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 ؟اند درستي معنا شده ها به در كدام گزينه تمام واژه - 1
)دنبالة كشتي: كانس(، )يهاي روم يكي از ماه: ياننس(، )زمين پست: خور() 1
)اندوه: محنت(، )بوق: صور(، )انسان نادان: خذالن) (2
)اسب سركش: توسن(، )ستودن: ظتقري(، )باال: زبر) (3
)عقيده: آرمان(، )دشمني: مخص(، )يحياي بي: وقاحت) (4
؟اماليي وجود دارد غلطدر ميان واژگان كدام گزينه  - 2

خانغاه درويش، مقرّبان شيخ، جزر و مد آب) 1
رونق بازار، عوعوِ سگان، نوحه و عزا) 2
تالطم، بالغت كالممعلم و بيرق، درياي ) 3
تفهيم مطالب، رعب و وحشت، قضا و سرنوشت) 4
 كار رفته است؟ م بيت آراية تشبيه بهدر هر دو مصراع كدا - 3

عارف از خندة مي در طمع خام افتاد/ عكس روي تو چو در آينة جام افتاد  )1
بر باد شده بر سرِ سوداي تو سرها/ اي آتش سوداي تو خون كرده جگرها ) 2
وفا سخت مكوش با گرفتار خود اي سست/ دل من بستة زنجير سر زلف تو شد ) 3
يمستچهره نش گل ساقي  هر روز كه بي/ از دل ديوانة ما خاست  صد خار بال) 4
 ؟است نشدهاستفاده  »شيوة بالغي«در كدام بيت از  - 4

جا نرسد آن  پاي بر سر ننهد دست وي/ سعيد كنگرة وصل بلندست و هر آنك ) 1
هر گه كه سنگ آهي بر طاق آبگون زد/ فكند روحم در گلشن ماليك  لغغل) 2
ك اندرون زدلم بازم به يك شبيخون بر/ د غارت عشقش حوالي دل خود كرده بو) 3
وي كز خود قدم برون زد كان كس رسيد در/ راه عشقي  دمرسعدي ز خود برون شو گر ) 4
 ؟است نادرستدر كدام گزينه » گرفتن«مفهوم مصدر  - 5

)تصاحب كردن(كه توانگر به تو نبود، گداست  آن/ گر همه آفاق بگيرد كسي ) 1
)دريافت كردن(چو سعدي زبان خوشت نيز نيست / گرفتم ز سيم و زرت چيز نيست ) 2
)اثر كردن(نصيحت نگيرد مگر در خموش / فراوان سخن باشد آگنده گوش ) 3
)ور شدن شعله(اي است كه در آسمان گرفت  خورشيد، شعله/ زين آتش نهفته كه در سينة من است ) 4
 ؟كار رفته است ي بهتر وابستة بيش ةدر كدام گزينه جمل - 6

طبيبي در آن ناحيت بود و گفت/ شبي كُردي از درد پهلو نخفت  )1
گفت خاموش كه اين فتنه دگر پيدا شد/ عقل را گفتم از اين پس به سالمت بنشين ) 2
ست اگر جوشنش چند الست برهنه/ كرا تيغ قهر اجل در قفاست ) 3
ردست كُ از اين رفت و زندهچهل سال / قضا را طبيب اندر آن شب بمرد ) 4
؟اي كه نقش مفعولي دارد به فعل چسبيده است در كدام گزينه ضمير پيوسته - 7

گر خون خوردم حالل بادش/ ي جمال بادش اجانم فد) 1
غم او مباد روزم هم بي/ گر چه ز غمش چو شمع سوزم ) 2
تر از اين كنم كه هستم عاشق/ گر چه ز شراب عشق مستم ) 3
دارم چنان چشمِ گشاد از كرمش مي هم/ اي در كارم  تاد ز زلفش گرهافگرچه ) 4
؟با كدام گزينه قرابت مفهومي دارد» تأثير اختران شما نيز بگذرد/ اي مفتخر به طالع مسعود خويشتن «بيت  - 8

دان بيني به سوي عيب چون پويي، گر او را غيب/ ده گويي  ا از خلق چون جويي، گر او را مالعط) 1
خيزد تو آن را از بنان بيني كه خطي كز خرد/ ديدگي باشد  يزدان دان نه از اركان كه كوتهز ) 2
مهرگان بيني كه اين آن نوبهاري نيست كش بي/ عقالن مشو غره  بي بدين زور و زر دنيا چو) 3
ستان بيني نه اندر قعر بحر او را نهنگي جان/ يابي  شكر نه بر اوج هوا او را عقابي دل) 4
؟است متفاوتهوم كدام بيت با ساير ابيات مف - 9

مرد طوفان حوادث نيستي، دريا مشو/ قطره در گوهر ز موج انقالب آسوده است ) 1
چون موج نشست از پا، مايي ز ميان برخاست/ موجيم در اين دريا ماييم حجاب ما ) 2
و هست گريزان باد نطاقت و آسودگي، از م/ موج اين دريا بجويد ساحل آرام را ) 3
موجيم و كار خويش به دريا گذاشتيم/ كنيم  ما شكوه از كشاكش دوران نمي) 4
؟كدام بيت با آية زير قرابت معنايي دارد -10

 »رزقونتاً بل احياء عند ربهم يو ال تحسبنّ الّذين قتلوا في سبيل اهللا اموا«
بهشت برترين ترين دوست ايشان را كم/ نوحه اليق نيست بر خاك شهيدان زانكه هست ) 1
د سري بودهر گرد كه در پاي تو افتا/ روزي كه گذشتي ز سر خاك شهيدان ) 2
اي عالمي اموات را در يك دم احيا كرده/ اي  اي با عاشقان در زير لب فرموده نكته) 3
جاويدند گانكه كشتگان وطن زند/ و خورشيدند  اند شهيدان كه ماه نمرده) 4

دقيقه 110 فارسي

ادبيات پايداري
)ش شيران، باز اين چه شورش استغرّ(

ادبيات انقالب اسالمي
93تا  69ي  ها صفحه
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ن األصعي14- 11(في الجواب للترجمة  قّدو األ ح:(
:»!كنت أظنُّ أنّ أخي العزيز سيموت عن قَريب و لكنَّ جرحه إلتأم بعد قليلٍ« - 11
!ولي جراحت او پس از اندكي بهبود يافت ،گمان كرده بودم كه برادري عزيز خواهد مرد) 1
!زخمش التيام پيدا كرد اما اندكي بعد ،پنداشتم كه برادر عزيزم به زودي خواهد مرد مي) 2
!اما جراحتش اندكي بهبود يافت ،كردم كه برادر عزيزم به زودي خواهد مرد گمان مي) 3
!ولي زخم او كمي التيام يافت ،ميرد گمان كردم كه برادري عزيز به سرعت مي) 4
12 - »جبي لَيأنْ ناع تَرِمنَح ناديوال مانُج وهستّي الال ح منَند دعب هماموت!«:
 !نشويم پشيمان ،مرگشان از بعد تا كرديم مي همنشيني ها آن با و گذاشتيم مي احترام مادر خويش و پدر به بايد) 1

 !نكنيم پشيماني اظهار مرگ، از پس تا كنيم همراهي ها آن با و بگذاريم احترام والدينمان به كه است بر ما واجب) 2

!كنيم برخاست و نشست ها آن با و كنيم حفظ را احترامشان بايد نشويم، پشيمان ادرمانم و پدر فوت از بعد كه اين براي) 3

!نشويم پشيمان ،وفاتشان از بعد كه اين تا كنيم همنشيني ها آن با بگذاريم و احترام مادر خود و پدر به بايد) 4

:»!ذنوبه في اآلخرةِ إذا ستَرَ أحد عيوب أصدقائه في الدنيا فَاعلَموا أنَّ اهللاَ يستُر كلَّ« - 13
!پوشانَد هاي دوستانش را در دنيا پوشاند، پس همه فهميدند كه خدا گناهان او را در آخرت مي  هرگاه كسي عيب) 1
!پوشانَد اش را مي هاي اخروي عيب ةاگر فردي گناهان دنيوي دوستان خود را بپوشاند، پس بدانيد كه خدا هم) 2
!پوشانَد گناهانش را در آخرت مي ةدر دنيا بپوشاند، پس بدانيد كه خدا هم راعيوب دوستانش هرگاه كسي ) 3
!را در دنيا بپوشاند، بدانيد كه خداوند هر گناه او را در قيامت خواهد پوشاندعيوب دوستان خود اگر يك نفر ) 4
14 - في التّرجمةِ خطأالن عي:
ر جانوران يك زبان عمومي نيز دارند،ت بيش: أيضاً، عامةٌ غةٌلُيوانات الْح لأغْلَبِ) 1
دهند، به بقيه جهت دوري از منبع خطر هشدار ميبه وسيلة آن : عنْ مصدرِ الْخَطَر، عادبتلإل الْبقيةَه تُحذِّر بِ) 2
3 ( رُبهأنْ ي ستطيعرعةٍو الْحيوانُ الّذي ال يتواند سريع حمله كند، كه نمي حيوانيو : ،بِس
!كند اطرافش جبران مي گي با رنگ چيزهايتاين نقص را از طريق آميخ!: حولَه منْ لَونِ الْأشْياء ماختالط بِالنّقص باإل عوض هذاتُ) 4
:في المفهومِ غيرَ الصحيحعين  - 15
!خداست ،نميرد است وه ه نمردك آن: »الموت ذائقةُكلُّ نفسٍ «) 1
ت دوم كسيداول خو/ كسي  چاه مكن بهر: »تَنسون أنفُسكم أتأمرونَ النّاس بالبِرّ و«) 2
ددوست كه نادان بوآن بهتر از /  دشمن دانا كه غم جان بود: !الجاهلِ صداقةالعاقلِ خيرٌ من  ةُعداو) 3
هرگز نخورد آب زميني كه بلند است/ تادگي آموز اگر طالب فيضي اف: !سيد القومِ خادمهم في السفر) 4
:اإلعرابي امحلُّه يختلف» عباد« عين كلمةَ - 16
!العالَم لِّكُاليوم عباد اهللا متّحدون في ) 2  !عباد اهللا يتفكّرونَ في خلقِ السماوات و األرض) 1
3 (أنا أَحباد اهللاِ بالعالَم في ع الحون هم الفائزون )4!أنحاءعباد اهللا الص!
:عين الجملةَ الّتي تَقَدم فيها المفعول علي الفاعل - 17
1 (دشاهف الجلوسِ نا الطلّاب عند2!في الص (عوثمينةٍ ةٍنا الطلّاب بجائزد!
!جلوسهم في الصف نَنا الزّمالء حيعلَّم) 4!إهتمامي بالدروس سببِهؤالء أكرموني بِ) 3
:ين ما فيه المفعولع - 18
!كَالْبطّ الْمائيةِيورِ يتَأثَّرُ بالْماء جِسم الطُّ ال) 2  !في النّهارِ ينامو  الْمتروكةِاَلْبوم يسكُنُ في الْأماكن ) 1
!ئب الْمسافرينَالْجمارِك حقايفَتِّش شُرْطي ) 4  !كَالدواء الطِّبيةِابِ منَ الْأعش يستفيد اإلنسانُ) 3
المصدر؟ ما جاء ارةٍـفي أي عب - 19
!فتيشِللتّ مينِيالعلي  جالُالرّ فقَسار و وعلي الي وقفنَ النساء) 2  !عرّف علي األسماكالمكانِ و التَّ ةِفريقاً لزيار اأرسلو) 1
!العاليةِك بك إلي أهدافتقرُّلك ل وسيلةٌ يفه )4  !تضحك لنا دائماً فعلينا أن نتفكّر حولها الطّبيعة )3
20 - ةَ ن الجملةَعين  اإلسمينِ ميباليةِالتّ الجمالت:
1( عباد اهللاِ إلي اهللاِ أنفعهم ل أحبك فَسبحانَ) 2!بادهعقالنّار نا عذاب!
!عباد شيئاً أفضَلَ منَ العقلِما قَسم اهللاُ لل) 4!يكلّف اهللاُ نفساً إلّا وسعها ال) 3

)1(، زبان قرآن عربي
شالتّعاي لميالس 

في صالَة التّفتيش
ها تمرين+ بِالجمارك 

»هذا خلقُ اهللاِ«
58تا  38ي  ها صفحه

دقيقه 10
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21- They are so angry. What she said was against their religious … . 
1) scientists 2) lights
3) conversation 4) beliefs

22- My mother always compares me with John. As a hard-working student he studies his 
lessons … .  
1) actually 2) continuously 3) dangerously 4) weakly

23- A: Can you … how old she is?  
B: I don’t know exactly. She looks older than me. 
1) draw 2) create 3) guess 4) build

24- They say it’s for science improvement but I still don’t think it is right to … on animals. 
1) experiment 2) invent 3) defend 4) save

25- Most film makers try to … stories to films, but some of them start to write the story of the movie themselves. 
1) underline 2) publish 3) translate  4) cross

26- People wonder why the police are trying to stop the news of fire in the building from … . 
1) getting around 2) giving up 3) passing away  4) putting out

 
 

 
As one of the first people to observe the heavens with a telescope, Galileo helped us know interesting 

wonders of modern science. He is actually called the father of modern science because of his discoveries in the 
areas of astronomy and physics.  

Galileo Galilei was born in 1564. He attended the University of Pisa to study medicine but then decided to 
pursue mathematics and philosophy. He invented a balance for weighing small quantities. He also began to 
study motion which he continued to do for many years. Later, because of his work on gravity, he was noticed 
by Guidobaldo del Monte who helped him obtain a position in mathematics at the University of Pisa. 

In about 1609 Galileo learned of the invention of the telescope in the Netherlands. He decided to develop 
his own telescope and began to use it to observe the planets. Soon Galileo's telescope was used everywhere in 
Europe. 

Next, by using his telescope, he discovered the phases of the moon and the appearance of the moon's 
surface. He found four moons around Jupiter and stars that cannot be seen without a telescope.  

He also learned that Saturn had a ring and that Venus goes through phases like the moon. The 
information about Venus showed that it turns around the Sun. His belief that the Sun is the center of the 
universe was formed then. He also knew that Earth is a planet. In these beliefs, he followed a scientist named 
Copernicus. Because of following the theories of Copernicus, Galileo was called to Rome Catholic Church in 
1633 and sentenced to life in prison.  

27- What is the best title for the passage? 
1) Telescope Invention
2) Phases of the Moon
3) A try to Improve Modern Science
4) Galileo Galilei’s Biography

28- What did the telescope help Galileo to do? 
1) To observe Jupiter and it’s moons
2) To understand that the Sun orbits Venus
3) To see mountains far away
4) To understand that the church was right

29- What did Galileo do when he heard about telescope invention in Netherlands?  
1) He bought one.
2) He tried to make one like that to be used everywhere in Europe.
3) He tried harder to make his own telescope.
4) He gave up medicine to study mathematics.

30- Which statement is TRUE according to the text? 
1) Galileo invented the telescope. 2) Galileo taught people how to use it.
3) Galileo discovered four moons of the Earth. 4) Galileo changed the telescope before using it.

دقيقه 20
 

Wonders of Creation
)Writing از ابتداي(

The Value of 
Knowledge

)Grammar تا پايان(
86تا  62ي  ها صفحه

1 انگليسي زبان Part A: Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. 
Then mark the answer on your answer sheet. 

Part B: 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. 
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 .پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد)شاهد(آزمون گواه 

 

31- I asked the children to stop watching football and sleep at 11. Were they sleeping when you … home?  

1) get 2) got 3) are getting 4) getting

32- Be …! You should look both sides when you cross the street. It’s dangerous. 

1) care 2) careful 3) carefully 4) most care

33- I was listening to the radio while I … my breakfast. That’s why I didn’t enjoy my omelet like before.  

1) ate 2) was eating 3) will eat 4) eat

34- Bill Gates is very … in the world. Everybody knows him as a rich man. 

1) famous 2) appropriate 3) energetic 4) healthy

35- He believes that money can … all his problems, but I don't think so. He should work harder. 

1) try 2) solve 3) seek  4) save

 

 

Leonardo da Vinci wasn't just an amazing artist; he was also an inventor, scientist, mathematician, writer 

and a musician. He had …36… in all scientific things. He did drawings of many things from war machines to 

boats and other ideas.  

Leonardo also did a lot of …37… to learn more about the flight of birds. He tried very hard and created 

plans for …38… machines that were like today’s gliders and helicopters. 

He was also very interested in the anatomy of the human body, studying it in detail and creating hundreds 

of drawings. Leonardo worked very hard during his lifetime, and he never …39… . 

Leonardo da Vinci began painting the Mona Lisa, his most famous painting, around 1503. Every year, 

millions of people visit the Louvre Museum in Paris to see this wonderful painting. He …40… on May 2nd
 , 1519 

at the age of 67. 

36- 1) an interest 2) a trip 3) a story 4) a hope

37- 1) attention 2) experiments 3) collections 4) exercises

38- 1) war 2) great 3) dark 4) flying

39- 1) gave up 2) went around 3) grew up 4) found out

40- 1) tried 2) left 3) died out 4) passed away

Part D: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct
choice on your answer sheet.

Part C: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet. 

1 انگليسي  زبان



سؤاالت اختصاصيسؤاالت اختصاصي

گروه آزمون
)وقف عام(چي  بنياد علمي آموزشي قلم



8: ةصفح    تجربييازدهم اختصاصي   97شهريور  2آزمون  -پروژه تابستان 

)1(رياضي

23دوم  ةبراي حل معادلة درج  - 41 5 1x x   2به روش مربع كامل كردن، پس از آن كه ضريبx كنيم، را برابر با يك مي
شود؟ كدام عدد به طرفين معادله اضافه مي

1( 25
362( 4

9  3( 25
814 (16

9
2اگر معادلة  - 42 2 1 0x x a   2 ةمشخص كنيد معادل ،، ريشة حقيقي نداشته باشد 1 0ax bx  حقيقي دارد؟ ة، چند ريش

.دارد مايزمتحقيقي ة دو ريش )2    . دارد مضاعف حقيقي ةيك ريش )1
.توان مشخص كرد نمي) 4    .حقيقي ندارد ةريش )3

22نمودار سهمي  ،زيرشكل در  - 43 1y (a )x (b )x c     4 حاصل در اين صورت. رسم شده است

3

b a

c


كدام است؟

1( 9
42( 3

2
3( 9

4  4 (3
2  

 ة، نامعادلxبه ازاي چند مقدار صحيح   - 44
2

2
1 0

2
x x

x x
  


 

برقرار است؟

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

در كدام بازه نمودار تابع - 45
2 1

2 1
xy
x





1yتر از خط  ، پايين x  ؟گيرد نمي، قرار

1( 11 2[ , )  2( 11 2[ , ]  3( 11 0 2( , ) [ , ]    4 (11 0 2( , ] [ , )  

1مجموعه جواب نامعادلة  - 46 23
x| x |

  كدام است؟

1( 7 5( , )2( 7 5
2 2( , )3( 5 7( , )4 (5 7

2 2( , )

همواره تابع است؟ يك از روابط زير، كدامنمايش پيكاني  - 47
 خارج شده از هايپيكاناي با  رابطه )1 1 2 3,  وارد شده به هايپيكان و, a,b,c

 ج شده ازخار هايپيكاناي با  رابطه )2 1 وارد شده به هايپيكانو  ,2 a,b,c

 خارج شده از هايپيكاناي با  رابطه )3 0 1,
 خارج شده از هايپيكان اي با رابطه) 4 1 2 3, اول زوجمجموعة اعداد  وارد شده به هايو پيكان ,

2yنمودار سهمي  - 48 a(x h) k    محورyو محور  2اي به عرض  ها را در نقطهxطول ومجموع . كند قطع مي - 1و  2هاي  ها را در دو نقطه به طول
رأس سهمي كدام است؟ ةنقط عرض

1( 2  2( 9
4  3( 5

2  4 (11
4

3اگر رأس سهمي در نمودار زير را به نقطة  - 49 1( , ) منتقل كنيم، معادلة آن به چه صورتي خواهد شد؟
1( 2 18 26y x x  

2( 2 3 9y x x  

3( 23 18 26y x x  

4 (23 5 9y x x  

p(x)عبارت  - 50 mx x  23 2 كدام است؟ mحدود . همواره مثبت است 1

1( m 
1
3  2( m 

1
3  3( m  

1
34( m  

1
3

دقيقه 10
ها ها و نامعادله معادله

تابع+ 
تا 4از ابتداي فصل ( 

انتهاي مفهوم تابع و
)هاي آن بازنمايي

100تا  69هاي  صفحه

)بخش اجباري(نگاه به گذشته-)1(درس رياضي50تا41سؤاالت
.آموزان اجباري است دانش ةها براي هم دن به اين سؤالپاسخ دا

.شود آموزان مي بندي آن تا حد زيادي مانع سردرگمي و آشفتگي ذهني دانش داشتن برنامة راهبردي و پيشروي طبق مبحث
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)2(رياضي 

5 ةنقط - 51 1A( , 15ةآن نسبت به نقط ةو قرين ( 5
2 2O , 

 
 

7نقطة و  Bيعني نقطة  9C( , مساحت. سه رأس يك مثلث هستند (

كدام است؟ ABC مثلث

1( 68
22( 16  3( 17  4 (68

4خط  - 52 3 0x y  1اي به مركز  بر دايره 2O( , ) مساحت دايره كدام است؟ .مماس است
1( 6  2( 4  3( 24(

)2Oها مماس است xبر محور  هاyمحور اي كه در سمت راست  مركز دايره  - 53 , )  12اگر اين دايره بر خط . باشد مي 5 12 0x y   مماس باشد،
مساحت دايره كدام است؟ ةانداز

1(2( 2
3( 24 (4



22 ةهاي معادل اگر مجموع ريشه - 54 0x ax b   23 ةهاي معادل از مجموع مربع ريشه 2 4 0x x     دو واحد بيشتر باشد، مقدارa كدام است؟

1( 92
9  2( 25

3  3( 15  4 (12

اگر معادلة  - 55
2 2 13 3

ax x
x


 


تواند اختيار كند؟ چند مقدار طبيعي را مي aجواب حقيقي متمايز باشد، آنگاه  2داراي 

1( 3  2( 4  3( 5  4 (6  

3معادلة  - 56 4 6x x    چند جواب حقيقي دارد؟ ،
  4) 4  .جواب ندارد )3  1 )2  2 )1

6برابر  Aاست و فاصلة آن تا  ABخط  منصف پاره روي عمود Mنقطة  - 57 2x   و تاB  2برابر 10x  مقدار . استx كدام است؟

1( 1  2( 2  3( 3
24( 6  

18BC زيردر شكل  - 58  ،2 3 6BE DE AD  خط  و دو پارهDF  وEG  با ضلعBC حاصل . اند موازيDF EG كدام است؟
1( 6   
2( 9  
3( 12  
4 (18  

BDكدام است؟  BDEدر شكل زير محيط مثلث  - 59 || EC)و (BE || CF

1( 20 
2( 22  
3( 24  
4 (26  

OAB، حاصل زيردر شكل  - 60 OCDS S  چهارضلعي (كدام است؟ABCD باشد ذوزنقه مي(.
1( 50  
2( 51  
3( 52  
4( 53  

)بخش انتخابي(نگاه به آينده-)2(درس رياضي60تا51هايسؤال
در غير. سؤال پاسخ دهيد 10ايد بايد به اين  را مطالعه كرده) 2(اگر درس رياضي 

.پاسخ دهيد 10ةدر صفح)1(درس رياضي70تا61هايصورت به سؤال اين

دقيقه 10

+  هندسه تحليلي و جبر
هندسه

تا 1 از ابتداي فصل( 
)ها مثلثشابه تانتهاي 
46تا  1هاي  صفحه
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1رياضي 

مجموعه جواب نامعادلة  - 61
2

2
4 1

22 4
x a

x x



 

شامل چند عدد صحيح است؟

شمار بي) 4  دو )3يك )2صفر )1

22 ةهاي معادل اگر يكي از جواب - 62 28 0x ax   7برابر
2 باشد، جواب ديگر آن كدام است؟

1( 15
4  2( 43( 17

4  4 (جواب ديگر ندارد.

2 ةريشة كوچكتر معادل kاگر  - 63 9 1x   2تر معادلة  باشد، ريشة بزرگ 1 6 0x (k )x    كدام است؟
1( 2  2( 3  3( 2-  4 (5  

2yنمودار سهمي - 64 x x  كدام است؟

1( 2( 3( 4 (

مجموعه جواب نامعادلة  - 65
2

2
4 0

2
x

x x



 

كدام است؟

1( 1 2R ( , ]  2(  1 2 2R (( , ] )   3( 1 2R [ , )  4 ( 1 2 2R ([ , ) ) 
ير يك تابع است؟چند مورد از روابط ز - 66

ها آن سبابة راست ها و اثر انگشت رابطة بين انسان) ب ها ها و مركز استان رابطة بين استان) آ
ها وم آنس ريشةو مثبت  اعدادرابطه بين ) ت  ها  آموزان دبيرستان و معلمان آن رابطة بين دانش) پ
1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  

x ةاگر مجموعه جواب نامعادل - 67 b c 2 صورت زير باشد، در اين صورت حاصل  بهc b2 كدام است؟
1( 6  2( 6
3( 8  4( 8  

21نمودار تابع - 68
2y (x b) a    مقدار . است مقابلبه صورتa b كدام است؟

1( 2-   
2( 2  
3( 4-  
4 (4  

aتابع نباشد، آنگاهgو باشدتابع fاگر  - 69 bكدام خواهد بود؟ 23 5 2 3 1 2 4f ( , ), ( ,a ),( , b), ( , ) 

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

2fهاي  نمودار سهمياگر  - 70 (x) ax bx c    2وg(x) a x b x c     ؟نيستمنفي  لزوماًهاي زير  به شكل زير باشند، آنگاه كدام يك از گزينه
1( ab c aa  
2( c b c a    
3( aa bc bb  
4 (b c ab c  

)بخش انتخابي( نگاه به گذشته- )1( درس رياضي  70تا  61سواالت 
.پاسخ دهيد 70تا  61ايد بايد به سواالت  پاسخ نداده 9 ي   در صفحه 60تا  51اگر به سؤاالت 

دقيقه 10
ها ها و نامعادله معادله

تابع+ 
تا انتهاي  4ي فصل از ابتدا( 

)هاي آن مفهوم تابع و بازنمايي
100تا  69هاي  صفحه
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)1(شناسي  زيست

. . . .  ،ي قلب وجود داردديواره . . . . .اي كه  بافت پيوندي رشته بالغ، در قلب انسان سالم و - 71
.گيرد قرار مي آبكي تسهيل كننده حركت قلبدر مجاورت با مايع  –هاي اليه تمامدر ) 1
.هستند در اتصالاي هاي ماهيچهياخته اكه ب هاي كالژن ضخيمي دارد رشته – يترين اليهضخيمدر ) 2
.را احاطه كرده استو اعصاب قلبي  تغذيه كننده قلبهاي  رگ –در هر اليه از ) 3
 .در تماس مستقيم قرار داردسنگفرشي بافت پوششي هاي  ياخته با – يترين اليهنازكدر ) 4

. . . . در آن كه  و بالغ قلب يك انسان سالم ي ضربانچرخهاز  ايهر مرحلهدر  - 72
.شودهاي قلبي مشاهده مياي دريچههاي ماهيچهانقباض ياختهشود،  اولين صداي قلب شنيده مي) 1
.قلب دور از انتظار استي ترين اليهضخيم، مشاهده انقباض در هستندها بسته  هاي ابتداي سرخرگ دريچه) 2
.است ان الكتريكيهدايت جريقلب همواره در حال  شبكه هادي، يابد هاي قلب افزايش مي خون درون بزرگترين حفره حجم) 3
.شودها مشاهده ميست، مانعي براي ورود خون به بطنفشار خون سرخرگ آئورت همانند سرخرگ ششي درحال افزايش ا) 4

. . . . .  . . . . هاي خوني  برخالف مويرگ. . . . هاي خوني  رگدر يك فرد سالم، در موي - 73
.شود تنظيم مي به شدت هاي بدنتبادل مواد بين خون و ياخته ،بافت چربي –ها  شش) 1
.هيچ منفذي مشاهده نشودممكن است  ،روده باريك – دستگاه عصبي مركزي) 2
.دارندقرار  ايهاي رشتهپروتئيناز اي شبكهپوششي بر روي بافت هاي  ياخته ،طحال –فوق كليه غدد ) 3
 .محدوديت دارنداز خون  ي درشتها خروج پروتئين ،ي اسكلتيها ماهيچه –ها  كليه) 4

به درستي بيان شده است؟ گزينهكدام سالم و بالغ،  دربارة قلب انسان - 74
.گردد، توسط سياهرگي از هر شش به دهليز چپ قلب باز ميدر شش هاپس از تبادل گاز تيره خون) 1
.با بيش از يك هسته وجود دارد انقباضي هايي هاي قلب، ياخته در ساختار دريچه) 2
.تر است ديگر طويلي شاخهنسبت به  ،كند كه از ميان قوس آئورت عبور مي شيسرخرگ شاي از شاخه) 3
 .استمحل اتصال رودة باريك به رودة بزرگ انسان،  در سمتي از بدن قرار دارد كهنوك قلب ) 4

شود؟ انسان بدن دم درسبب ايجاد ا تواند نميگزينه  كدام - 75
ها و مصرف زياد مايعاتمصرف كم نمك) 2هارون سياهرگافزايش فشار خون د) 1
هاگلوبولينكاهش ميزان ميزان آلبومين خون همانند كاهش ) 4 افزايش نفوذپذيري ديواره مويرگ) 3

.دباش مي. . . . . . .  يداراي هسته ،. . . . . . يميان ياختهداراي  گويچه سفيد خونيهر  - 76
تكي بيضي –هاي روشن درشت  با دانه) 2 چند قسمتي –بدون دانه ) 1
دو قسمتي روي هم افتاده –هاي تيره  دانهبا ) 4دو قسمتي دمبلي –هاي روشن ريز  با دانه) 3

به درستي بيان شده است؟ كدام گزينه - 77
.شود ر آن ساخته ميد ي قرمزگويچهاست كه  يكي از اندام هاييساله، كبد  15در يك پسر ) 1
.باشد هاي بنيادي ميلوئيدي مي ها، ياخته ها برخالف مونوسيت كاريوسيتمنشاء مگا) 2
.شود هاي سالم توليد و ترشح مي پروترومبيناز از ياختهآنزيم ن برخالف پروترومبي) 3
.است شتر از حالت طبيعيبي قطعاً شديد ساكن در ارتفاعات همانند افراد مبتال به كم خونيافراد  بهرخون) 4

  . . . . .، كند نميقلب آن خون روشن عبور  حفرات داري كه از در مهره - 78
.كنند تغذيه مي درون حفرات قلباي قلب از خون  هاي ماهيچه ياخته) 1
.وجود داردشبكة مويرگي وسيع و يكنواخت در زيرپوست  ،ي تبادل گازهاي تنفسيبرا) 2
.بيشتر است سرخرگ پشتيمي از كسيژن سرخرگ شكمقدار ا) 3
 .مخروط سرخرگي از سينوس سياهرگي بيشتر استفشار خون ) 4

كدام يك از موارد زير، به درستي بيان شده است؟ - 79
.شود شنيده مي Sتا  Rفاصله تر و واضح قلب، در كوتاهصداي ) 1
.دريچه دهليزي بطني ديگر است ميزان نيروي وارده به دريچه ميترال بيشتر از ها، انقباض بطن طي در) 2
.باشد مياي خود ي زمينهدر مادههاي كالژن فراوان  پريكارد داراي رشتهي ترين بخش اليه دروني) 3
.باشدداراي قدرت انقباضي ميدر پي تحريك شبكه هادي قلب قلب انسان،  يترين اليه ضخيم ياختههر ) 4

ارد زير به درستي بيان شده است؟يك از موبا توجه به منحني مقابل كدام - 80

.در حال انقباض هستند ها، دهليزCهمانند  Aي در نقطه) 1
.كنداي دهليزها را تحريك ميهاي ماهيچه ياخته ،، گره پيشاهنگDبرخالف  B يدر نقطه )2
.شونديم سيني بازهاي  ، دريچهDهمانند  Cي در نقطه )3
.گيردها صورت مياي بطنهاي ماهيچهر تحريك در بين ياخته، انتشاCهمانند  Bي در نقطه) 4

دقيقه 10
گردش مواد در بدن

78تا  55هاي  صفحه

)بخش اجباري( نگاه به گذشته-)1(زيست شناسيدرس80تا71سؤاالت
.آموزان اجباري استدانشةها براي همپاسخ دادن به اين سؤال

.در هنگام تحليل آزمون پاسخ تشريحي را به طور كامل بخوانيد
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)2(شناسي  زيست

نمايد؟ تكميل مي نادرستيكدام گزينه جمله زير را به  - 81
». . . . الزاماً . . . . به منظور «
.افتد اتفاق مي زيپذير و متصل به تارهاي آويساختاري انعطافشكست نور توسط  –تجزيه ماده حساس به نور ) 1
.نوعي ويتامين محلول در چربي براي توليد آن نياز است –ساخت ماده حساس به نور ) 2
.اعصاب پاراسمپاتيك بر سمپاتيك غلبه دارند –هاي لكه زرد  گيرنده اغلب تحريك) 3
.گيرد هاي در امتداد مشيميه صورت مي انقباض گروهي از ماهيچه –قطور شدن عدسي ) 4

.شود نمي. . . . گاه  هيچ. . . . . هنگامي كه  در بخشي از يك نورون، ،انسان سالم و بالغ، به طور معمول در يك - 82
باز ،سديمي بسته و پتاسيمي  دارهاي دريچهكانال –باشد  مثبت ميآن اختالف پتانسيل درون نورون نسبت به خارج ) 1
باز ،هاي سديمي دريچه كانال –شود  ت ميمثبدرون نورون نسبت به خارج آن پتانسيل  اختالف )2
نزديك ،به صفر بياختالف پتانسيل درون ياخته عص –د ياب ميافزايش  طور ناگهاني يون سديم درون نورون بهتراكم ) 3
غيرفعال ،ياختهپتاسيم در غشاي - پمپ سديم –يابد  كاهش ميبه طور ناگهاني يون پتاسيم درون نورون  تراكم) 4

كند؟ تكميل مي نادرستيرا به  زير ملهج گزينهكدام  - 83
». . . . .   در استخوان دراز. . . . در يك انسان سالم و بالغ، «
.هاي هاورس مجاور، در ارتباط هستند به كمك مجراهايي، با سامانه –هاي هاورس  سامانه) 1
.واد معدني خود را تغيير دهدي متواند ميزان ذخيرهميهايي شيميايي  تحت تاثير مولكول – ماده زمينه اي) 2
.هاي هاورس قرار داردهاي زنده است و در مجراي مركزي سامانهداراي ياخته –بافت پيوندي چربي ) 3
 .استخوان، سوراخ شده است بافت هاي خوني تغذيه كننده توسط رگ – خارجي بافت پيوندي) 4

، كدام يك ازميلي ولت - 70از صفر به سوي غشا در قسمتي از ياخته  دواختالف پتانسيل  تغيير همزمان باي دو سر بازو، نورون حركتي ماهيچه در - 84
دهد؟ اتفاقات زير رخ مي

.كنند سديمي شروع به باز شدن مي داردريچه هاي كانال) 1
.رسد ميمقدار خود پتاسيم به حداكثر  – توسط پمپ سديم ATPمصرف ) 2
.باشنداي ميمايع بين ياختهيون هاي پتاسيم در حال ورود به ) 3
.باشد در حال كاهش مي آن اختالف پتانسيل درون ياخته نسبت به خارجميزان ) 4

. . . . . . گفت  توان نمينقش دارد، . . . . . ، دربارة بخشي از مغز كه در و بالغ  در انسان سالم - 85
.در تفكر و عملكرد هوشمندانه نقش دارد –لذت  بروز احساس) 2  . در جلوي مخچه قرار دارد –تنظيم ضربان قلب ) 1
.اي مغز است در ارتباط با سامانة كناره – بينايي هايپيامتقويت ) 4  . گيردتقريبا با مغز مياني در يك سطح قرار مي –تشنگي و گرسنگي تنظيم ) 3

.داشته باشد. . . . . . . تواند  مي. . . . . ي عصبي  ياخته - 86
ايياختهچندين دندريت متصل به جسم  –ي عصبي حركتي  ياختهرابط همانند ) 1
اي خودوان در انتهبا انشعابات فرا يآكسون –ي عصبي حسي  رابط برخالف ياخته) 2
اي جسم ياخته دو طرفدار در  لينيهاي م رشته –ي عصبي رابط  حركتي همانند ياخته) 3
ي غيرعصبي نقش ام عصبي به يك ياختهدر انتقال پي –ي عصبي حركتي  حسي برخالف ياخته) 4

. . . . شود،  عصبي كه سبب تنگ شدن مردمك مي - 87
.هاي نوري دخالت داشته باشد تحريك گيرندهميزان  تواند در مي) 2  . برخالف اعصاب پيكري هميشه فعال است) 1
.باشد تگاه عصبي محيطي ميمربوط به بخش حسي دس) 4  . شود عنبيه مي موجود در ي صاف موجب انقباض هر ماهيچه) 3

. . . .  ،با توجه به شكل مقابل كه مربوط به اندامي متعلق به حشرات است - 88
.هاي با توانايي ايجاد پتانسيل عمل وجود دارد اي حاوي ياخته در انسان، در اليه» ج«معادل بخش ) 1
.رنگين چشم در تماس است ي مياني و اي شفاف است كه با اليه در انسان، اليه» الف«معادل بخش ) 2
.شود هاي شعاعي و حلقوي متصل به خود، قطور و نازك مي در انسان، به كمك ماهيچه» ب«معادل بخش ) 3
.دهند شوند و مواد دفعي خود را به آن تحويل مي اي و شفاف تغذيه مي اي ژله در انسان، توسط ماده» ب«و » الف«معادل بخش ) 4

». . . . . هاي مكانيكي ممكن است  برخي از گيرنده«؟ كند نميو را به درستي تكميل ر چند مورد عبارت روبه - 89
.با ارتعاش تحريك شوند*   . با تغييرات طول ماهيچه تحريك شوند* 
.با تغيير فشار خون تحريك شوند* 
3) 4  2) 3   1) 2  صفر) 1

  . . . . .بخش حلزوني آن . . . . دار بخش دهليزي گوش  هاي مژك ياخته - 90
.توانايي ايجاد پتانسيل عمل را دارند –همانند ) 2  .به بافت پيوندي تعلق دارند –همانند ) 1
.دنشو باعث لرزش مادة ژالتيني مي –برخالف ) 4  . با مادة ژالتيني در تماس هستنددر سطح خود  –برخالف ) 3

دقيقه 25
+ حواس + تنظيم عصبي 

دستگاه حركتي
تا انتهاي مفصل 1ابتداي فصل 
44تا  1ي ها صفحه

)بخش انتخابي(نگاه به آينده -)2(شناسيزيستدرس100تا81هايسؤال
در غير. سؤال پاسخ دهيد 20بايد به اين  ،ايد را مطالعه كرده) 2(شناسي اگر درس زيست

.پاسخ دهيد 15و   14 هاي صفحهدر)1(شناسيتدرس زيس120تا101هايصورت به سؤال اين
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گواه 

 ..........مغز انسان،  ةدر باالي ساق - 91
.تعادل بدن است تنظيماراي درخت زندگي وجود دارد كه مركز ساختاري د) 1
.دندر پردازش اطالعات حركتي نقش مهمي دارها تاالموس) 2
 .هايي به قشر مخ مرتبط است مركز احساس گرسنگي و تشنگي توسط نورون) 3
.مخ دخالت دارد ةكر كرمينه در ارتباط بين دو نيم) 4

».......... ،مصرف الكل«نمايد؟  درستي كامل مي را به مقابلچند مورد جمله  - 92
.اثر دارد هاي عصبي بازدارنده برخالف تحريك كننده ناقل انواعي از بر فعاليت *
.شود مي و قلبي مدت منجر به مشكالت كبدي در كوتاه *
.دهد هاي محيطي را كاهش مي به محركفرد زمان واكنش  *
  3) 4   2) 3  1) 2 صفر) 1

نمايد؟ كامل مي نادرست زير را به طور يجمله گزينهكدام  - 93
».......... ،ناقل عصبي هايمولكول «
.دنسيناپسي را مهار و يا تحريك نماي پس يد ياختهنتوان مي) 2   .سيناپسي خارج و يا به آن وارد شود پيشآكسوني نورون د از پايانه نتوان مي) 1
.دنوارد فضاي سيناپسي شو پروتئيني د به كمك پمپنتوان مي) 4   .دناپسي تجزيه شودر فضاي سينهايي ند توسط آنزيمتوان مي) 3

..........فقط مقابل مربوط به بخشي از آكسون يك ياخته عصبي است؛ در زمان مشخص شده، منحني پتانسيل عمل  - 94
.شود مشاهده مي عصبي ها به ياخته ورود يون) 1
.سوي غشا نقش دارند ها در دوهاي پروتئيني در انتقال يونكانال) 2
.ها در جهت شيب غلظت خود نقش دارندنتقال يوندر ا ي پروتئينيهاكانال )3
.كند بار مثبت خارج ياخته را زياد مي، ميزان پتاسيم –پمپ سديم ) 4

 .باشد.......... واجد  تواند نمي.......... برخالف ..........  ،به طور طبيعي - 95
 اي جسم ياخته –اي  جسم پينه –نورون رابط ) 1
آكسون –طناب عصبي پالناريا  –شكمي عصب نخاعي انسان ةريش) 2
اي جسم ياخته –پشتي آن  ةريش –حركتي عصب نخاعي انسان  ةريش) 3
هسته –دندريت  –آكسون ) 4

.كند تمايل پيدا مي.......... با غير فعال شدن اعصاب سمپاتيك، بدن انسان به   - 96
كاهش تعداد حركات تنفسي) 2 ده قلبي ايش برونافز) 1
رساني به عضالت اسكلتي افزايش خون) 4 افزايش قطر مردمك چشم) 3

  ..........همانند گيرنده .......... گيرنده  - 97
.انتهاي دندريت بوده كه توسط پوششي احاطه شده است به صورت فشار، –درد ) 1
.تواند توسط ارتعاش تحريك شود مي بخش حلزون گوش،موجود در  – تماسي) 2
.باشد انتهاي چند دندريت ياخته عصبي مي به صورت درد، –دمايي ) 3
.باشد مكانيكي ميهاي فشار خون، از نوع گيرنده  –بويايي ) 4

كدام عبارت صحيح است؟ - 98
.است كه در مجاورت زجاجيه قرار دارد اليه مياني چشم عنبيه بخشي از) 1
.دهد را تغيير مي چشم خود قطر عدسي هايماهيچهي  واسطه عنبيه به) 2
.شود تر مي تر و كشيده عدسي چشم در هنگام ديدن اشياي دور، نازك) 3
.كند هاي زجاجيه منتقل مي  مواد دفعي خود را به مويرگ، ي چشم قرنيه) 4

باشد؟ هاي زير صحيح مي چند مورد از عبارت - 99
.دهد نفش تابش شده از طعمه را تشخيص ميمار زنگي پرتوهاي فراب) الف
.ها را نداردچشم انسان همانند چشم مركب توانايي تشخيص رنگ) ب
.شوندتوسط امواج صوتي تحريك مي مستقيماً پاي جيرجيرك هاي مكانيكي صدا در هر گيرنده) ج
صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1
..........استخوان ران از بافتي تشكيل شده است كه  يانتهاي برآمده، بخش اعظم ساله 30و  در يك فرد سالم - 100

 .باشند حفرات نامنظم آن مملو از مغز زرد مي) 1
.آن به صورت نامنظم در كنار يكديگر قرار دارند هاي استخوانيتيغه) 2
.باشد اي خود داراي مجاري متعدد موازي مي در ماده زمينه) 3
.هاي كالژن فراوان است اي اندك و رشته داراي فضاهاي بين ياخته) 4
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)1(شناسي  زيست

». . . . . . .  خوني هاي مويرگ«كند؟  كامل مي نادرستيعبارت مقابل را به  كدام گزينه - 101
.باشند طحال همانند مغز استخوان از نوع ناپيوسته مي) 1
.باشند نوع پيوسته مي ها برخالف روده از ماهيچه) 2
.باشند ها همانند جگر از نوع منفذدار مي كليه) 3
 .باشند ها برخالف طحال از نوع پيوسته مي شش) 4
..............توان گفت در ، ميسالم و بالغ انسان ضربان قلب ي طور معمول، درچرخهبه - 102

.ود خون بطن چپ به سرخرگ آئورت داريم، مانعي براي ورP، برخالف قله موج QRSموج  Sبخش زمان رسم ) 1
.شروع به انتشار مي كندها بطن ميوكارد در الكتريكي پيامها وجود دارد،  زماني كه بيشترين خون در بطن )2
.است شاردرحال انت هابه سراسر بطن هااز نوك بطن الكتريكيپيام ، Qتا  Pي بين موج  فاصله )3
.هاي سيني باز خواهند شد بطني برخالف دريچه- يهاي دهليز ، دريچهPي موج قله) 4
هاي شكل مقابل درست است؟ كدام گزينه در ارتباط با ياخته - 103

 .توليد شود ي شكمناحيههاي لنفي  تواند در گره ، مي1 ياخته شماره )1
 .شود ميلوئيدي توليد مي بنياديهاي  ، در پي تقسيمات ياخته2 ياخته شماره )2
.باشد هاي روشن مي حاوي دانهي خود در ميان ياخته ، 4ياخته شماره نند هما 3 ياخته شماره )3
.هاي مختلف بدن حضور دارد ، در بافت2ياخته شماره برخالف  1 ياخته شماره )4
». . . ،در بدن يك فرد سالم و بالغ«كند؟ تكميل مي نادرستي مقابل را به صورت چند مورد از عبارات زير جمله - 104

.شود هاي بنيادي لنفوئيدي حاصل مي ي سفيد بدون دانه، از تقسيم ياخته هر گويچه- الف
.هاي خوني را دارد اريتروپويتين، توانايي توليد ياختههورمون ي  هاي توليد كننده يكي از اندام - ب
.د، در دفاع از بدن در مقابل عوامل خارجي نقش داري خوني كه در ميان ياخته خود دانه نداردياختههر  - ج
.هاي ناپيوسته باشد تواند نوعي اندام لنفي با مويرگ هاي قرمز مي محل تخريب گويچه - د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
.گيرد صورت مي  . . .هاي انسان،  رگ ديدگي آسيبدر هنگام  ......... ريزي طور معمول، براي جلوگيري از خون به - 105

پروترومبين ترومبين از توليد -  محدود )2  ي با منشأ لنفوئيديهاي ترشح آنزيم پروترومبيناز از ياخته - شديد ) 1
توليد فيبرينوژن از فيبرين - شديد ) 4  ها و تشكيل درپوش به هم چسبيدن گرده -  محدود) 3
باشد؟ مي نادرستكدام گزينه  - 106

.مياني بيشتر است يي پيوندي خارجي از اليهبزرگ سياهرگ زيرين ضخامت اليهدر ديواره ) 1
.نياز بافت به اكسيژن و مواد مغذي استبراساس ها،  تنظيم اصلي جريان خون در مويرگ) 2
.پوششي ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارندبافت هاي  هاي مراكز عصبي تنفس، ياخته در مويرگ) 3
.شبكه مويرگي بين يك سرخرگ كوچك و يك سياهرگ كوچك قرار دارد هر در بدن انسان،) 4
كند؟ تكميل مي درستنارا زير  نه عبارتكدام گزي  - 107
». . .  ،كندكه قلب آن به صورت دو تلمبه عمل مي داريمهرههر «

.كندمي عبور قلب از دوبار بدن، در گردش بار يك ضمن خون) 2    .كند خون روشن و تيره عبور ميآن از قلب ) 1
.دارد قسمتي 4ي معده) 4                                       .باشد داراي دو دهليز مي) 3
، چند مورد از موارد زير به درستيزير ECGبا توجه به منحني . شودبافت گرهي در زماني خاص تحريك مي، هر بخش از طي چرخه ضربان قلب  - 108
گذاري شده است؟ نام

 A  : الكتريكي توسط گره ضربان سازپيام شروع توليد
 B  : هاي ميوكارد دهليزهاي ياختهدر همه الكتريكيپيام انتشار
 C  :بطني و استراحت دهليزها- شروع تحريك گره دهليزي 
 D  :هاديواره بطن ايهاي ماهيچهزمان شروع انقباض ياخته 
 E  :اي ميوكارد قلبهاي ماهيچهشروع استراحت تمام ياخته 

1(1                               2(2                               3(3                             4(4  
باشد، صحيح است؟ي هر رگي كه داراي خون تيره ميدر مسير گردش خون بدن انسان، كدام عبارت درباره  - 109

.شودها ميي فشار خون باعث حركت خون در آنباقي مانده) 2  . اي و پيوندي كم استي ماهيچهها ضخامت اليهي آندر ديواره) 1
.ها جريان داردخون به صورت منظم و يكطرفه درون آن )4   . كنندخون تيره و كم اكسيژن را به سمت قلب هدايت مي )3
وجود دارد؟ ييها، جداآن يااختهي نيب عيخون و ما نيدرست است كه ب يجانوران يهمه يكدام عبارت، درباره  - 110

.شوديدر مغز استخوان آنها ساخته م يخون يهااختهي نيترفراوان )2  .شوديانجام م هاآن يدرون معده يياز گوارش مواد غذا يبخش )1
.هاي خوني وجود دارداي از مويرگ، شبكههاگوارش آن ياطراف لولهدر  )4  .است افتهي زيتنفس تما يبرا ياژهيو يهادر درون بدن آنها، بخش )3

دقيقه 25
گردش مواد در بدن

78تا  55هاي  صفحه

)بخش انتخابي( نگاه به گذشته- )1(زيست شناسيدرس   120تا  101سواالت 
.پاسخ دهيد 120تا  101ايد بايد به سواالت پاسخ نداده13و12هايصفحهدر100تا81اگر به سؤاالت
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A

B

C

D

گواه 

..........شود، بالفاصله بعد از آن   انسان سالم و بالغ شنيده ميدر زماني كه صداي اول قلب در   - 111
.يابدها ادامه ميهاي بطنانقباض ماهيچه) 2  .شوند بطني بسته مي –هاي دهليزي  دريچه) 1
.شودها شروع ميدياستول بطن) 4  .  .كنند دهليزها شروع به انقباض مي) 3
»...........بافت گرهي قلب در انسان سالم و بالغ، «كند؟ تكميل مي تنادرسطور كدام گزينه عبارت مقابل را به  - 112

.ها تشكيل شده استهاي ارتباطي بين آنفقط از دو گره و رشته) 1
.شوندي قلبي را شامل ميهاي ماهيچهتقريباً يك درصد ياخته) 2
.داراي تارهاي تخصص يافته براي هدايت سريع جريان الكتريكي است) 3
.اي قلب ارتباط دارندهاي ماهيچهه كمك صفحات در هم رفته با ساير ياختهب) 4
رسد؟ديرتر مي جريان الكتريكي هدايت شده توسط بافت گرهي به كدام نقطه  - 113

1 (D
2 (C
3 (B
4 (A
  ...........كار قلب انسان سالم،  ةاي از دور ثانيه 3/0 ةدر مرحل  - 114

.شوند ها از خون پر مي با انقباض دهليزها، بطن) 2  .شود مي خون در حفرات دهليزها جمع )1
.شوند بطني باز مي –هاي دهليزي  با افزايش فشار خون در دهليزها، دريچه) 4  .شوند هاي سيني بسته مي ها، دريچه با افزايش فشار خون در بطن) 3
  ........رو كه با عالمت سؤال مشخص گرديده،  اي از منحني روبه در نقطه  - 115

.شوند ها جهت انقباض آماده مي بطن) 1
  .باشند حفرات قلب در حال استراحت مي ةهم) 2
.مانعي براي ورود خون به بطن چپ وجود دارد) 3
  .باشند ها، بسته ميهاي ابتداي سرخرگ بطني، باز و دريچه –هاي دهليزي  دريچه) 4
 .........ترين مقدار خون در در انسان، بيش  - 116

.ي خود فقط يك اليه بافت دارندشود كه در ديوارهديده مي هاييبخش) 1
.اي با مقاومت كمتر هستندهايي وجود دارد كه داراي فضاي داخلي وسيع و ديوارهرگ) 2
.ي خارجي استها بيشتر از اليهي آني مياني ديوارههايي است كه ضخامت اليهرگ) 3
.دارند عهده به ها رامويرگ در جريان خون هايي است كه تنظيم اصليرگ) 4
 ........لنف   - 117

.شود همانند خون، در نهايت به هر دو بزرگ سياهرگ بدن وارد مي) 1
.باشد ي مربوط به ايمني بدن مي برخالف خون، فاقد هرگونه ياخته) 2
.هاي لنفي استاي از مايعات و مواد وارد شده به رگ مجموعه) 3
 .هاي سرطاني مؤثر باشدخش ياختهتواند در پبرخالف خون، نمي) 4
.......سرخرگي،  فشار حفظ براي انعكاسي در سازوكارهاي  - 118

.ميلي متر جيوه ندارند 120تا  80مراكز عصبي نقشي در تنظيم فشار سرخرگي در حد فاصل ) 1
.ي هر سرخرگ گردش خون انسان قرار دارندهاي فشاري در ديوارهگيرنده) 2
.گيردر هنگام ورزش جهت تنظيم موضعي فشار خون صورت مياين سازوكار، فقط د) 3
.هاي فشاري نقش دارنداكسيدكربن همانند گيرندههاي شيميايي حساس به افزايش ديگيرنده) 4
 ..........، نداردي يك رگ خوني امكان در محل آسيب ديواره  - 119

.ديده ترشح شوند  هاي آسيبوامل موثر در فرايند انعقاد خون از ياختهع) 2  .ها ترشح شوندعوامل موثر در فرايند انعقاد خون از گرده) 1
.هاي قرمز توسط فيبرينوژن، لخته تشكيل شودبا در برگرفتن گويچه) 4  .هاي خون در ايجاد لخته نقش داشته باشندپروتئين) 3
كند؟ درستي كامل مي زير را به ةچند مورد جمل  - 120

»........، پستانداران ........در پرندگان «
.شود هاي هوادار ديده مي كيسه –برخالف ) ب.                             اي وجود دارد قلب چهار حفره - همانند ) الف
.گردش خون از نوع ساده است  - برخالف ) د.                      كند قلب به صورت دو تلمبه عمل مي –همانند ) ج
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

P

Q

R

?
T

S
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)1( فيزيك

هاي زير صحيح است؟ يك از گزينه كدام - 121
.شكل و شيشه جامد بلورين است الماس جامد بي )1
.تر از مايعات است پديده پخش در گازها سريع )2
.پذير ولي جامدات تراكم ناپذير هستند مايعات و گازها تراكم )3
.شوند هاي جامد نمك تبديل به مايع مي شود زيرا مولكول پس از اضافه شدن نمك به آب، آب شور مي )4
هاي مايع و جامد بيشتر است و حالت ترشوندگي هاي مايع از نيروي دگرچسبي بين مولكول چسبي بين مولكول هاي زير، نيروي هم يك از گزينه در كدام - 122

آنها چگونه است؟
.كند آب، شيشه را تر نمي –تميز شيشة آب روي سطح ) 2  . كند آب، شيشه را تر مي –تميز  ةشيشآب روي سطح ) 1
.كند جيوه، شيشه را تر نمي –تميز شيشة جيوه روي سطح  )4  . كند جيوه، شيشه را تر مي –تميز شيشة جيوه روي سطح ) 3

10چند كيلوپاسكال است؟  Bو  Aاختالف فشار بين دو نقطة  اندازة. ، آب داخل ظرف در حال تعادل استدر شكل زير - 123 Ng )
kg

 31و g(
cm

 آب

1 (3      
2 (3000  
3 (5  
4( 5000  
كدام است؟ ديگرمايع چگالي به  تر چگالنسبت چگالي مايع  .هستندتعادل  حال شدني درندو مايع مخلوط  ،در شكل زير - 124

1 (5
4

2 (4  

3 (3
2

4( 5  

0313است؟cmHgفشار گاز حبس شده در داخل لوله چند  ،زيردر شكل  - 125 6 76Hg
g( / ,P cmHg)

cm
  

1 (71       
2 (81  
3 (86  
4( 96   
اگر جسم نسبتاً كوچكي. است درون آن در حال تعادل هاي متفاوت است و آب ريخته شده هايي با سطح مقطع شكل داراي شاخه U ةلول زيردر شكل  - 126

جا شده در است و حجم آب جابه B ةتغييرات فشار در نقط..........  A ةتغييرات فشار در نقط ،نشين شود تر اين لوله انداخته و درون آب ته نازك ةدرون شاخ
.تر است نازك ةجا شده در شاخ حجم آب جابه.........  تر بزرگ ةشاخ
بيشتر از، بيشتر از) 2     بيشتر از، برابر ) 1
برابر، بيشتر از )4    برابر، برابر) 3
از رسيدن بعد .كنيم به يك مخزن گاز وصل مي ،ها يكسان و قطر لوله نيز در همه جا يكسان است سطح آب در داخل لوله را كهيك مانومتر مطابق شكل،  - 127

چندمحصور در قسمت سمت چپ گاز  اي فشار پيمانه. رود مينسبت به حالت نمايش داده شده باالتر  cm10سمت راست  ة، در لولارتفاع آب به تعادل

10( كيلوپاسكال است؟ Ng
kg

،0 100P kPa 31000و kg
m

 آب(

1 (1   2 (2  

3 (8    4( 4  

دقيقه 20

هاي فيزيكي ويژگي
مواد

تا 3از ابتداي فصل ( 
)ها انتهاي فشار در شاره

78تا  59هاي  صفحه

)بخش اجباري(نگاه به گذشته-)1(فيزيكدرس130تا121سؤاالت
.آموزان اجباري است دانش ةبراي همها  پاسخ دادن به اين سؤال

36 8 g/
cm

     مايع  

.ها را متوجه شويد خودتان را بهتر بشناسيد، به نقاط قوت خود پي ببريد و علت كاهش نمره در بعضي درس كند ريزي به شما كمك مي دفتر برنامه
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فشار گاز محبوس بين دو ها در حال تعادل باشند، اگر مايع. است) 2(برابر فشار گاز محبوس در مخزن  3، )1(در شكل زير، فشار گاز محبوس در مخزن  - 128

10مايع چند كيلوپاسكال است؟  N(g )
kg



1 31 25 g/
cm

    2 30 8 g/
cm

   

1 (3  2 (7  3 (5/5  4( 11  
cm 8/6در صورتي كه . باشد در حالت تعادل مي مجموعهها يكسان و سطح جيوه در دو شاخه در يك تراز قرار دارد و  سطح مقطع شاخه زير،در شكل  - 129

31چگالي آب(رود؟  متر نسبت به حالت اوليه باال مي سمت راست چند سانتي ةمايع درون شاخ سطحسمت راست ريخته شود،  ةآب درون شاخ g
cm

و 

313چگالي جيوه 6 g/
cm

.)است 

1 (55/6   
2 (5/0  
3 (4/6  
4( 3/6  
چند xباشد، در اين صورت مقدار  N50 ،شود برابر وارد مي cm10مكعبي به ضلع  يو پايين ييدر شكل زير اگر اختالف نيرويي كه به سطح باال - 130

10متر است؟  سانتي N(g )
kg



1 (3   
2 (7  
3 (2  
4( 5  

)2(فيزيك 

191بار الكتريكي يك جسم باشد؟  تواند مييك از مقادير زير  كدام  - 131 6 10(e / C) 

1 (3 2/ nC2 (24nC

3 (0 8/ nC4( تمام موارد

چهدر ابتدا ها  تيغه) بدون تماس دادن(اگر اين ميله را به كالهك يك الكتروسكوپ نزديك كنيم، . دهيم كتاني مالش مي ةسربي را با پارچ ةيك ميل  - 132

.)تر از سرب است كتان پايين ةپارچ ،مالشي ةدر جدول سري الكتريسيت(وضعيتي خواهند داشت؟ 

.دنشو مي تر اگر بار الكتروسكوپ مثبت باشد، بسته) 2  . دنشو مي ترباشد، باز اگر بار الكتروسكوپ منفي) 1

.تمام موارد صحيح است )4  . دنشو مي  اگر بار الكتروسكوپ خنثي باشد، باز) 3

برداريم و به ديگري اضافه كنيم ورا ها  يكي از آن درصد از بار 40 اگر .نسبت به هم قرار دارندمعيني در فاصلة  qنام  داراي بار الكتريكي هم ةدو ذر  - 133

شود؟ نيروي الكتريكي بين دو بار چند برابر مي ، اندازةبرابر كنيم 3ها را  بين آن ةفاصل

1 (2 24/  2 (0 28/  3 (1 12/  4( 0 12/

دقيقه 20

الكتريسيتة ساكن
تا انتهاي انرژي 1از ابتداي فصل (

)پتانسيل الكتريكي
21تا  2هاي  صفحه

)بخش انتخابي(نگاه به آينده-)2(درس فيزيك140تا131هاي سؤال
در غير. سؤال پاسخ دهيد 10ايد بايد به اين  را مطالعه كرده) 2(فيزيك اگر درس 

.پاسخ دهيد 20و  19يهادر صفحه)1(فيزيكدرس150تا141هايصورت به سؤال اين

1 30 8 g/
cm

 

x
2 36 8 g/

cm
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AB)است؟  گزينه با كداممطابق بار ديگر  از طرف دو 3q اي الكتريكي نقطه بار برايند نيروهاي الكتريكي وارد بر زير اندازةدر شكل   - 134 BC CD r)  

1 3 22q q q q q q  

  
A B C D



1 (
2

2
5
2
kq
r

2 (
2

2
3
2
kq
r

3 (
2

2
3kq

r
4( 

2

24
kq

r

1اي الكتريكي نقطه ميدان الكتريكي حاصل از بار بزرگي. است Eبرابر با از آن  r ةدر فاصل q اي الكتريكي نقطه ميدان الكتريكي حاصل از بار بزرگي  - 135
3 q در

است؟ Eبا  چند برابراز آن  3rفاصلة 

1 (1  2 (1
9  3 (3  4( 1

27
حاصل از بارها در مركز مربع به كدام الكتريكي هاي جهت برايند ميدان. يك مربع قرار دارندئوس ربر روي  هاي برابر با اندازهاي  نقطه الكتريكي بار 4 مطابق شكل زير، - 136

سمت است؟
1 (
2 (
3 (
4( 

Eبا برابر O ةدر نقط 2qو 1qاي  نقطهالكتريكي حاصل از دو بار  الكتريكي ميدان بردار زيردر شكل   - 137


ميدان برداررا خنثي كنيم،  1qاگر بار . است

Eبرابر  O ةدر نقط الكتريكي


2. شود مي
1

q
q

برابر كدام است؟

1q O
 

2

15 45

q

cm cm




1 (2
9  2 (9

2  3 (2
9  4( 9

2  

1اگر بر روي دو كرة رساناي كوچك، بارهاي الكتريكي كوچك  - 138 0q   2و 0q 1 كه اي قرار گيرد به گونه 2q | q | باشد، كدام گزينه آرايش خطوط
دهد؟ هم قرار دارند به درستي نمايش مي نزديكآنها را هنگامي كه الكتريكي ميدان 

1 (2 (

3 (4( 

400به بزرگي  يسطح زمين ميدان الكتريكي يكنواخت ينزديك در اگر  - 139 N
C

كوچك كه جرم ةدر راستاي قائم و رو به باال وجود داشته باشد، به يك گلول

10بدهيم تا در آن مكان معلق و در حال تعادل بماند؟  الكتريكي گرم است، چند ميكروكولن بار 8آن  N(g )
kg



1 (200  2 (200-  3 (2  4( 2-  

42در يك ميدان الكتريكي يكنواخت و افقي به بزرگي  - 140 5 10 NE /
C

 16اي  ، بار الكتريكي نقطهq C  اگر جرم اين بار برابر با. شود از حال سكون رها مي
83 2 10m / g طول به افقي مسيري طي از پس ذره اين سرعت است؟  10cmباشد، ثانيه بر متر چند با صرف(برابر انرژي اتالف و وزن نيروي شود از .)نظر
1 (52 5 10/     2 (45 103 (32 5 10/   4( 55 10  
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)1(فيزيك 

سوزن ،اگر به آرامي يك قطره مايع ظرفشويي در آب اضافه كنيم. سوزن كوچكي بر روي سطح آب شناور است  - 141

علت اين موضوع چيست؟. رود بالفاصله به ته آب مي

كم شدن خاصيت مويينگي در اثر اضافه كردن مايع ظرفشويي) 2  زياد شدن خاصيت مويينگي در اثر اضافه كردن مايع ظرفشويي) 1

كم شدن خاصيت كشش سطحي در اثر اضافه كردن مايع ظرفشويي )4  زياد شدن خاصيت كشش سطحي در اثر اضافه كردن مايع ظرفشويي) 3

را درون اين B جسمجنس  ازني يباشد و لولة موي Aر از مايع اگر درون ظرفي پ. كند را تر مي  ريزيم، آن مي B جسمرا روي  Aوقتي چند قطره از مايع   - 142

.)است Bظرف حاوي مايع نيز از جنس جسم (دهد؟  را به درستي نشان مي در لوله مايع فرو ببريم، كدام شكل نحوة قرارگيري مايع

1 (  2 (  3 (   4( 

230cmاي شكل آن به مساحت نيرويي كه به پنجرة دايرهاندازة  .در حال حركت است ياز سطح آزاد اقيانوس كيلومتري 2يك زير دريايي در عمق   - 143

10( شود، چند كيلونيوتون است؟ وارد مي Ng
kg

،31 g
cm

 5و   آب
0 10P Pa(

1 (3/60  2 (603  3 (6030  4( 60300  

متر است؟ چند سانتي 2h ها در حال تعادل باشند، اگر مايع زيردر شكل   - 144

1 (10  

2 (25  

3 (15  

4( 18  

با اضافه كردن مقداري مايع به چگالي. ر شده استبا آب پ ، به طور كاملاست 20cmو ارتفاع  210cmاي شكل كه داراي سطح مقطع  ظرفي استوانه  - 145

31 5 g/
cm

10 (مربع است؟  ن بر مترودر اين حالت فشار ناشي از مايعات در كف ظرف چند نيوت. ريزد آب از درون ظرف بيرون مي g50به ظرف،  Ng
kg

 ،

31لي آب شود و چگا مايع ريخته شده با آب مخلوط نمي g
cm

.)است 

1 (9000  2 (2750  3 (2500  4( 2250  
فشار ناشي از ،با اين تغيير. كنيم مي وارونهرا   را بسته و آن  آن دهانة. درون ظرف مقداري آب ريخته شده است و روي سطحي افقي قرار دارد ،زيردر شكل   - 146

.)وزن ظرف ناچيز است. . . . . .( از طرف مايع يابد و نيروي وارد بر سطح افقي مي. . . .  نسبت به حالت قبل در كف ظرفمايع 

.يابد افزايش، افزايش مي) 1

.كند افزايش، تغييري نمي) 2

.يابد كاهش، افزايش مي) 3

.كند كاهش، تغييري نمي )4

دقيقه 20

هاي فيزيكي مواد ويژگي
انتهاي  فشارتا  3از ابتداي فصل ( 

)ها در شاره
78تا  59هاي  صفحه

)بخش انتخابي (نگاه به گذشته- )1(فيزيك درس   150تا  141سواالت 
.پاسخ دهيد 150تا  141بايد به سواالت ايد  پاسخ نداده 18و  17هاي   در صفحه 140تا  131اگر به سؤاالت 
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كمتر است، مايع cmHg6اگر اين مجموعه را به مكاني ببريم كه فشار هوا . است m04/3 با ، اختالف سطح مايع در لوله و ظرف برابرزيردر شكل   - 147

33 درون لوله و ظرف چگالي مايع(شود؟  جا مي همتر جاب درون لوله چند سانتي 4 g/
cm

313چگالي جيوه  ،  6 g/
cm

.)و دما ثابت فرض شود 

1 (24  

2 (12  

3 (18  

4( 6  

سطح آب دربعد از رسيدن به تعادل، نفت بريزيم،  cm10اگر در شاخة سمت چپ ظرف تا ارتفاع . آب ريخته شده و در تعادل است زيردر ظرف شكل   - 148

10(رود؟  باالتر مي متر نسبت به حالت اول چند سانتي شاخة سمت راست Ng
kg

،31 g
cm

 30، آب 8 g/
cm

 ــت سطح مقطع در تمام  نف

.)لوله يكسان است

1 (2  2 (4 

3 (8  4( 10  

3ها آب با چگالي در لوله(چند كيلوپاسكال است؟ Bفشار مخزن. ها در حال تعادل است ب در لولهآ زيردر شكل   - 149
310 kg

m
وجود دارد و فشار هوا 

kPa100 است(.

1 (108  

2 (1080  

3 (8  

4( 18  

2حال تعادل و لوله در مطابق شكل مقداري آب در  - 150 14A A1. (استA2سمت راست و  ةسطح مقطع لولA سطح مقطع مخزن سمت چپ

گازاي  باالتر قرار گيرد و به تعادل برسد، فشار پيمانه M ،cm10نسبت به نقطة  سمت راست ةدر شاخ ، ارتفاع آبگازمخزن  با وصل كردن آن بهاگر ). است

3(چند كيلوپاسكال است؟ محصور در قسمت چپ 
310 kg

m
 10و آب Ng

kg
(

1 (1  2 (1/1  3 (25/1  4( 5/1  
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)1( شيمي

شود و از اين رو، زمين گرم مي. رسد از آن به سطح زمين مي........... كند و  هاي آن برخورد مي ها و ديگر ذره نور خورشيد هنگام گذر از هوا كره با مولكول - 151
.است........... ها  و طول موج آن ...........دارد، با اين تفاوت كه انرژي پرتوهاي گسيل شده  مانند يك جسم داغ از خود پرتوهاي الكترومغناطيس گسيل مي

بلندتر –كمتر  –بخش قابل توجهي  )2 بلندتر –كمتر  –تنها بخشي  )1
تر كوتاه –بيشتر  –بخش قابل توجهي  )4 تر كوتاه –بيشتر  –تنها بخشي  )3
:به جزهمة توضيحات ارائه شده در مورد نمادها درست هستند   - 152

1(   :200 )2  .دهند ها بر اثر گرم شدن واكنش مي واكنش دهندهatm : شود اتمسفر انجام مي 200 فشارواكنش در.
3( 1200 C : 4  . شود درجة سلسيوس انجام مي 1200واكنش در دماي( Pt :شود براي انجام شدن واكنش، از فلز پاالديم به عنوان كاتاليزگر استفاده مي .
كدام است؟ )2(به  )1(آب در واكنش  استوكيومتريدو واكنش زير، نسبت ضريب  ةپس از موازن  - 153

2 3 3 6 21) Al O HF NaOH Na AlF H O   

3 5 3 9 2 2 2 22)C H N O CO N O H O   

1( 9
10

2( 10
9  3( 3

84( 8
3

اند؟ مشابه مواردنيتريد و روي اكسيد، در كدام  (II)مس   - 154
ها در فرمول شيميايي ها و كاتيون مجموع شمار آنيون )بها در فرمول شيميايي شمار كاتيون )الف
در فرمول شيميايي كاتيونبار  )ت  ها در فرمول شيميايي  آنيون آرايش الكتروني )پ
ت –ب ) 4  پ  –الف ) 3  ت  –پ ) 2  ب  –الف ) 1
؟كند را به درستي تكميل ميچند مورد از مطالب زير جملة زير   - 155

». . . . ،طبق قانون پايستگي جرم ،موازنه شده در يك واكنش شيميايي«
.باشد هاي سمت چپ مي هاي سمت راست برابر با مجموع تعداد مول مجموع تعداد مول )الف
.باشد ميبرابر هاي سمت چپ  مجموع تعداد اتمبا هاي سمت راست  مجموع تعداد اتم )ب
.آيد رود و به وجود نمي هيچ مولكولي از بين نمي )پ
.است در بازظرف يك در  ،پس از واكنش شيميايي مخلوط واكنشپيش از واكنش همواره برابر جرم  مخلوط واكنش،جرم  )ت
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
كدام گزينه درست است؟  - 156

.يافته استبه طور پيوسته كاهش ميالدي  2000تا  1950هاي  هاي آزاد در سال مساحت برف در نيمكرة شمالي همانند ميانگين جهاني سطح آب )1
.شود از واكنش همة اكسيدهاي فلزي و نافلزي با آب به ترتيب باز و اسيد توليد مي )2
.شود كلسيم اكسيد استفاده مي يااز منيزيم اكسيد  ،به مواد معدنيها و مراكز صنعتي؛  توليد شده در نيروگاه 2COبه منظور تبديل  )3
.تري دارد جهان است كه استفاده از آن نسبت به بنزين آاليندگي و هزينة كمترين عنصر در  هيدروژن فراوان )4
صحيح است؟ به ترتيب از راست به چپ 2SOو  3PCl ،4SiBrهاي  دربارة مولكولمطلب كدام گزينه   - 157

3هاي پيوندي به ناپيوندي نسبت جفت الكترون )1
10،1

2و3
.جفت الكترون ناپيوندي است 2و  0، 1داراي  ها اتم مركزي آن )2  . است3

.اكسيد است برميد و گوگرد دي سيم تترايكلريد، سيل فسفر تريها  نام تركيب )4  . است 2و  4، 3ها  تعداد پيوندهاي يگانه در آن )3
باشد؟ از اكسيژن مي تر چند مورد از موارد زير براي اوزون، بيش  - 158

هاي ناپيوندي به پيوندي نسبت شمار جفت الكترون*   جرم مولي *   نقطة جوش* 
واكنش پذيري*   درصد حجمي در هواكره * 
1( 2  2( 3  3( 4  4( 5  
است؟ نادرستكدام گزينه   - 159

.مانند پوششي كره زمين را احاطه كرده است) استراتوسفر(هاي بااليي هوا كره  هاي سه اتمي است كه در اليه ا مولكولباوزون، گازي ) 1
.دنشو اي از تابش فرابنفش خورشيد به سطح زمين مي هاي اوزون مانع ورود بخش عمده مولكول) 2
.شباهت دارد 2SOبا ساختار لوويس مولكول  3Oساختار لوويس مولكول ) 3
.زيرا يخ ساختاري بلوري دارد ؛توان آلوتروپ آب در نظر گرفت با توجه به تعريف آلوتروپ، يخ را مي) 4
ها درست هستند؟ چه تعداد از عبارت. دهد ، واكنش سه فلز آلومينيم، آهن و روي را در شرايط يكسان با محلولي از يك اسيد نشان ميزيرشكل   - 160

.هاي انتقال برق با ولتاژ باال كاربرد دارد در ساخت سيم) 1(فلز موجود در ظرف ) آ
.باشد اراي يك كاتيون پايدار ميد) 3(همانند فلز موجود در ظرف ) 2(فلز موجود در ظرف ) ب
(1(     .است) 3(تر از چگالي فلز موجود در ظرف  بيش) 1(چگالي فلز موجود در ظرف ) پ (2) (3 (
.اي رنگ است، جامدي با ساختار متراكم و پايدار است كه قهوه) 1(برخالف اكسيد فلز موجود در ظرف ) 3(اكسيد فلز موجود در ظرف ) ت
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

دقيقه 15
ردپاي گازها در

زندگي
هاي  از ابتداي واكنش(

شيميايي و قانون پايستگي 
جرم تا انتهاي اوزون، دگر 
) شكلي از اكسيژن در هوا كره

81تا  56هاي  صفحه

)بخش اجباري( نگاه به گذشته-)1(شيميدرس160تا151سؤاالت
.آموزان اجباري استدانشةها براي همپاسخ دادن به اين سؤال

.بعد از خواندن سوال زير فعل مورد استفاده در سوال خط بكشيد
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) 2( شيمي

3ها با مشخصات  تعداد الكترون  - 161 2(n , l )  كدام دو گونه داده شده يكسان است؟ آرايش الكتروني در
1( 2 2

28 29Ni , Cu   2( 3
21 24Sc , Cr   3( 2

26 26Fe , Fe  4( 2
29 29Cu , Cu

است؟ نادرستمصرف نسبي برخي مواد  ياهاي زير در ارتباط با برآورد ميزان توليد  كدام يك از عبارت  - 162
.ميليارد تن فلز در جهان استخراج و مصرف شده است 7به تقريب  2015در سال  )1
.خواهند شدفسيلي در جهان استخراج و مصرف  هاي ميليارد تن مواد معدني، فلز و سوخت 72به تقريب  2030در سال  )2
.هاي فسيلي است تر از سوخت ميزان توليد يا مصرف مواد معدني همواره بيش )3
.تر است هرچه ميزان استخراج منابع يك كشور بيشتر باشد، آن كشور توسعه يافته )4
كند؟ پذيري عناصر چگونه تغيير مي دو عنصر متوالي و واكنش اتمي ، با افزايش عدد اتمي، به طور كلي، اختالف شعاعدورة سومدر   - 163

.يابد ميابتدا افزايش سپس كاهش  –يابد  افزايش مي )2  .يابد ميابتدا افزايش سپس كاهش  –يابد  كاهش مي )1
.يابد ميابتدا كاهش سپس افزايش  –يابد  كاهش مي )4  . يابد ميابتدا كاهش سپس افزايش  –يابد  افزايش مي )3
چند مورد از مطالب زير درست است؟  - 164
.به فلزهاي اصلي شهرت دارند p، به فلزهاي واسطه و فلزهاي دستة dو  s هاي هفلزهاي دست) آ

.كامالً پر هستند 3dداراي زيرالية  عنصردو تنها در آرايش الكتروني عنصرهاي دورة چهارم جدول تناوبي، ) ب
FeO ،2عنصر آهن داراي اكسيدهاي طبيعي ) پ 3Fe O  3و 4Fe O است.
.ها وجود دارد اي است كه در وسايل خانه مانند تلويزيون رنگي و برخي شيشه اسكانديم نخستين فلز واسطه در جدول دوره) ت
  1 )4  2 )3 3 )2صفر )1
...  به جزپذير هستند،  هاي زير انجام همة واكنش  - 165

1( 4 4CuSO (aq) Fe(s) FeSO (aq) Cu(s)  2( 3 3 22 2AgNO (aq) Fe(s) Fe(NO ) (aq) Ag(s)  
3( 4 4ZnSO (aq) Cu(s) Zn(s) CuSO (aq)  4( 3 3 3FeCl (aq) Na(s) NaCl(aq) Fe(s)  
است؟ نادرستعبارت كدام گزينه   - 166

3FeClرنگ رسوب حاصل از واكنش  )1 (aq) با KOH(aq) ،باشد سبزرنگ مي.
Ag: پذيري آهن، سديم و نقره به صورت  مقايسة واكنش )2 Fe Na  باشد مي.
.ها كمتر است ها از واكنش دهنده پذيري فراورده شود، واكنش به طور كلي در هر واكنش شيميايي كه به طور خود به خودي انجام مي )3
.الي خاك، براي استخراج فلزهاي روي و نيكل مقرون به صرفه نيست البه استفاده از گياهان براي بيرون كشيدن فلز از  )4
2داراي ( آهن موجود در يك نمونة سنگ معدن  - 167 3Fe O(  باشد؟ آهن مي چند درصد نمونه اوليه،. گرم كربن استخراج شده است 7/2گرم با استفاده از  30به جرم

112 16 56(C ,O ,Fe : g.mol )  
1( 56  2( 42  3( 14  4( 50  
با 80%اكسيد با خلوص  (III)آيد از واكنش چند گرم آهن  مول گلوكز به دست مي 2/1هوازي تخمير  مقدار گاز كربن دي اكسيد را كه از واكنش بي  - 168

156(توان به دست آورد؟  مقدار كافي كربن مونوكسيد مي 16 12 1Fe ,O ,C ,H :g.mol   (
1( 120  2( 160 3( 200  4( 240  
2اگر در واكنش زير درصد خلوص  - 169 3Fe O 2گرم  320و بازده درصدي واكنش با هم برابر باشند و به ازاي مصرف 3Fe Oاز جرم مخلوط واكنش ،
156است؟  كدام بازده درصدي به تقريب گرم كاسته شود، مجموع درصد خلوص و 2/13 16 12(Fe ,O ,C : g.mol )  

2 3 22 3 4 3Fe O (s) C(s) Fe(s) CO (g)  
1( 8/15  2( 45/31  3( 2/63   4( 79  
چند مورد از مطالب زير در مورد بازيافت فلزها و از جمله فلز آهن درست است؟  - 170

.شود سبب كاهش سرعت گرمايش جهاني مي* .دهد اكسيد را كاهش مي ردپاي كربن دي* 
.دهد هاي فسيلي را كاهش مي مصرف سوخت* .كند به توسعه پايدار كشور كمك مي* 
1( 2  2( 3  3( 4  4( 1  

) 1( شيمي

به ازايافزايش ردپاي كربن دي اكسيد در استفاده از منابع توليد برق ميزان هاي زير،  مقايسة انجام شده در كدام يك از گزينه  - 171
دهد؟ را به درستي نمايش ميتوليد برق يكسان 

باد >گرماي زمين  >نفت خام  >زغال سنگ ) 2  انرژي خورشيد  >باد  >گرماي زمين  >گاز طبيعي  )1
انرژي خورشيد >گرماي زمين  >گاز طبيعي  >نفت خام  )4  گرماي زمين  >باد  >گاز طبيعي  >زغال سنگ ) 3
ها، نابرابر است؟ دو تركيب برابر و شمار كل اتم در هاي اكسيژن شمار اتم ،در كدام گزينه  - 172

گوگرد تري اكسيدنيتروژن تري اكسيد و دي  )2دي نيتروژن پنتا اكسيد و آلومينيم اكسيد )1
نيتروژن مونوكسيد و روي اكسيد )4نيتروژن دي اكسيد و كربن دي اكسيد )3
هاي زير صحيح است؟ چه تعداد از عبارت  - 173

.يس، نمايش پيوند دوگانه بر پيوند سه گانه مقدم استودر رسم ساختار لو) الف
.شود شود به عنوان اتم مركزي در نظر گرفته مي كه در سمت چپ نوشته مي اتميدر فرمول مولكولي، همواره ) ب
2هاي ناپيوندي مولكول  از تعداد جفت الكترون 3PClهاي ناپيوندي مولكول  تعداد جفت الكترون) پ

4SO  كمتر است.
2CHهاي  هاي ناپيوندي در مولكول تعداد جفت الكترون) ت O ،HCN 3وPCl  باشد مي 10و  1، 2به ترتيب.
1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  

دقيقه 15
ردپاي گازها در

زندگي
هاي  واكنشابتداي از ( 

شيميايي و قانون 
پايستگي جرم تا انتهاي 

اوزون، دگرشكل از 
) اكسيژن در هواكره

81تا  56هاي  صفحه

دقيقه 15
قدر هداياي زميني را 

بدانيم
از ابتداي فصل تا انتهاي (

جريان فلز بين محيط زيست 
)و جامعه

28تا  1هاي  صفحه

)بخش انتخابي(نگاه به آينده-)2(شيميدرس170تا161هايسؤال
در غير. سؤال پاسخ دهيد 10بايد به اين  ،ايد را مطالعه كرده) 2( شيمياگر درس 

.پاسخ دهيد 23و  22هايصفحهدر)1(شيميدرس180تا171هايصورت به سؤال اين

)بخش انتخابي( نگاه به گذشته- )1(شيميدرس   180تا  171سواالت 
.پاسخ دهيد 180تا  171ايد بايد به سواالت  پاسخ نداده 22ة در صفح 170تا  161اگر به سؤاالت 
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شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي): ): سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي

چند مورد از مطالب زير صحيح است؟  - 174
.اوزون تروپوسفري مضر و اوزون استراتوسفري نقش مفيد و محافظتي دارد* 
.شود دماي باال ايجاد ميدر  اكسيدهاي نيتروژن به هنگام رعد و برق و درون موتور خودروها* 
2NO(g)محصول واكنش *  O (g) باشد اوزون تروپوسفري مي،  نور خورشــيد.
.شود شهرها ديده مي اي رنگ بوده و در هواي آلودة كالن گاز نيتروژن دي اكسيد قهوه* 
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
اند؟ به ترتيب از راست به چپ كدام bو   a. دهد شكل زير رفتار زمين در برابر پرتوهاي خورشيدي را نشان مي  - 175

1( 2SO ، فروسرخپرتوهاي
2( 2SO ، فرابنفشپرتوهاي
3( 2CO ، فرابنفشپرتوهاي
4( 2CO ، فروسرخپرتوهاي
باشد؟ ها مي برابر شمار كاتيون 5/1 ،ها شمار آنيون ،در فرمول شيميايي كدام تركيب  - 176

منيزيم نيتريد )4  منيزيم سولفيد  )3  نيتريدآلومينيم  )2  سولفيد  آلومينيم )1
جفت تعداد تركيب دوم نسبت، در 2هاي ناپيوندي به پيوندي برابر  جفت الكترونتعداد در تركيب اول نسبت از راست به چپ،  ،در كدام گزينه  - 177

باشد؟ مي ناپيوندي برابر باپيوندي  هاي الكترون تعداد جفتو در تركيب سوم  2پيوندي به ناپيوندي برابر  هاي الكترون
1( 3SO ،2CH O ،HCN  2( 3SO ،2CH O ،2CO  3( 2CH O ،2SO ،2CS  4( 3SO ،2SO ،CO
2Hهاي  ضريب ،پس از موازنه ،در كدام دو معادله  - 178 O با هم برابر است؟
2) آ 5 2 2 2C H OH O CO H O    2)ب 2 2 2MnO HCl MnCl Cl H O   

3) پ 4 2 3 4 2 2H PO Ca(OH) Ca (PO ) H O    2)ت 2 2 3Fe(OH) O H O Fe(OH)  
پ و ت )4  آ و ب  )3  ب و ت  )2  آ و پ  )1
112بيان شده، درست هستند؟  يها زير، چند مورد از عبارتبا توجه به معادلة واكنش   - 179 1(C ,H : g.mol ) 

20
6 8 2 6 12252 atm, Pt(s)

C
C H (l) H (g) C H (l)


 

.باشد كاتاليزگر اين واكنش محلول پالتين مي) الف
25واكنش در دماي ) ب C شود انجام مي.
.شود اتمسفر انجام مي 20واكنش در فشار ) پ
6گرم 10از واكنش  طبق قانون پايستگي جرم، )ت 8C H 6گرم  14گرم گاز هيدروژن،  4و 12C H شود توليد مي.
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
كند، از گرم كربن دي اكسيد توليد مي 198اگر فردي با خودرويي كه به ازاي هر كيلومتر طي مسير، . كيلومتر است 9500حدود  Bو  Aفاصلة دو شهر   - 180

مصرف كربن دي اكسيد، اين ميزانبا ماه  1به مدت  تا بتواند متر نياز است سانتي 14 – 21مسافرت كند، حدوداً چند درخت با قطر  Bبه شهر  Aشهر 
. ) كيلوگرم در سال است 19متر، حدود  سانتي 14- 21ميزان كربن دي اكسيد مصرفي درختي با قطر (د؟ ننكسيد را جذب ككربن دي ا

1( 1188  2( 99  3( 1386  4( 115  

  
.ها دقت كنيد ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ آموزان نشدا

شـروع به موقع
هاي علمي در ابتداي گويي به نظرخواهي و سؤال زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  شروع مي به موقـعي شما  آيا آزمون در حوزه -294

)ي نظرخواهي آمده است برگه
.شود س ساعت آغاز نميگويي به نظرخواهي رأ پاسخ) 2.شود و دقيقاً سروقت آغاز ميبله، هر دو مورد به موقع ) ١
.نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4 .شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3

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

.داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند) و حتي گاهي اوقات پس از آن(آزمون خير، متأسفانه تا زمان شروع ) 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

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

  ضعيف) 4   متوسط) 3                 خوب) 2     خيلي خوب) 1
ترك حوزه –زمون پايان آ

شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  آيا در حوزه -297
گاهي اوقات) 2  .شود ي ترك حوزه داده مي بله، قبل از پايان آزمون اجازه) 1
گاه خير، هيچ) 4    به ندرت) 3

امروز  ارزيابي آزمـون
كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي امروزكيفيت برگزاري آزمون به طور كلي  -298

ضعيف) 4  متوسط) 3                خوب) 2  خيلي خوب) 1

a

b


