 (2 

22تابع  -84 5 7f (x) x x    در كدام بازة زير پيوسته است؟

1( ( , )
7
2   2 (( , )

73 2

3 (( , )
7
2  4 (( , )

1 7
2 2

كه آخرين سكه رو باشد، كدام است؟ اگر سكة اول رو و سكة دوم پشت باشد، احتمال آن .كنيم چهار سكه را پرتاب مي -85

1( 1
82 (1

6
3 (1

44 (1
2

دقيقه 20:   وقت پيشنهادي163تا  128هاي  صفحه: آمار و احتمال+ حد و پيوستگي  
.است اجباريانش آموزان دهمة ها براي  گويي به اين سؤال پاسخ

1

1

g(x)
f(x)

2

x

yy

x
1
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محل انجام محاسبات

1طور معمول هر سال به. دانشگاهی داردآموز پیشدانش90اي سالیانه مدرسه-86
1هاي دولتی، ها در دانشگاهآن2

هاي دانشگاهدر ها آن6

1396سال دانشگاهیپیشهاي التحصیلاز میان فارغ. شوندشوند و بقیه نیز پذیرفته نمیغیردولتی قبول می 1397،2این مدرسه
؟ها دانشجوي دانشگاه دولتی باشدیکی از آنقدر احتمال دارد که نفر دانشجو هستند، چه2اگر بدانیم این .کنیمنفر انتخاب می

1(15
892 (45

118

3 (22
894 (33

59
هاي زیر درست است؟یک از گزارههاي مثبت باشند، کدامدو پیشامد با احتمالBو Aفرض کنید -87

.گاه مستقلندناسازگار باشند، آنBو Aاگر )1
.گاه مستقلندسازگار باشند، آنBو Aاگر ) 2
.سازگارندBو Aگاه مستقل باشند، آنBو Aاگر ) 3
.ناسازگارندBو Aگاه مستقل باشند، آنBو Aاگر ) 4
17به 18و نمرة یک درس دیگر از 20به 15ها از اگر نمرة یکی از درس. است15درس برابر با 4آموزي در میانگین نمرات دانش-88

تغییر کند، میانگین جدید کدام است؟
1(152(5/15
3(164 (5/16

22هاي میانۀ داده-89 3x n,x n ,x n ,...,x n    باشـد، مقـدار   90مذکورهاي اگر دامنۀ تغییرات داده. است60برابرx

n)کدام است؟ N)

1(202 (15
3 (104 (5
bاگر -90 aهاي آماري باشد، ضریب تغییرات دادهa وbکدام است؟

1(a b

a b




2 ((a b)

(a b)

2

2



3 (a b

a b




4 ((a b)

(a b)2
2 
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» ..............برخالف ......... .......«  -91
.جوانة انتهايي و جانبي دارد، زمين ساقه –ساقة هوايي ) 1
.توان گياه را تكثير كرد هايي از ساقه در خاك مي گذاشتن قطعه ازطريق تنها ،خوابانيدن –زدن  در قلمه) 2
.كند فقي در زير خاك رشد ميطور ا به، ساقه رونده –زمين ساقه ) 3
.زيرزميني است، نوعي ساقة غده –پياز ) 4

كند؟ طور صحيح تكميل مي كدام گزينه جملة زير را به -92
»................كالله ................ تخمدان «
.باشد در هر گل كامل قابل رؤيت مي –برخالف ) 1
.باشد هاي ديپلوئيد مي داراي ياخته –همانند ) 2
.كند پس از رشد و نمو، ميوه را ايجاد ميهمواره  –برخالف ) 3
.يابد با ديوارة خارجي دانة گرده، تماس ميدر طي لقاح  –همانند ) 4

باشد؟ مي نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت -93
.باشد زميني، علت تورم ساقة زيرزميني آن مي سيبغدة هاي  ياخته ةذخيره نشاسته در نشاديس –الف 

.باشد در پياز همانند ساقه رونده، مشاهده فتوسنتز ممكن نمي –ب 
.قابليت تقسيم ميتوز استفاده كرد داراي هاي بافت قطعاً بايد از ياخته در روش كشت –ج 
.گيردبهاي گياهي صورت  هورمونبرخي تحت تأثير  تواند كه ازنظر ژني يكسان هستند، مي يهاي گياهان ساقهتبديل كال به  –د 
1( 1 2 (2 3 (3 4 (4 

كدام عبارت زير صحيح است؟ -94
.انسان استدار  هستههاي پيكري  اي ياخته هسته هاي دانة گردة رسيدة زيتون، دو برابر تعداد كروموزومهر اي موجود در  هسته هاي تعداد كروموزوم) 1
.گيرد ميتوز انجام ميتقسيم ا در نهاندانگان، تشكيل دانه گردة رسيده از گرده نارس برخالف تشكيل كامة نر، ب) 2
.دانة گردة رسيده برخالف تخمك جوان با پوشش دواليه احاطه شده است) 3
.گردند ها در چهارمين حلقة گل تشكيل مي هاي كامل، همة كامه در توليدمثل جنسي گياهان با گل) 4

است؟ گياهي درست هاي رشد كننده فعاليت تنظيمهاي زير در مورد  چند مورد از عبارت -95
.هاي دوطرف آن است به معناي اختالف تعداد ياختهجانبه  در پاسخ به نور يكشدن دانه رست  خم –الف 

.نقش بازدارندگي داشته باشند توانند ميبرخالف مقدار محل ترشح هاي رشد براساس  محرك –ب 
.گندميان، منشأ توليد اكسين را يافتندهايي بر روي دانه رست نوعي گياه از  داروين و پسرش با انجام آزمايشچارلز  –ج 
.شود سمت دور از نور مي جايي اكسين از سمت مقابل نور به نور يك جانبه باعث جابه –د 
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

................ گفت  توان نمي -96
.نداردرا اصلي  در تشكيل ميوة سيب برخالف هلو، تخمدان نقش) 1
.گيرد ، لقاح درون كيسة روياني انجام نميهاي نارس زهاي با دانهموتشكيل انه برخالف هاي بدون د پرتقالتشكيل در ) 2
.باشد افشاني دانة گرده در درخت بلوط مي افشاني بسياري از گياهان، مشابه شيوة گرده گرده) 3
.ها نقش دارند ها همانند حفظ آن ها در پراكنش دانه ميوه) 4

».شود مي................ موجب ................نسبت به ................ « -97
هاي جانبي رشد جوانه –سيتوكينين  –افزايش اكسين ) 1
افزايش تعداد ساختارهاي فتوسنتزكننده –اتيلن  –كسينا كاهش) 2
كنندة ديواره هاي تجزيه ليد آنزيمتو –اكسين  –افزايش اتيلن ) 3
جديد هاي ايجاد شاخه –اكسين  –كاهش سيتوكينين ) 4

دقيقه 10: وقت پيشنهادي152تا  119هاي  صفحه: ها پاسخ گياهان به محرك+  توليدمثل نهاندانگان
.است اجباريدانش آموزان همة ها براي  گويي به اين سؤال پاسخ
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محل انجام محاسبات

.............توان گفت رود، میکار میدر رابطه با نوعی هورمون گیاهی که براي تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قلمه به-98
.شودهاي بدون دانه میشدن میوهفقط سبب درشت) 1
.شود که در دیوارة خودکوتین دارندهایی تولید مییاختههمواره توسط ) 2
.ها شوندهاي هدف، سبب تقسیم میتوز آنهاي برخی یاختهوتئینبا تغییر فعالیت پر) 3
.کنندة دیوارة سلولی گیاهی نقش دارندهاي تجزیهدر تولید آنزیمنسبت باالي این هورمون ) 4
............. گیاه شبدر ............. در گیاه داوودي -99

.شودبه سرالد زایشی تبدیل میهادر طی روزهاي کوتاه پاییز، سرالد رویشی جوانه–همانند ) 1
.یابددهی گیاه افزایش میدرپی شکستن شب با یک جرقۀ نوري، میزان گل–برخالف ) 2
.یابدکنندة رشد در گیاه افزایش میدرپی هجوم عوامل ویروسی به گیاه، میزان دو نوع تنظیم–همانند ) 3
.شودیشی گل، میوه و دانه تولید میبعد از مدت زمانی رشد رویشی، در طی رشد زا–برخالف ) 4
............. گفتتوان نمیدر رابطه با پاسخ گیاهان به محیط خود، -100

.اندو درهنگام شب بازهشوند، سفیدرنگ بودها گرده افشانی میهایی که توسط خفاشگلبرگ گل) 1
.شوندمیشدن برگ هایی سبب بستهیاممانند گیاه گوشتخوار، با تولید پهاي روپوستی برگ تلهگروهی از یاخته) 2
.یابددر اثر حملۀ قارچ جیبرال به گیاه برنج، میزان تولید نوعی هورمون گازي شکل در گیاه افزایش می) 3
.شودخواران میشود، باعث مرگ یا بیماري گیاههر مادة شیمیایی که طی دفاع شیمیایی توسط گیاه تولید می) 4

4Rصرفی مقاومت در شکل زیر، توان م-101   اگر طول سیملوله . وات است16برابر باcm20 باشد و قطر سیم استفاده شده
چند گاوس روي محور آن وله لباشد، بزرگی میدان مغناطیسی ناشی از جریان عبوري از این سیمmm2براي پیچیدن سیملوله 

7(شود؟ نزدیک کنیم، چه نوع نیرویی به آن وارد میلولهربایی را همانند شکل به سیماست و اگر آهن
0 4 10 T.m

A
    و

.)اندچنین روي هم پیچیده نشدهاند و همهاي روي سیملوله بدون فاصلهفرض کنید سیم
1( 44 ، ربایشی 10
2(4رانشی ،
3( 44 ، رانشی10
4(4ربایشی ،
) 2(و ) 1(موازي و بلند حامل جریان جهت میدان مغناطیسی برایند حاصل از دو سیم مقابلدر شکل -102

ترتیب از راست به چپ جهت رت بهدر این صو. نشان داده شده استسو درونQو Pدر نقاط 
کنند چگونه است؟و نوع نیرویی که دو سیم به یکدیگر وارد می) 2(و ) 1(جریان عبوري از دو سیم 

جهت، ربایشهم) 1
جهت، رانشهم) 2
خالف جهت، ربایش)3
خالف جهت، رانش ) 4

قیقهد25: )گواه+ حی طرا(وقت پیشنهادي104تا 76هاي صفحه: مغناطیس و القاي الکترومغناطیسی
.استاجباريها براي تمام دانش آموزان گویی به این سؤالپاسخ
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محل انجام محاسبات

تـوان  در این وضعیت مـی .کندبیشینه از آن عبور میاي در یک میدان مغناطیسی طوري قرار گرفته است که نصف شارحلقه-103
.........گفت که راستاي میدان مغناطیسی با خط عمود بر حلقه 

.سازددرجه می60ۀزاوی) 2.سازددرجه می30ۀزاوی) 1
.سازددرجه می90ۀزاوی)4.استموازي) 3
درصد افزایش یابد؟ 21م تا انرژي ذخیره شده در آن جریان الکتریکی عبوري از یک القاگر را چند درصد افزایش دهی-104

1 (102 (11
3 (124 (21

2اند جریانهاي آن به هم چسبیدهاي که حلقهاز سیملوله-105 A


باشد، 5mmکار رفته در سیملوله اگر قطر سیم به. کندعبور می

7است؟ برحسب گاؤس کدامسیملوله محورروي میدان مغناطیسی 
0 4 10 T.m( )

A
   

1(/1 62(/ 41 6 10
3(/ 41 6 104(/ 21 6 10
Bدر شکل زیر،-106 AV Vي زیر در مورد مقدار و جهت هایک از عبارتناچیز باشد، کداملولهسیماگر مقاومت الکتریکی .است

درست بیان شده است؟ سیملولهجریان الکتریکی عبوري از 
در حال افزایش و به سمت راست)2راستثابت و به سمت )1
در حال کاهش و به سمت راست)4در حال کاهش و به سمت چپ)3
بـه ترتیـب عـددهایی    2Vو1Vاگر. سازیمی را وارد سیملوله کرده و سپس از آن خارج میآهنۀ در مدار شکل زیر، یک هست-107

صورت کدام گزینه صحیح است؟ دهد، در آنآهنی نشان میۀآل حین ورود و خروج هستسنج ایدهباشند که ولت
1 (V V1 2
2 (V V1 2
3 (V V1 2
. دند صحیح باشنتوانهر سه گزینه می،بسته به مقدار ضریب خودالقایی سیملوله) 4
در نبود میدان مغناطیسـی  Bو Aهاي مغناطیسی را در دو مادة آرایش قرارگیري دوقطبیترتیب به» ب«و » الف«هاي شکل-108

توانند باشند؟ترتیب از راست به چپ کدام ماده میبهBو A.دهدشان مین

فوالد، کبالت) 2مس، آهن) 1
کبالت، آلومینیم) 4نیکل، سرب) 3

)ب(
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محل انجام محاسبات

4

0/1 0/9

I(A)

t(s)

2ثابت تنديداخل يك ميدان مغناطيسي با فلزي يك قاب مستطيل شكل روي  ACدر شكل زير، اگر سيم  -109 m

s
طرف راسـت به

ب از راست به چپ در كدام جهت است؟ترتي به PQو  MNهاي  كند، جريان القا شده در سيم حركت 
  باال، پايين )1
، باالباال) 2
، باالپايين )3
پايين، پايين) 4

2Rنمودار جريان متناوب عبوری از مقاومت  -110   ت است؟ابيشينة توان مصرفی اين مقاومت چند و. مطابق شكل زير است

1( 128 

2 (64
3

3( 64 

4 (128
3

 

ميدان مغناطيسي حاصل. گذرد سيمي در راستاي شمال و جنوب كشيده شده است و جرياني از سوي شمال به جنوب از آن مي -111
از جريان در يك نقطة باالي اين سيم در كدام جهت است؟

مغرب) 4 مشرق) 3 باال) 2 پايين) 1
نيروي وارد بر سيم. قرار دارد 2Iگذرد كه در وسط آن سيم راست حامل جريان اي مي از حلقه1Iاني به شدتمطابق شكل، جري -112

 . ……راست
.است I2در راستاي عمود بر آن و متناسب با ) 1
.ستسمت چپ ا بهدر راستاي سيم و ) 2
.سمت راست است بهدر راستاي سيم و ) 3
.صفر است) 4

، طول برابر و تعداد دور متفـاوت دارنـد، تعـداد دورQوPمحور مطابق شكل دو سيملولة هم -113
از 4Aاگـر جريـان  . اسـت  300 بـا  برابـر  Qو تعـداد دور سـيملولة   200 با برابر Pسيملولة
عبـور كنـد تـا براينـد ميـدان Pعبور كند، جريان چنـد آمپـري از سـيملولة    Qسيملولة

صفر شود؟) روي محور دو سيملوله( Mدو سيملوله در نقطةمغناطيسي 
1( 3

82 (8
3

3( 1
64( 6

)گواه(آزمون شاهد 2فيزيك 

v
B

M

N

A

C

P

Q
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محل انجام محاسبات

ترتیب از راست به چپ به کـدام  بهBو Aدو انتهاي . گذردمیIپیچی که داراي هستۀ آهنی است، مطابق شکل جریان از سیم-114
شوند؟قطب تبدیل می

1 (N–S

2 (S-N

3 (N–N

4 (S-S

0ی به بزرگیاي درون میدان مغناطیسی یکنواختحلقه-115 تسال قرار دارد و حول یکی از قطرهایش که عمود بـر خطـوط میـدان    /2
34گذردترین شار مغناطیسی که از آن میچرخد و بیشاست، می 10متر مربع است؟چند سانتیمساحت این حلقه. وبر است

1 (25
2 (50
3 (100
4 (200
0صورتبهSIیکنواختی دراگر بردار میدان مغناطیسی-116 3 0 4B / i / j 

 
ح آن که سـط 2200cmاي به مساحتباشد و حلقه

این میدان قرار داشـته باشـد، بزرگـی میـدان مغناطیسـی در آن محـیط و شـار        ست، دراyبر محورو عمودxموازي محور
اند؟  از راست به چپ کدامSIمغناطیسی عبوري از حلقه در

صفر، صفر) 1
2 (5/0 ، 36 10
3 (7/0 ، 38 10
4 (5/0 ، 38 10
2اي، مطابق رابطۀشار مغناطیسی عبوري از حلقه-117 34 3 1 10B ( t t )     )درSI (نیـروي محرکـۀ   انـدازة  . کندتغییر می

وسط در ثانیۀ اول است؟محرکۀ القایی متبرابر اندازة نیرويثانیۀ اول چند 2القایی متوسط در 
1 (11
2 (5/5
3 (5
4 (5/2
ها کدام است؟ جهت جریان القایی در مقاومت. ربا به سمت چپ در حرکت استآهنواندها ثابتدر شکل زیر سیملوله-118

BبهAو ازCبهDاز) 1

BبهAو ازDبهCاز) 2

AبهBو ازCبهDاز) 3

AبهBو ازDبهCاز) 4
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محل انجام محاسبات

Bاي با میدان مغناطیسی یکنواخت وارد ناحیهvثابت تنديمطابق شکل با aحلقۀ فلزي مربع شکلی، به ضلع -119
گرددشده و از آن خارج می .

نمودار تغییرات جریان الکتریکی بر حسب زمـان در  . استaو 2aاي که میدان مغناطیسی در آن غیرصفر است، مستطیلی به ابعاد ناحیه
0tجهت مثبت مثلثاتی، جهت جریان مثبت و (حلقه کدام است؟  زمان رسیدن حلقه به ابتداي ناحیه است(.

1(2 (

3(4 (
با . شودالقا میBبا تغییر مقاومت رئوستا جریانی در مدار سیملولۀ .مقابل یکدیگر قرار دارندBوAدو سیملولۀمطابق شکل، -120

به یکدیگر وارد ................ لوله نیروي است و دو سیم............... توان نتیجه گرفت که مقاومت رئوستا در حال توجه به شکل، می
.کنندمی

جاذبه–کاهش)1
دافعه–کاهش)2
دافعه –افزایش)3
جاذبه–افزایش) 4

کدام گزینه درست است؟ -121
. پلیمرهاي ساختگی هستندوجز،سلولز بسیار زیاد است و هر دوم مولی جرهمانند ،جرم مولی نایلون) 1
. این دو ترکیب ایزومرند،سلولز و نشاسته یکسان هستندهاي سازندةجایی که مولکولاز آن) 2
. افزایش یافته استايپنبهمیزان تولید الیاف ،هاي اخیردر سال) 3
. تر استها از الیاف پشمی کمید آنتولچنان میزان هم،هاي اخیردر سالايهپنبرغم افزایش میزان تولید الیاف علی) 4
تعیین تعداد واست............هیدروکربنی سیر که آید دست میرنگی به............گرما دهیم، ............گاز اتن در فشار به هرگاه -122

. ............پذیر امکانمولکولی دقیق آنو فرمولدر پلیمر تولید شده کننده دقیق مونومرهاي شرکت
پایین ـ گاز سفید ـ نشده ـ است ) 1
پایین ـ گاز سفید ـ شده ـ نیست) 2
باال ـ جامد سفید ـ نشده ـ است) 3
باال ـ جامد سفید ـ شده ـ نیست) 4

دقیقه20: وقت پیشنهادي121تا 97هاي صفحه: ناپذیرپوشاك، نیازي پایان
.استاجباريها براي دانش آموزان گویی به این سؤالپاسخ
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انجام محاسباتمحل 

112رو، چند گرم است؟  پليمر روبه  ارشوندةجرم مولي واحد تكر -123 1(C ,H : g.mol ) 

1 (126 
2 (112 
3 (98 
4 (84 

اند؟ هاي زير درست چند مورد از عبارت -124
.تر است حجم يك نمونه پلي اتن سنگين از حجم يك نمونه پلي اتن سبك هم جرم خود بيش) آ
.پليمري شدن شركت كند هاي تواند در واكنش مي ،وگانه داشته باشدهر تركيب آلي كه در ساختار خود پيوند د) ب
.در ساختار الياف سلولز، بين هر دو مولكول گلوكز يك اتم اكسيژن وجود دارد) پ
.رفته در سرنگ است هاي موجود در واحد سازندة پليمر به كار برابر تعداد اتم ،نفتالنموجود در هاي كربن  تعداد اتم) ت
 3) 4 2) 3 1) 2صفر) 1

تواند در ساختار اين پليمر چند پيوند دوگانه مي. كيلوگرم است 24/6جرم يك نمونه از پليمر به كار رفته در ظروف يكبار مصرف  -125
11.) (عدد آووگادرو است NA(وجود داشته باشد؟  12H , C : g.mol (

1 (AN60
2( AN150
3( AN120
4 (AN180

الكل-126 مورد مطلب در كدام اسيدها و 116(است؟ نادرستها 12 1O ,C , H : g.mol  ( 
.باشند يها داراي گروه عاملي كربوكسيل و اسيدها داراي گروه عاملي هيدروكسيل م الكل) 1
.باشد ميها  در آنبه دليل وجود كربوكسيليك اسيدها ... گوجه سبز و  ،مانند ريواس ييها مزة ترش ميوه) 2
.باشد ميبر مول گرم  14الكل و كربوكسيليك اسيد دو كربني برابر با مولي تفاوت جرم ) 3
CHكوليمولداراي فرمول  ،دوش ميانسان سرخ وارد بدن  اسيدي كه بر اثر گزش مورچة) 4 O2 .باشد مي 2

يك نمودار صعودي باشد؟) هاxمحور (هاي كربن  دست آمده برحسب شمار اتم هيك از موارد زير باشد تا نمودار ب ها كدامyمحور  -127
ها ميزان قطبيت الكل) 2  ها در آب پذيري الكل انحالل) 1
پذيري كربوكسيليك اسيدها در آب انحالل) 4 هابوكسيليك اسيددروالسي به هيدروژني در كر ي وانهانسبت نيرو) 3

؟اند نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت -128
.وجود دارد، عامل بوي خوش گل ياسمن است »ث«هاي عاملي كه در ويتامين  يكي از گروه) آ
.آروماتيك است يك تركيبويتامين موجود در كاهو و كلم، ) ب
.صفر استتقريباً ها  همانند گشتاور دو قطبي هيدروكربن ،ن موجود در پسته و بادامگشتاور دوقطبي ويتامي) پ
.داراي گروه عاملي هيدروكسيل است مركبات،ويتامين موجود در شير همانند ويتامين موجود در ) ت
 3 )4 2) 3 1) 2صفر) 1
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محل انجام محاسبات

باشد؟ مي نادرستكدام گزينه  -129
.آميد در طول زنجير كربني تكرار شده است  مليدر پليمر طبيعي پشم گوسفند، گروه عا) 1
.آيد دست مي ها به ها با آمين عامل آميدي از واكنش الكل) 2
.هاي ديگر است دليل وجود متيل آمين و برخي آمين به ،بوي ماهي) 3
.دنساز تر حجم گاز شهري را مي د كه بيشنشو ي تبديل ميهايبيني به گاز پليمرهاي طبيعي توسط جانداران ذره) 4

نادرستها  يك از موارد زير در مورد آن كدام. ها سيرشده است آن  يك عاملي و زنجير كربني ،Cو A ،Bهاي  هركدام از الكل -130
112است؟  16 1(C ,O ,H : g.mol )  

.دهد درصد جرم آن را كربن تشكيل مي A :60الكل 
.درصد جرمي اكسيژن در آن، برابر درصد جرمي هيدروژن است: Bالكل 
.برابر درصد جرمي اكسيژن است 6ن، درصد جرمي كربن در آ: Cالكل 

Aصورت  ها در آب به پذيري آن ترتيب انحالل) 1 B C  است.
.وجود دارد Cترين ميزان چربي دوستي در الكل  بيش) 2
.دبخش قطبي بر بخش ناقطبي غلبه دار ،Aدر الكل ) 3
.از نوع هيدروژني است ،Bنيروي بين مولكولي غالب در الكل ) 4

yنمودار  -131 x  را دو واحد به چپ وkبين نمودار و محور  ايجاد شدهمساحت مثلث اگر . ايم واحد به پايين منتقل كردهx 16ها
ت؟كدام اس k باشد، مقدارواحد 

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

2نمودار  -132 2y x x   راست و   را چهار واحد بهk 10رأس سهمي جديد به صورت . ايم واحد به باال منتقل كرده( , ) است.
k قدر است؟ چه
1 (45 2 (50 
3 (40 4 (35 

تعداد رمزهاي. ي استها يك رقم و گزينة ديگر يك حرف الفباي فارس رمز يك دستگاه از دو گزينه تشكيل شده است كه يكي از گزينه -133
.)حرف است 32حروف الفبا ( ممكن براي اين دستگاه كدام است؟

1 (640 2 (320 
3 (576 4 (288 

دقيقه 20:   وقت پيشنهادي170تا  109هاي  صفحه: آمار و احتمال+  شمارش، بدون شمردن+  تابع
.است اجباريدانش آموزان همة ها براي  گويي به اين سؤال پاسخ



24:ۀصفح1ریاضی-شهریور16آزمون–پروژة تابستان 

محل انجام محاسبات

، بگـذارد هـا را بـدون جـواب هـم    سؤالاگر بتواند . کنداي شرکت میگزینه2سؤال 5اي و گزینه5سؤال 10فردي در یک آزمون شامل -134
تواند آزمون بدهد؟طور تصادفی به چند طریق میبه
1(5 103 62 (5 102 5

3 (6 310 54 (2 55 10
ها حروف توان نوشت که در آنمیبدون توجه به معناي کلمات حرفی 6و بدون تکرار حروف، چند کلمه » رایپگل«با حروف کلمۀ -135

کنار هم باشد؟» رایپ«کلمۀ 
1 (! !4 32 (!3
3 (!44(!5
هاي متمایز بتواند دقیقاً یک رنگ اگر او با ترکیب چند قوطی از رنگ. رنگ قرمز، آبی، زرد و مشکی دارد4هایی از یک نقاش قوطی-136

تواند داشته باشد؟چند رنگ میدر کل دست آورد، او جدید به
1(152 (16
3 (114(12
شند کـه  اگر سه ادویه با. سازدها یک طعم مخصوص میتا از این ادویه3نوع ادویه دارد که با مخلوط کردن هر 10یک آشپز، -137

تواند درست کند؟با هم استفاده شوند، این آشپز چند طعم میهر سه نباید 
1 (1192 (120
3 (1124 (116
یا هر دو زوج باشند؟7دو تاس قدر احتمال دارد مجموعچه،دو تاسدر پرتاب -138

1(5
122 (7

12
3 (1

24 (1
3

است؟هاي زیر همواره صحیحیک از گزینهکدام-139
.اگر نمونه بخواهد خصوصیات تمام جامعه را به خوبی نشان دهد، باید به اندازة کافی کوچک باشد) 1
.شودها انجام میها در علم آمار، پس از تحلیل و تفسیر آنسازماندهی و نمایش داده) 2
.ایم، در این بررسی نمونه با جامعه برابر استدست آوردن آمار درصد افراد چاق در شهري، تعداد کل افراد چاق شهر را شمردهبه منظور به)3
.از جامعه حضور دارنددر نمونۀ انتخاب شدههمواره اعضاي جامعه، همگی ) 4
نوع کدام متغیر درست ذکر شده است؟-140

کمی گسسته: سرعت خودرو) 2ی ترتیبی کیف: گروه خونی) 1
کیفی اسمی . . .): نوزاد و (مراحل رشد انسان ) 4کمی پیوسته: قد افراد) 3



25:ۀصفح1شناسیزیست-شهریور16آزمون–پروژة تابستان 

.......................همۀ-141
.گردش خون باز دارند،دارانمهرگان داراي سیستم گردش مواد برخالف مهرهبی) 1
.کندجایی مواد کمک میرکات بدن به جابهحتنها مهرگانی که حفرة گوارشی دارند، بی) 2
.توان مشاهده کردها میقلب آنحفرات در متفاوت اکسیژنبا میزان نوع خون 2جانورانی که گردش خون مضاعف دارند، ) 3
.ها گردش خون ساده ندارندبرخالف ماهیابالغ نزیستان دو) 4
کدام عبارت زیر، درست است؟-142

.گردندشده، به مویرگ برمی، بخشی از مواد تراوشهاي کلیهنفرونمرتبط بایدر انتهاي هر شبکۀ مویرگ) 1
.گرددمیتولیدترین مادة دفعی آلی ادرار، طور مستقیم فراواندرنتیجۀ تجزیۀ آمینواسیدها و نوکلئیک اسیدها، به) 2
.استقطورتر هسمت بخش مرکزي کلیکنندة ادرار، در مجراي جمع) 3
.، در بخش قشري هر لپ کلیه واقع شده استهاند بسیاري از گردیزهمانبخش قیف) 4
؟باشدنمیکدام گزینه صحیح -143

.دهدع نیتروژن خود را از طریق سطح بدن خود انجام میفتر دپالناریا بیش) 1
.شوندع میفها، مایعات دفعی از طریق غدد شاخکی از شاخک ددر خرچنگ) 2
.شونددستگاه گوارش بازجذب میهایی از بخشي مالپیگی در حشرات، از طریق هاشده به لولهترشحهاي یون) 3
.فعال استصورت انتقال به،پوستانسختآبشش دار در برخالف دفع مواد نیتروژنها از آبششجذب نمک و یون،در ماهیان آب شیرین) 4
کدام عبارت زیر درست است؟-144

.گرددافزوده میايیاختهالیۀ دیواره ترین به مسنآبشدن، ايدر فرآیند ژله) 1
.شدن نام داردشدن مادة معدنی همراه باشد، کانیاي که با افزودههر تغییر در ترکیب دیوارة یاخته) 2
.دهنداي خود را از دست میهاي گیاهی، همگی تنفس یاختهیاختهدرايشدن دیوارة یاختهدنبال لیگنینیبه) 3
.شود، در هر الیه از دیواره تولید میزا نقش دارددادن آب و جلوگیري از ورود عوامل بیماريکاهش از دسته که در هر ترکیبی از دیوار) 4
باشد؟صحیح میدانه نهانچند مورد زیر دربارة سامانۀ بافت پوششی گیاهان -145

.پوستک داردهمواره در سطح خود الیۀجوان گیاه روپوست نامیده شده و هاياین سامانه در بخش–الف 
.تواند متفاوت باشدمیمختلف ضخامت پوستک همانند ضخامت بافت پوششی در گیاهان –ب 
.تر استدانه در ساقه از ریشه کمفاصلۀ بافت پوششی تا بافت آوندي در گیاهان نهان–ج 
.نگهبان روزنه باشندیاختهتوانند داراي تار کشنده، پریدرم و فاقد هاي جوان میریشه–د 
1 (12 (23 (34 (4
باشد؟صحیح میدانه نهانکدام گزینه در مورد گیاهان -146

.باشدها میتر از ساقۀ آناي کملپهضخامت پوست در ریشۀ گیاهان تک) 1
.شودها دیده میايلپهها و تکايترتیب در دو لپهمغز ریشه و مغز ساقه یکسان بوده و بهسازندةنوع بافت) 2
.تري داردنقش بیشگیاهانگروهی ازساقۀ در افزایش ضخامت ساز پنبهالد چوببننسبت بهآوندساز الدبن) 3
.یابدترتیب فقط توسط سرالد نخستین و سرالد پسین افزایش میطول و عرض ساقه به،ايدر یک گیاه دولپه) 4
هاي زیر درست است؟یک از گزینهکدام-147

.یابدرویم پتانسیل آب افزایش میپیش میآن هاي برگ یاختهسمت بهۀ درختهاي ریشیاختههرچه از ) 1
.شودآمونیوم تبدیل یون به تواند میگیاه ریشۀ نیترات در درون یون ) 2
.وارد کنندخود توانند اندام مکندة خود را به ساقۀ گیاه میزبان گیاهان انگل فقط میهمۀ ) 3
.چینندرا میمربوط به همان فصل هاي پیر ها یا میوهگلاز ، تعدادي در یک فصلترتهاي درشدر باغبانی براي داشتن میوه) 4

132تا 84هاي صفحه: جذب انتقال مواد در گیاهان+ از یاخته تا گیاه + تنظیم اسمزي و دفع مواد زائد + گردش مواد در بدن 
دقیقه10: وقت پیشنهادي.استاجباريدانش آموزان همۀ ها براي گویی به این سؤالپاسخ



26:ۀصفح1فیزیک-شهریور16آزمون–پروژة تابستان 

محل انجام محاسبات

هاي زیر درست است؟چند مورد از عبارت-148
.استاغلب براي گیاهان غیرقابل دسترسولی،فسفات در خاك فراوان است–الف 

.د جمع کنداي سمی براي گیاه است، در خوتواند آرسنیک را که مادهنوعی سرخس می–ب 
.به علت تجمع آلومینیم در گیاه است،مختلفpHی با هایگیاه ادریسی در خاكگل تغییر رنگ –ج 
.کنندزندگی میي روي ریشۀ گیاههادر گرهکهادر گیاه نخود، ریزوبیوم–د 
1 (42 (33 (24 (1
................اد معدنی در مسیرهاي بلند، دانه در حین انتقال آب و مودر گیاهان نهان-149

.گردداي میها، از الیۀ درون پوست به درون آوند چوبی گیاه سس، باعث ایجاد فشار ریشهورود فعال یون) 1
.هاي نگهبان روزنه، با کاهش نور محیط وجود نداردامکان افزایش پتانسیل آب یاخته) 2
.دنتري داشته باشد که پتانسیل آب کمروت مناطقی میسمآب درحین حرکت در گیاه، به) 3
.یابدهاي نگهبان روزنه کاهش میپتانسیل آب یاختهقطعاً هاي نگهبان روزنه، خروج آب از بین یاختهدر طی) 4
................در حرکت مواد آلی به شیوة ارنست مونش، -150

.شودوارد میآب به آوند آبکش» 1«در مرحلۀ ) 1
.شونداي محل منبع وارد آوند آبکش میهیاختهمواد آلی تولیدشده در فقط، »1«ر مرحلۀ د) 2
.شودبه آوند آبکش وارد میچوبیهاي آبکش، آب از آوندهاي به دنبال کاهش پتانسیل آب یاخته» 2«در مرحلۀ ) 3
.گیردخروج آب از آوند آبکش، پیش از باربرداري آبکشی، صورت می) 4

اگر دو قطعه چوب یکسان را در این دو ظرف شناور سازیم، . نداشدهامل پرطور کق شکل، دو ظرف یکسان از آب و جیوه بهمطاب-151
و ANب برابر ترتیدهند، بهنشان میBو Aپس از رسیدن دو مجموعه به تعادل اگر تغییر عددي که هرکدام از ترازوهاي 

BNاي بین کند و چه رابطهدهند، چه تغییري میصورت عددي که دو ترازو نشان میباشند، در اینAN وBN برقرار
)جیوه    آباست؟  )  

Aیابد، ایش میافز) 1 BN N  

Aیابد، کاهش می) 2 BN N  

Aکند، تغییر نمی) 3 BN N  

Bیابد، افزایش می) 4 AN N  

دقیقه20: وقت پیشنهادي144تا 80هايصفحه: دما و گرما+ هاي فیزیکی مواد ویژگی
.استاجباريدانش آموزان تمام ها براي گویی به این سؤالپاسخ



27:ۀصفح1فیزیک-شهریور16آزمون–پروژة تابستان 

محل انجام محاسبات

و در aبه شعاع ايهصورت دایربهAدر نقطۀ سطح مقطع لوله. در جریان استصورت پایا بهآب در یک لولۀ افقی زیرمطابق شکل -152
باشد و فشار مایع در نقاط Bvو Avترتیب برابر بهBو Aاگر تندي شاره در نقاط . باشدمیaضلع بهیصورت مربعبهBنقطۀ 

A وBترتیب برابر بهAP وBPت حاصل صورباشد، در اینA
B

v
v

Aو 
B

P
P

ترتیب از راست به چپ کدام است؟به

تر از یکتر از یک، بزرگبزرگ) 1
تر از یکتر از یک، بزرگکوچک) 2
تر از یکتر از یک، کوچککوچک) 3
تر از یکتر از یک، کوچکبزرگ) 4
و وقتی داخل آب در حال جوش قرار 10ونه مدرج کردیم که وقتی در مخلوط آب و یخ باشد عدد گدماسنجی را به دلخواه این-153

باشد؟ سلسیوس میۀدما چند درج،دهدرا نشان 70اگر این دماسنج عدد . دهدرا نشان می130گیرد عدد 
1 (58
2 (55
3 (50
4 (48

10کیلوگرم یخ2چند کیلوژول گرما باید به -154 C  336یــخبدهیم تا نیمی از جرم یخ ذوب شود؟ 2 1F
kJ kJ(L , c / )
kg kg. C

 


1 (420
2 (378
3 (336
4 (294
ترتیب از راست به چپ چه تفاوتی دارند؟و جوش آب در سطح دریا نسبت به قلۀ یک کوه مرتفع بهیخ دماي ذوب -155

ترپایین-باالتر)1
باالتر -باالتر) 2
باالتر-ترپایین)3
ترپایین-ترپایین)4
50اگر به ازاي افزایش-156 Cباشد، ضریب انبساط طولی 01/0اش فلزي، نسبت افزایش طول آن به طول اولیهۀاز دماي یک میل

کدام است؟ SIاین میله در 
1(250 10

2 (45 10

3 (42 10

4 ( 52 10



28:ۀصفح1شیمی-شهریور16آزمون–پروژة تابستان 

محل انجام محاسبات

سلسیوس و سر دیگر ۀبزرگ یخ صفر درجرا روي یک قطعۀcm20و قطرcm30به طولاي و استوانهاي فلزي یک سر میله-157
42را روي یک منبع گرمایی به دمايآن C شد؟ ثانیه، چند گرم از یخ ذوب خواهد 100پس از . دهیممیقرار

3 80 336F
W kJ( , k , L )

m.K kg
   

1 (102 (40
3 (1004 (400
بدهیم، مساحت گرما ژول 1500طور یکنواخت اگر به این حلقه به. آوریممیصورت حلقه درگرم را به50و جرم Lیک سیم نازك به طول -158

ســیم(یابد؟یش میافزامحصور توسط حلقه چند درصد 600 Jc
kg. C




5و 110
C

 


)ضریب انبساط طولی سیم
1 (001/02 (5/0
3 (1/04 (1
حجم . کندفشار اولیه تغییر می2/0ةدهیم، فشار آن به اندازلیتر افزایش 4گاز کامل را در دماي ثابت، مقدار معینی اگر حجم -159

یابد؟گاز چند درصد افزایش می
1 (202 (25
3 (324 (36
510که فشار هوا در سطح آبدر صورتی. شودبرابر می8حجمش ،آیدوقتی که از ته دریاچه به سطح آب میهوایک حباب -160

10(کیلوگرم بر مترمکعب باشد، عمق دریاچه چند متر است؟1000دریاچهپاسکال و چگالی آب Ng
kg

 و و دما ثابت
.)استیکسان 

1 (702 (80
3 (904 (100

؟ کندنمیدرستی تکمیلجاي خالی را بهیک از مطالب زیر کدام،با توجه به شکل زیر-161
».............مربوط به زیراگر شکل «

. ت دیگر استتر از حاالبیشCظرفثابت باشد، در فشار ثابت دمايهايمولتعداد یک نمونه گاز با ) 1
. استAظرفتر ازبیشBموجود در ظرف گاز مول مقدار گازهاي مختلف باشد، در دما و فشار یکسان، ) 2
. استCتر از کمAگازهاي مختلف با جرم یکسان باشد، در دما و فشار یکسان جرم مولی ) 3
. استBتر از کمCمول ثابت باشد، چگالی تعداد یک نمونه گاز با ) 4

دقیقه10: وقت پیشنهادي134تا 81هاي صفحه):واص و رفتار گازهااز ابتداي خ(آب، آهنگ زندگی + ردپاي گازها در زندگی 
.استاجباريها براي دانش آموزان گویی به این سؤالپاسخ



29:ۀصفح1شیمی-شهریور16آزمون–پروژة تابستان 

محل انجام محاسبات

روز چنـد شـبانه  در. شودهایش وارد میبه ریهلیتر هوا 5/0کشد و هر بار بار در دقیقه نفس می12طور میانگین ر فرد بالغ بهه-162
درنظر بگیرید و فرض کنید تمام اکسـیژن هـوا وارد واکـنش    STPشرایط را (؟ سوزددر بدن این فرد میکیلوگرم گلوکز 2/16

112.) (شودمی 1 16C , H , O : g.mol  ()%20ددهحجم هوا را گاز اکسیژن تشکیل می(.
1 (52 (6
3 (74 (8
اند؟ درستی بیان شدهبهدر مورد فرایند هابر، چند مورد از مطالب زیر -163

. شوددر حضور کاتالیزگر یا جرقه منفجر می،2Oو 2Hاز گازهايمخلوط یک برخالف 2Hو 2Nمخلوطی از گازهاي -
450دماي ،اشاز عناصر سازندهشرایط بهینه براي تهیۀ آمونیاك - C، کاتالیزگر با حضور اتمسفر و 200فشارFeباشدمی .
200ونیاك تا بر اثر سرد کردن محفظۀ واکنش تهیۀ آم- C  جدا کردواکنش توان آمونیاك را از مخلوط میفقط .
. شوددر طی جداسازي آمونیاك از محفظۀ واکنش، هیدروژن و نیتروژن واکنش نداده از محفظه خارج می-
1 (12 (23 (34 (4
دهد؟ هاي آشامیدنی و شیرین را درست نشان میآباي از نمونههاي چند اتمی موجود در یونبرخی از ،کدام گزینه-164

1 ((aq)NO3،(aq)SO 24 وOH (aq)

2 ((aq)F ،(aq)NO3 و(aq)SO 24

3 ((aq)F ،(aq)OH ،(aq)NO3 ،(aq)SO 24

4 ((aq)Cl ،(aq)F ،(aq)CO 23 و(aq)OH

؟هستندچند مورد از مطالب زیر صحیح -165
. فیزیکی و شیمیایی دارندهايکنشبر هم،دیگربا یکآن هاي گوناگون ت و بخشسدیدگاه شیمیایی پویازمین از-
. زمین تقریباً ثابت استةهاي کرجرم کل مواد حل شده در آب-
. نقش اساسی دارندهامولکولدرشت،هاهاي آنزیست کره شامل جانداران روي کرة زمین است که در واکنش-
.باشندترین سهم را دارا میهاي زیرزمینی کمهاي غیراقیانوسی، آببین انواع آبدر-
1 (12 (23 (34 (4
140Ca(کند؟ کدام گزینه عبارت درستی را بیان می-166 : g.mol ،32S  ،16(O 

1 (/  22 5 . گرم آب حل شود300در طور کامل بهتواند میدر دماي اتاق مول کلسیم سولفات 10
. نیاز داردکاتیون دومین عضو عناصر گروه اولبرابر 20جدول تناوبی سومین عضو عناصر گروه اولروزانه به کاتیون ،بدن هر فرد بالغ) 2
ترین نقطۀ جوش را دارد، یک الکترولیت ضعیف جدول تناوبی، ترکیبی که بیشگروه هفدهم سه عضو نخست دار هیدروژنهاياز بین ترکیب) 3

. شودمحسوب می
. شودرسانایی الکترونی، نوعی از رسانایی است که تنها توسط فلزات ایجاد می) 4
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محل انجام محاسبات

اند؟ درستی صورت گرفتهبه،هاي زیرچند مورد از مقایسه-167
1atm ،2NOپذیري در فشارانحالل) آ CO

2: یعانت ملوسه) ب 2Cl N

2: چگالی) پ 2H O(s) H O(l)

2MgF: رسانایی الکتریکی) ت (s) NaCl(aq)

1 (42 (33 (24 (1

1با چگالی NaOHموالر 06/0غلظت محلول -168 2/ g.mL چندppm123(؟است 16 1Na , O , H : g.mol  (
1 (10002 (2000
3 (100004 (20000
0آب از رابطۀ 100gپذیري پتاسیم کلرید در انحالل-169 3 26S /  گرم محلول سـیر شـدة پتاسـیم    250اگر . کندپیروي می

60کلرید را در دماي  C 15داشته باشیم و آن را تا دماي C15در دمـاي  ،درصد جرمی محلـول حاصـل  ،سرد کنیم C  بـه
خواهد بود؟درصد تقریب چند 

1 (4/232 (1/17
3 (2/604 (2/34
است؟ نادرستبا توجه به آن کدام گزینه . دهدن میهاي تولید آب شیرین از آب دریا را نشاشکل زیر یکی از روش-170

. شودتر میمحلول باالي غشاي نیمه تراوا با گذشت زمان غلیظ) 1
. توان از آب جدا کردهاي آلی فرار را میبه کمک این روش برخالف روش تقطیر، ترکیب) 2
. ي آن استاز پایین غشاي نیمه تراوا به سمت باال،هاي آبجهت حرکت مولکول) 3
. هاي موجود در آب را جدا کردتوان میکروبنمی،مانند روش صافی کربندر این روش، ) 4
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شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي): ): سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي
.ها دقت كنيد ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال آموزان گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ دانش

روع به موقعـش
)ي نظرخواهي آمده است هاي علمي در ابتداي برگه گويي به نظرخواهي و سؤال زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  شروع مي عـبه موقي شما  آيا آزمون در حوزه -294

.شود بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي) ١

.شود س ساعت آغاز نميگويي به نظرخواهي رأ پاسخ) 2

.شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ )3

.نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4

رينـمتأخ
شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295

.ون هستندداوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزم) و حتي گاهي اوقات پس از آن(خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون ) 1

شود اما نه به طور كامل اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2

.شود شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3

.شود نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

انـمراقب
كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296

ضعيف) 4 متوسط) 3   خوب) 2 خيلي خوب) 1

ترك حوزه –پايان آزمون 
شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  يا در حوزهآ -297

.شود ي ترك حوزه داده مي بله، قبل از پايان آزمون اجازه) 1

گاهي اوقات) 2

به ندرت) 3

گاه خير، هيچ) 4

امروز  ونـارزيابي آزم
كنيد؟ يابي ميرا چگونه ارز كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298

ضعيف) 4 متوسط) 3 خوب) 2 خيلي خوب) 1

.ها را از مسؤل حوزة امتحاني خود دريافت نماييد هاي دوازدهم هستيد، سؤال گويي سؤال آموز گرامي اگر مايل به پاسخ دانش


