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 ؟ها در كدام گزينه تماماً درست است واژه معني -1
)هذيان: سرسام(، )صحرا: راغ(، )بهره بي: ايبخ(، )غريو: غو( )1
)پوزش خواستن: اعتذار(، )چاله: زنخدان(، )سحرگاه: شبگير(، )علم: هنر() 2
)نفرت داشتن: نفير(، )اشتباه كننده: بهتمش(، )چفت: كلون(، )روي پا: پا پشت( )3
)دانه: جال(، )كلك زدن: قال كردن(، )ستبر: يغور(، )هراس: نهيب() 4
 ؟يابيد اماليي مي غلطدر كدام گزينه  -2

جا گر چه راهي صعب و شب ديجور بود رفتم آن/ ي سور بود يما را در سرا  اي رفيقان دوش )1
طور شدنخ كم زن كه بر لوح اين قضا مسرو ز/ ستانه آمد زاهدي مستور شد شاهدي م) 2
بيش از آن است كه صد ساله كني حج و قضا/ اندر اين شهر ثواب تو به يك ساله مقام ) 3
چو دوستان به مدارا و دشمنان به نفاق/ فلك به طوع تقّرب كند به خدمت او ) 4
 . …جز وجود دارد به »نما متناقض«در همة ابيات زير، آراية  -3

ايم با خرابات آشناييم از خرد بيگانه/ م اي كش ميخانه ساقيا مي ده كه ما دردي) 1
تا مژه بر هم نيايد هيچ كس بيدار نيست/ بينم و بس  ها باز است اما خواب مي ديده) 2
ده ويرانة ما باج به سلطان ندهد/ دل ما سلطنت فقر به سامان ندهد ) 3
نداختكه آب روي تو آتش در ارغوان ا/ روي به چمن  شراب خورده و خوي كرده مي) 4
 ؟شود نميدر كدام بيت جناس تام ديده  -4

اي خسرو خوبان كه تو شيرين زماني/ خنده كه گويم تر از آني به شكر شيرين )1
گر مر تو راست مملكت از چاچ تا به شام/ از چاشت تا به شام تو را نيست ايمني ) 2
به رستم رسته گشت از چاه، بيژن/ به وحدت رستم از غرقاب وحشت ) 3
من كه بارت برم، اي يار چرا بار ندارم؟/ ارها بار به دربار تو دارند رقيبان ب) 4
 .يكسان است …گزينة  جز ها به تعداد تشبيهات در همة گزينه -5

مقصود خدا گوهر يكدانة عشق است/ از بحر وجود و صدف سينة آدم ) 1
وستاين نظم را كه گوهر درياي عشق ت/ موج غم تو از صدف دل برون فكند ) 2
ناوك درد تو را جان هدف است/ گوهر عشق تو را دل صدف است  )3
باغ طبع اهل فضلت گشت چون باغ ارم/ گنج دانش دايم از بحر دلت پر گوهر است) 4
 ؟است متفاوتها  نقش ضمير پيوسته در كدام گزينه با بقية گزينه - 6

باران خوش است سبككاندر اين دير كهن كار / ام آمد به گوش  از زبان سوسن آزاده) 1
گفت با ما منشين كز تو سالمت برخاست/ دل و دينم شد و دلبر به مالمت برخاست ) 2
نيست معلوم كه در پردة اسرار چه كرد/ ام ده كه نگارندة غيب  ساقيا جام مي )3
 ريز را حمايت جانا روا نباشد خون/ پسندي  چشمت به غمزه ما را خون خورد و مي) 4
 ؟ه هر پنج نوع وابستة پسين آمده استدر كدام گزين -7

دايي جان ميرزا اولين مردي بود كه عينك به. گذارند كردم عينك را مردان متمدن براي قشنگي به چشم خود مي تا آن روزها كه كالس هشتم بودم خيال مي) 1
.گذاشت چشم مي

.ام باقي است رخشد، گويي دو ساعت پيش اتفاق افتاده، هنوز در خانة اول حافظهد ام مي هاي حافظه به قدري اين حادثه زنده است كه از ميان تاريكي) 2
.پدرم دريادل بود. داري ما پايان نداشت مهمان. اش را حفظ كرده بود كه چندين سال بود كه شهرنشين بوديم، خانة ما شكل دهاتي با آن) 3
.و من براي امتحان چشم مسلّح، رديف دهم را انتخاب كرده بودم نشستند همة شاگردان اگر حاضر بودند، تا رديف ششم كالس مي) 4
 ؟كدام بيت با عبارت زير قرابت معنايي دارد -8

 ».كرد فروخت و مهمانش را پذيرايي مي كرد؛ ساعتش را مي پدرم دريا دل بود؛ در التي كار شاهان را مي«
ر اين راه پست نيست، كه دروان ايثار كن/ بگشاي دست و جان و دلت را به ياد دوست ) 1
 نشين خسروان تر از شاه كلبة فقر خوش/ گشا ببين  كني روزن دل قصر امل چه مي )2
كن ايثار تو را هر چه ميسر باشدب/ ترك احسان مكن از نقص تمكّن زنهار  )3
گيرند شاهان از فقيران همتي از چه مي/ اد نيست فقر اگر فرمانرواي عالم ايج )4
 ؟تناسب دارد» چشم تر و نان خشك و روي تازه/ گفتم كه چو ناگه آمدي، عيب مگير «بيت فهوم مكدام گزينه با  -9

.هاي بهشت تحفه از اي رد سائل زشت است و مهمان ناخوانده تحفه) 1
 .ه است و دست از همه نقدها كوتاهمختصر تن درده كه شب بيگاحضر محقر و به اين سفرة ما )2
.ادن همان صفت دارد كه سفرة درويشان به وقت برداشتنخوان قلندران به وقت نه )3
.تو  اوست ملك توست و آشيانه و هركه در وي است در تصرف درچه  ايمن بنشين كه خانه و آن )4
 ؟قرابت مفهومي دارد» .بايد بكوشي طبيعت خود را بيابي و آن، طبيعت واقعي و بدون محدوديت توست«كدام گزينه با عبارت  -10
جوهر آينه از پشت هويدا گردد/ ف ز خاموشي هر كس پيداست رتبة حر )1
 خويش را در خويش پيدا كن كمال اين است و بس/ گوهر خود را هويدا كن كمال اين است و بس  )2
جوهر خود را زبان خامة فوالد ما/ نمود  ورنه مي ،لوح امكان تنگ ميدان است )3
داني مرا دانم تو مي ر خود را نميمن اگ/ احتياج خودشناسي جوهر آيينه نيست  )4

2 فارسي
مباحث كل كتاب

163تا  10 هاي هصفح

دقيقه 15

 
.ياد استفاده نماييد توانيد از جعبة اليتنر يا به خاطر سپردن واژگان درس فارسي، مي هبراي ب
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.واژگان صحيح آمده است ةمعناي هم … ةگزين جز ها به گزينه ةدر هم  -11

)توجه: عنايت(، )جانشين: خليفت(، )قرار دادن: كردن تعبيه() 1

 )تابان: متألليء(، )جواري هم: قرب(، )توانگري: غنا) (2

)گراميداشت: اعزاز(، )ها گنجينه: خزاين(، )مهرباني: ربوبيت) (3

)يك مشت از هر چيزي: قبضه(، )ها گونه: اصناف(، )بها چيزهاي گران: نفايس) (4

به كار رفته است؟ نادرستدر ابيات زير، امالي كدام واژگان  -12

گر بنده حقّ آن نگذارد بر او مگير/ كس را سزاي ذات تو مدحي نداد دست) الف

شدن به بحر و گهر برنخواستن ننگ است/ يش اند محال ةاي اي قطر ز خود گذشته) ب

 ديده ثبات قدم از سفله مجوي اي جهان/ سفله تبع است جهان بر كرمش تكيه مكن ) ج

كز فراقت سوختم اي مهربان فرياد رس/ دار   گه به زاري عرضه محمل جانان ببوس آن) د

نگذارد، بحر، فراق )2   نگذارد، برنخواستن، تبع )1

انديش، سفله عرضه، محال )4   محمل تبع، عرضه، )3

است؟» شعر در امواج سند ةنام سرايند«و » خاطرات اسير آزاد شده«، »شاعري با نام هنري پروانه«هاي كدام گزينه به ترتيب معرف  واژه -13

سلمان هراتي، مجيد واعظي، محمدعلي مجاهدي )1

شيرازي جزي، مهدي حميدي  محمدعلي مجاهدي، اصغر رباط )2

پور لمان هراتي، مجيد واعظي، مصطفي عليس )3

شيرازي الدين شفيعي، مهدي حميدي  پور، سيد ضياء مصطفي علي )4

كدام است؟» مجاز، تشبيه، تناقض و جناس«هاي  ترتيبِ ابيات زير به لحاظ داشتن آرايه -14

 در پاي سمند تو كنم نعل بهايي/ گر دست دهد دولت آنم كه سر خويش - الف

در حضرت سلطان كه برد نام گدايي؟/ ه ارزم كه تمنّاي تو ورزممن خود به چ - ب

تر كه ز بيگانه دعايي دشنام تو خوش/ بيداد تو عدل است و جفاي تو كرامت - ج

اين بود كه با دوست به سر برد وفايي/ شايد كه به خون بر سر خاكم بنويسند - د

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

نگرند مردم شهر به يك چينه چنان مي« ةدر منظوم -15

كه به يك شعله به يك خواب لطيف

شنودخاك، موسيقي احساس تو را مي

شود؟به ترتيب چند تركيب وصفي و اضافي يافت مي» آيد در بادو صداي پر مرغان اساطير مي

چهار، شش  )4 چهار، پنج  )3 سه، شش  )2 سه، پنج  )1

مباحث كل كتاب 2 فارسي
برگزيده از سؤاالت

يازدهم مقطع
)كتاب زرد عمومي(



5: ةصفحدوازدهمعمومي   97 شهريور 23 آزمون -تابستان ةپروژ

؟نداردر كدام بيت، نقش تبعي وجود د  - 16

سر اگر كشته شود بر سركاري بــاري/ ارياري بـر بار كشد بار نگدل اگ  )1

تو را رسد كه چو دعوي كني بيان داري/ ارض خورشيد و حسن قامت سروجمال ع  )2

نه برج من كه همه عالم آشيـان داري/ كنـي رفتار بدين روش كه تو طاووس مي)  3

داري  كه با چنين صنمي دست در ميان/ صفت كه تويي دل به جاي خدمت توست بدين ) 4

؟نداردبا مفهوم كدام گزينه تناسب » زاغ و كبك«پيام داستان  -17

پاي اگر خواب كند چشم نگويند آن را/ نرسد  نيكان طبع دون از ره تقليد به )1

خود كن تحقيق ةصدق اين واقعه از ساي/ اهل تقليد ندارند ثباتي در ذات  )2

دندان صدف ةغير ريزش نبود بهر/ ذوق ةكام تقليد ز نعمت نبرد بهر )3

وز فرّ ره عصات شود تيغ ذوالفقار/ تقليد چون عصاست به دستت در اين سفر )4

است؟ دورمفهوم كدام بيت از ساير ابيات  -18

كند چه انسان مي آنبا دل ما كي كند ديو / بعد از اين از خلق و تزويرش برآرم سر به كوه  )1

 بايد گرفت اي زين خلق ناهموار مي گوشه/ تا نگرديده است صائب استخوانت توتيا  )2

ديو گردد هر كه آميزش به اهريمن كند/ دور شو زين مردم نااهل دور از مردمي  )3

بكش زين ديو دستت را كه بسيار است دستانش/ حكمت و طاعت  ةستوري را به دشن بكش نفس )4

است؟ متفاوتوم كدام بيت با بقيه مفه -19

جا رويم، جمله كه آن شهر ماست باز همان/ ايم  ايم، يار ملك بوده ما به فلك بوده )1

ارزد كه آن هماي بدين استخوان نمي/ خالص ده ز تن تيره روح قدسي را  )2

ما سيرم زمان خانه را گم كرده آسمان/ ام  از جنون اين عالم بيگانه را گم كرده )3

كه در هواي رخت چون به مهر پيوستم/ چو ذره گرچه حقيرم ببين به دولت عشق  )4

در كدام گزينه آمده است؟» كه گويد نيستم از هيچ آگاه/ كمال عقل آن باشد در اين راه «بيت  مقابلمفهوم   -20

وقت آن سرگشته خوش كز راهبر باشد جدا/ از دليل عقل بر من كوه و صحرا تنگ شد  )1

ها زير پاي هستي اوست هست/ ل ما رهنماي هستي اوست عق )2

عقل را جان و عقل بربايد/ عزّ وصفش كه روي بنمايد  )3

چون همه در امر قدرتت بي/ آتش و آب و باد و خاك سكون  )4
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»!لناِسلَن يعود العاقلُ لسانَه ذكرَ األقوالِ الّتي فيها إحتمالُ خوف ا«: عين التّرجمة الصحيحة -21

!كندزبان انسان عاقل به ذكر سخني كه در آن احتمال ترس مردم وجود دارد، عادت نمي) 1

!ها احتمال ترس مردم هست، عادت نخواهد كردزبان عاقل به ذكر سخناني كه در آن) 2

!ها احتمال ترس مردم وجود دارد، عادت نخواهد دادعاقل زبانش را به بيان سخناني كه در آن) 3

!دهدانسان عاقل زبانش را به ذكر سخناني كه در آن امكان ترس مردم باشد، عادت نمي )4

:ةالترجم يف الصحيحعين  -22

فرا نيكويشبه كارهاي  را ش توباعمال خو بهترين برادرانت كسي است كه با :!إخوانك من ندبك إلي أفضل األعمال بحسن أعماله خيرُ )1

!بخواند

ان به مدت دوماستاد دانشگاه ما موافقت نكرده بود كه امتحانات را براي :!اُسبوعين ةاالمتحانات لمد نال لجؤمعتنا وافق أن يجا ذكان استا ما )2

!هفته عقب بيندازد

3 (في  الحضور لن نستطيعأنّنا بعيدونَ أبداً كمحفلتزيرا از شما دوريم ،ايم هرگز در جشنتان شركت نكرده :!عنكم ل!

!خوري در زندگيت شكست مي پس ناگزير، كند براي ديگران آشكار مي دروغت را ،نآ از بعد!: فشل في حياتكتَفَ ك لآلخرينَبكذ تبينُذلك ي دبع )4

23- تتُن أ يمكن العبارة  أي؟المضارع ةم بصوررج

!هوابذا ماتوا انتَإاس نيام فالنّ) 2             !ةبربكم هداكم إلي السعاد تمإن اعتقد) 1

!ذستاس االُريجتهدونَ ليفهموا ما يد بالولئك الّطأ) 4       !دراستهمي سلوب فالب اُالء الطّؤلم يكن له) 3

:عن الباقي في المفهوم يختلفعين ما  -24

!غايةُ الْعلْم الاعتراف بالْجهلِ) 2    !نصف الْعلْمِ» أعلَم ال«ولُ قَ) 1

!من قالَ إنّي عالم فَهو جاهلٌ) 4    !شَيء نُه كُلُّاتم الْعلْمِ يلْعك) 3

:عين الصحيح في المفهوم -25

  !عظّم شأنَهي المعلّمِ أمامالوفاء بالعهود !: فّه التبجيالوقُم للمعلّمِ ) 1

!ما ال يعرفه اإلنسانُ يكرهه!: النّاس أعداء ما جهلوا) 2

!العلم خزانةٌ مفتاحها السؤال!: ي كبرِهمن سألَ في صغَرِه أجاب ف) 3

4 (الكالم العقلُ نَقَص ن فكَّرَ قبل الكالمِ قَلَّ خطؤُه!: إذا تمم!

دقيقه 15 2، زبان قرآن عربي
مباحث كل كتاب

017تا  1هاي    صفحه

 
.توانيد به اكثر سؤاالت آن پاسخ دهيد دانيد نگران نشويد زيرا با دريافت مفهوم كلي متن، مي در قسمت درك مطلب، اگر معناي برخي كلمات متن را نمي
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:في الحوار بين الصديقَتَينِ الخطأعين  - 26

!إلي هناك؟ ينَ أن تذهبيلماذا تُريد!: إلي السوق نَذهب يتَعالَ) 1

2 (القميصِ الرّجالي أللش بيراء :!أن أجئَ معك عفواً، أنا ال أستطيع!

!نَعم، أشعرُ بألَمٍ في رِجلي!: هل لَك مشكلةٌ؟) 3

  !راجِعِ الطّبيب. شُكراً جزيالً!: هللاُتَتَحسنُ حالُك إنْ شاء ا) 4

27- عين ما فيه لوباُس الشَّرْط:  

! همنْ حاولَ كثيراً وصلَ إلي هدف) 2!جاهلُهم إلّا الْيفْ لَ أنْيعارِض قَب منْ) 1

!نَجح منْ تَرَك الْمحاولَةَ في اْلاُمورِ ما) 4!يدرسالْمعلِّم كانَ تَكَلَّمنا عنْدما  ما) 3

:كونُ اسم تفضيلٍتَ» خَير«عين كلمةَ  -28

  !منْ كتابٍ ال فائدةَ فيه كَلمةُ خَيرٍ تُفيد أفْضَلُ) 2!م أصلُ كُلِّ خَيرٍ و اْلجهلُ أصلُ كُلِّ شَرٍّاَلْعلْ) 1

3 ( دتَمر منه خَيراً نٍإنْساعلي ال تَعخَيرَ الشَّرَّينِ) 4!ال تَنتظ رِفعنْ يالْعاقلُ م!

:يةفيه الجملة الوصف تليسعين ما  -29

!كُنت اقترحت علي المعلّم أن يكتُب التّالميذُ مهنةً يحبونها علي السبورة )1

!بدقّةٍ إذا سمعت من معلّمك حكايةً تعرفُها فَاستَمع إليها )2

!يلعبونَ في ساحةِ المدرسةِ نَم متعلّميالمعلّشاهد  )3

!؟خطارتُحذّر اآلخرين من األحتّي هل تعمل عمالً  )4

:كرةفيه صفة ن ليسما عين  -30

!قَد يبلغُ ارتفاع بعض هذه األشجارِ أكثرَ من مائتَي مترٍ )1

!ةٍيسبب اشتعالُ الزّيت خروج غازات ملَوث ال )2

!خرياُياتَها بِااللتفاف حولَ شجرةٍ ألنَّها تبدأ ح هذه الشَّجرةُ خانقةٌ )3

4( دالنِّفط منها في هذه المحافظةِ تُوج نُ إنتاجمكذورٍ ين بمتَألت مجميلةٌ ا غابات!
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»!لعملُ الحسنُ عند النّاسِعلَينا أنْ نَحترِم كُلَّ من يعمل لَنا خدمةً حتّي يستمرَّ هذا ا«: عين التّرجمة الصحيحة -31

!واقع شوند تا بين مردم اين اعمال خوب رايج شوددهند، مورد احترام ما  خدمتگزاران كه خدمتي انجام مي ةبايد هم )1

!دهد، احترام كنيم تا اين عمل نيك نزد مردم استمرار يابد ماست كه هر كس را كه براي ما خدمتي انجام مي بر )2

!دهد، واجب است تا اين عمل نيك نزد مردم ادامه يابد احترام گذاشتن به هر كسي كه خدمتي را به ما ارائه مي )3

!ترين عمل نزد مردم رايج شود دهند، بايد احترام بگذاريم تا نيك كساني را كه براي ما خدمتي انجام مي ةهم )4

»!يكون له من عند اهللا حافظٌمن لَم يكن لَه من ضَميره واعظٌ، فلَنْ «: عين الصحيح في الترجمة -32

!داوند حافظي نخواهد داشتدهند، در نزد خ هر كسي كه از درون خويش او را هشدار نمي )1

!كسي كه واعظي او را از درون هشدار ندهد، نگهباني هم از سوي خدا او را حفظ نخواهد كرد )2

!اي او را حفظ نخواهد كرد كننده اي نداشت، از نزد خدا حفظ كننده اگر كسي از درون خود وعظ )3

!اي نخواهد داشت داوند نگهدارندهاي نداشته باشد، از جانب خ كس از درون خويش پنددهنده هر )4

»!أي مسلمٍ قد سترَ اهللاُ عيوبه و ذُنوبه …ال يجوز «: أكمل الفراغَ حسب المعني  -33

عجب )4  فَضح )3  تَسمية )2  تَواصل )1

:معاًعين ما فيه اسم المكانِ و اسم التّفضيل   -34

!الطّاووس أجمل طُيورٍ في هذه الغابةِ )2!يومٍ أذهب مع صديقتي إلي المكتَبة كلَّ )1

!أنت في هذا المجلس تكون أحقَّ النّاس بالحكمِ )4  !قصدت الرُّجوع إلي المصنَع و تكلّمت مع مديرِه )3

:في العبارات التّاليةِ» الم األمر«عين   -35

!لأُطالع دروسي ذَهبت إلي المكتبةِ )2  »علي اللّه فَلْيتَوكَّلِ المؤمنونَ« )1

  !ليهدي النّاس) ص(بعثَ النبي  )4!تَكَلَّمت مع أصدقائي ليعلَموا طريقَ النجاحِ )3

مباحث كل كتاب2، زبان قرآن عربي
برگزيده از سؤاالت
مقطع يازدهم

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

يتخلّص من المشكالت الّتي وقع فيها؛ و لكنَّ األجمل من ذلك هو أن يتبصر اإلنسانهذا جميل أن يستطيع اإلنسان تقدير اُموره بالتعقّل و الحكمة و أن 

!مقدمات أعماله و يقدر نتائجها و يدرك مواضع الخلل في أفعاله، فيسعي إلي جبران ما قد فات من يده حتّي ال يقع في مسقط أو مزلّة) يفحص(= فيزن 

و األسهل علي اإلنسان أن يتدبر أمره قبل وقوعه فيه بدالً من أن يجد نفسه مضطرّاً! و الشّدائد النَّوائب فمن لم يحسب حساباً للعواقب ال يسلم من

!للبحث عن طرق لحلّ المشكالت الَّتي وقع فيها

المزلّات و المساقط الَّتي يقع فيهاف! كذلك إنّ الشّعب الّذي ال يفكّر في أمره قبل الوقوع فيه و ليس له طرق عديدة لمواجهة المصائب، يدفع ثمناً غالياً

!ن إلّا القبول باألمرأفراد البشر قد ال تسمح لهم بالتفكّر حول كيفية النّجاة مما وقعوا فيه، بل يوجب الحادث سيطرة نفسه عليهم فعندئذ، ال حيلة لإلنسا

…نّاألسهل علي اإلنسان أن يتدبر أمره قبلَ وقوعه فيه، أل: عين المناسب للفراغ  - 36

!الوقوع في المساقط يسبب أن ال نقدر علي التعقّل و التبصر )2  !القيام بعد السقوط في المزلّات ال يحدث لإلنسان أبداً )1

!فيهاإدراك مواضع الخلل و السعي إلي جبرانها ال يمكن إّلا بعد الوقوع  )4  !أمرها ليست عظيمة فإمكان حلّها و رفعها موجود المشكلة في بداية  )3

…عن النّص هو البعيدالمفهوم   -37

!رب مجرم ال يتوب )2   !اإلنسان يدبر و اهللا يقدر )1

!المنع أفضل من العالج )4   !فكِّر في الخروج قبل الورود )3

:الخطأما هو األجمل لإلنسان؟ عين   -38

!بة قبل ظهور النوائبالتّفتيش عن طرق الحلّ المناس )2   !التعرّف علي النّوائب قبل مواجهتها )1

!السعي إلي الخروج من المشكالت الّتي وقع فيها )4 !التبصر و المواجهة الحكيمة للعبور من الموانع )3

»…ب المنتصر هو الّذي الشّع«: عين المناسب للفراغ  -39

!مسائله أكثر من طُرق حلّها )2   !أجوبته أكثَر من مسائله )1

!يفكّر بالنافذة بعد إيجاد الجدار )4   !قوعِ الحادثيمد المعبر بعد و )3

  :التّحليل الصرفي أو المحلّ اإلعرابيعين الصحيح في   -40

»!األسهل علي اإلنسان أن يتدبر أمره قبل وقوعه فيه بدالً من أن يجد نفسه مضطرّاً للبحث عن طرق لحلّ المشكالت الَّتي وقع فيها«

»تَدبير«فعل مضارع، للمفرد المذكّر، مصدره : يتدبر )2  مبتدأ للجملة االسمية/ تفضيلاسم  مفرد مذكّر،: األسهل )1

فاعل للجملة الفعلية/ فاعلإسم : مضطرّاً )4    مضاف و فاعلٌ / إسم، مفرد مذكّر: أمر )3
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 ؟گردد مي و كفران نعمت است از دقت در كدام آيه مفهومگرايي  هاي الهي، باطل و تحريم حاللآوري كه ترك ازدواج و جلوگيري از فرزند اين - 41

»اليها و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا« )1
 »… ةًو اهللا جعل لكم من انفسكم ازواجاً و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفد«) 2

3 (»لقومٍ يتفكّرون رحمةًو  ةو جعل بينكم مود انّ في ذلك آليات«
»الذّلّةبمثلها و ترهقهم  السيئةين كسبوا السيئات جزاء الّذ«) 4
)عج(يك از اهداف انبياي الهي است كه با ظهور امام زمان  ترتيب معلول تحقق كدام تر رسيدن انسان به هدف و خيرخواه ديگران شدن به بهتر و آسان -42

 ؟شود محقق مي

هاي رشد و كمال فراهم شدن زمينه -عدالت گستري )1
رشد و كمالزمينة فراهم شدن  - رشد و كمال فراهم شدن زمينة) 2
عدالت گستري - رشد و كمالزمينة فراهم شدن ) 3
عدالت گستري -عدالت گستري) 4
؟بود) ع(امامان هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي عصر  يك از چالش كداممربوط به  ،انمسلمانبه منظور گمراهي  ،استفاده از موقعيت و شرايط بركناري امام معصوم - 43
ديثاحاتحريف در معارف اسالمي و جعل ) 2    ممنوعيت از نوشتن احاديث) 1
تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت) 4    الگوهاي نامناسب ارائة) 3
؟هايي دارند گيرند چه ويژگي سرمشق نيكو مي )اهللا عليه و آله و سلم صلي(ها  كه از پيامبر خوبي كسانيبرمبناي آيات الهي،  -44
.به دنبال اجراي عدالت در جامعه هستند) 2  .كنند براساس دستورات قرآن و سنت رسول خدا عمل مي) 1
.كنند به خدا و روز رستاخيز اميد دارند و خدا را بسيار ياد مي) 4  .كنند با مردم محبت و مدارا و به عدالت رفتار مي) 3
؟باشد در اين راستا چه ميو خواستة شيطان چيست پنداران به استمرار وحي الهي عليرغم مأمور شدن به كفر به طاغوت  خواستة ايمان -45
كشاندن آنان به گمراهي دور -ارجاع محاكمات به طاغوت) 2  زيبا نشان دادن دنيا -ارجاع محاكمات به طاغوت) 1
كشاندن آنان به گمراهي دور - )ص( اجابت دعوت خدا و پيامبر) 4  يازيبا نشان دادن دن - )ص( اجابت دعوت خدا و پيامبر) 3
؟يك از عوامل ختم نبوت اشاره دارد به كدام» بارّالاحلّ اهللا البيع و حرّم «اولين عامل ختم نبوت چيست و قاعدة قرآني  - 46
 كريم از تحريف حفظ قرآن -بشري براي دريافت برنامة كامل زندگي ةآمادگي جامع) 1
كريم از تحريف حفظ قرآن - ايي و روز آمد بودن دين اسالمپوي) 2
پويايي و روز آمد بودن دين اسالم - پويايي و روز آمد بودن دين اسالم )3
پويايي و روز آمد بودن دين اسالم -بشري براي دريافت برنامة كامل زندگي ةآمادگي جامع) 4
 ؟شود سان چگونه حاصل ميراه زندگي و پيش رفتن در مسير قرب الهي توسط ان يافتن -47

كسب معرفت و تشخيص بايدها و نبايدهاتفكر در پيام الهي و با ) 2    عقل به كمكبا كشف هدف زندگي ) 1
با آگاهي كامل از خلقت انسان و جايگاهش در نظام هستي) 4    عقل و اختيار نبا كنار هم قرار داد) 3
.هستند… اطاعت  ةآي دراالمر  ولياز ا منظوراطاعت بيان شده است و  ةآي …حديث جابر  -48
)ص(اهل بيت خاص رسول خدا  - م برمقد) 2  )ع(امامان معصوم  - ر ازمؤخّ )1
)ع(امامان معصوم  - م برمقد) 4  )ص(اهل بيت خاص رسول خدا  - ر ازمؤخّ) 3
؟متناسب با شرايط زمان چه بود ،مبارزه با حاكمان ةاهداف امامان از انتخاب شيو -49
هاي آينده معرفي روش زندگي امامان به نسل - اميه و بني عباس سست شدن تدريجي بناي ظلم بني -ندن تفكر اسالم راستينباقي ما) 1
تر ضربه خوردن ضربه زدن به دشمن و كم - اميه و بني عباس سست شدن تدريجي بناي ظلم بني - پنهان ماندن ياران فداكار) 2
عباس اميه و بني ضربه زدن به بني - ماندن ياران فداكار پنهان -باقي ماندن تفكر اسالم راستين) 3
هاي آينده معرفي روش زندگي امامان به نسل - تر ضربه خوردن ضربه زدن به دشمن و كم - پنهان ماندن ياران فداكار) 4
؟ن مسئوليت خواهد بودايگر او در انجام  ياري درستي انجام دهد، كدام وظيفة مردم  كه رهبر بتواند وظيفة اجراي احكام و دستورات الهي را به براي اين -50
استقامت و پايداري در برابر مشكالت) 2وحدت و همبستگي اجتماعي) 1
مشاركت در نظارت همگاني) 4هاي سياسي افزايش آگاهي) 3
  

دقيقه 15 2دين و زندگي  .هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيدتوانيد سؤالشما ميهاي مذهبي،اقليتآموزان دانش 
تفكر و انديشه

در مسير
183تا  1 هاي هصفح

 
.هاي مخصوص هر فصل متمركز كنيد در هنگام مطالعة متن كتاب درسي، ذهن خود را بر روي كليد واژه
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پس در معناي آن تفكر كرده و بهگرفتيم و س ما ده آيه از قرآن را از رسول خدا فرا مي«: گويد اين سخن عبداهللا بن مسعود كه مي -51

بوده و كدام مفهوم مرتبط با آن گفتار است؟) ص(پيامبر اكرم  ة، مربوط به كدام وظيف»نموديم آن عمل مي
.رساند كرد و آن را به مردم مي وحي دريافت مي ةآيات قرآن را به طور كامل از فرشت) ص(رسول خدا  - تعليم و تبيين تعاليم قرآن )1
.، اولين و معتبرترين مرجع علمي براي فهم عميق آيات الهي است)ص(گفتار و رفتار پيامبر اكرم  - و تبيين تعاليم قرآن تعليم )2
.رساند كرد و آن را به مردم مي وحي دريافت مي ةآيات قرآن را به طور كامل از فرشت) ص(رسول خدا  -دريافت و ابالغ وحي )3
.، اولين و معتبرترين مرجع علمي براي فهم عميق آيات الهي است)ص(رفتار پيامبر اكرم گفتار و  -دريافت و ابالغ وحي )4

خواند و مصداق آن كيست؟ آمد، براي آگاهي مردم مي كه با شتاب به سوي مسجد مي كدام آيه را در حالي) ص(پيامبر گرامي اسالم   -52
.خدايا اينان اهل بيت من هستند: اي داد و فرمودرا در كنار خود ج) ع(امام علي و حضرت زهرا و حسنين  - تطهير )1
.خدايا اينان اهل بيت من هستند: را در كنار خود جاي داد و فرمود) ع(امام علي و حضرت زهرا و حسنين  - واليت )2
.دبشنوند و امكان كتمان آن از بين برو) ص(كه مردم به چشم خود ببينند و از زبان پيامبر  ،)ع(امام علي  - تطهير )3
.بشنوند و امكان كتمان آن از بين برود) ص(كه مردم به چشم خود ببينند و از زبان پيامبر  ،)ع(امام علي  - واليت )4

ترين شخص در داوري بين مردم توسط رسول ترين انسان در انجام فرمان خداوند و صادق معرفي وفادارترين فرد در عمل به پيمان با خدا و راسخ  -53
زمان بود؟ شريفه هم ةبا كدام آي) ص(گرامي اسالم 

»انّا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً« )2  »إنّما يريد اهللاُ ليذهب عنُكم الرجس أهلَ البيت و يطَهركُم تَطهيراً« )1
»لرّسول و اولي االمر منكماطيعوا اهللا و اطيعوا ا« )4  »البريةإنَّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم خَيرُ « )3

…عمل از انسان خواسته است تا با ايماني كه كسب كرده است تالش نمايد تا اسالم در حيطة  -54

.اعتقاد به خداي يگانه و راهنمايان دين، پاداش در سراي آخرت و عادالنه بودن نظام هستي داشته باشد )1
.با انجام واجبات و ترك محرمات خداوند را بندگي كنداعتقاد به خداي يگانه و راهنمايان دين داشته و  )2
.اي ديني براساس عدالت بنا كند ها را ترك كند، فضايل را كسب و رذايل را دفع كند و جامعه واجبات دين را انجام دهد و حرام )3
.الهي ايمان داشته باشد انوري كند و به فرستادگرا ترك كند تا خداوند متعال را بندگي كند و از شرك د ها واجبات دين را انجام دهد و حرام )4

…اميه چنان به ستمگري و حكومت ادامه دهند كه بني) ع(امام علي  ةبه فرمود  -55

.حاللي را انجام ندهند مگر اين كه در كنارش حرامي باقي بماند )2  .حرامي باقي نماند جز آنكه حالل بشمارند )1
 .كنند دروغ و خيانت را جايگزين صداقت و راستي مي )4  .گيرند ميفرصت انجام كار خير را از مردم  )3

باشد و شكسته شدن …همسر بايد  ةو تحقيق دربار» …براي دختران و پسران خود امكان ازدواج فراهم كنيد تا «: فرمايند مي) ص(پيامبر اسالم  - 56
.است …شخصيت انسان معلول 

پژمردگي روح و روان فرد - ضوابط الهي در چارچوب -شان رنگ و بوي خدا بگيرد زندگي) 1
عدم ازدواج به موقع -بخش باشد نتيجه -شان رنگ و بوي خدا بگيرد زندگي) 2
لذت آني برخاسته از گناه - بخش باشد نتيجه - عفاف و غيرت آنان زياد شود) 3
ازدواجزياد ميان بلوغ عقلي و  فاصلة - در چارچوب ضوابط الهي - شودعفاف و غيرت آنان زياد ) 4

 با كدام يك ارتباط دارد؟مسلمانان در مقابل هر نظام سياسي غير اسالمي  ةوظيف دربارة )ره( به طور كلي نظر امام خميني  -57

گيري از آن ضرورت پذيرش واليت معنوي و ايجاد آمادگي براي بهره )2  ضرورت اجراي احكام اسالمي و برپايي عدالت )1
و پذيرش واليت معنويسرنگوني حاكمان طاغوت ضرورت  )4  ري از حكومت طاغوتضرورت پذيرش واليت الهي و دو )3

يابد؟ غيبت كبري از چه سالي آغاز شد و تا چه زماني ادامه مي  -58
.اسالمي توان اصالح آن را داشته باشد ةزمين پر از ظلم و جور شود و جامع -هجري 255 )1
.سالمي توان اصالح آن را داشته باشدا ةزمين پر از ظلم و جور شود و جامع -هجري 329 )2
.مندي از وجود آخرين حجت را پيدا كند انساني شايستگي ظهور و بهره ةجامع -هجري 255 )3
.مندي از وجود آخرين حجت را پيدا كند انساني شايستگي ظهور و بهره جامعة -هجري 329 )4

يك از عبارات با كدام ،را گوشزد فرمود» صراط مستقيم هدايت«راه ماندگاري در در آن م، پيام حديث ثقلين كه پيامبر اكرم صلّي اهللا عليه و آله و سلّ  -59
زير، ارتباط معنايي دارد؟

»مع الحق و الحقّ مع علي علي« )2    »بابها العلم و علي مدينةانا « )1
»مع القرآن و القرآن مع علي علي« )4   »فمن اراد العلم فليأتها من بابها« )3

است و داناتر …انحصار ارسال رسوالن عليهم صلوات اهللا اجمعين، به سوي بندگان از جانب خداي متعال، تحقّق علّت السالم،  يان امام كاظم عليهبه ب  - 60
.است …بودن آنان به فرمان الهي 

تعقلمعلول برتري  - ايمان )2    تعقلمعلول برتري  - تعقّل )1
علّت استواري ايمان - انايم )4    علّت استواري ايمان - تعقّل )3

مباحث كل كتاب
برگزيده از سؤاالت
مقطع يازدهم

)كتاب زرد عمومي(

2دين و زندگي 
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61- There are … poor people in a very rich country like theirs. I’m dead sure nothing is going to be done to 
solve this problem. 
1) too much 2) a lot 3) too many 4) a few

62- The species with its beautiful scheme of skin colors is said to be … to the north of Iran. It is also found in 
Australia, though. 
1) sociable 2) available 3) unique 4) valuable

63- This book provides you with a wide range of … to develop your practical knowledge of managing the 
classroom. 
1) activities 2) experiences 3) continents 4) interviews

64- The recent decrease in the value of national currency has considerably … the people about their financial 
safety.
1) excited 2) discussed 3) worried 4) endangered

65- After 23 years of honest service in this company, my father has … been fired because of reducing the 
number of workers. 
1) greatly 2) naturally 3) suitably 4) recently

 

The name of the person who invented the camera is George Eastman (1854-1932). When he was 24, he 
…(66)… to visit Europe and bought heavy and expensive photography equipment so he could take pictures of his 
trip. However, the trip did not happen and George Eastman decided to improve the technology used in 
photography and create a smaller and …(67)… expensive camera.  

The cameras of the time were as big as an ice box and needed heavy equipment …(68)… glass tanks, 
different chemicals and a heavy plate holder to take photographs. George Eastman …(69)… with replacing the 
glass plate with paper and then replaced the paper with transparent film and he invented his first camera, the 
Kodak. George Eastman will always be remembered as the American inventor of roll film and the Kodak camera 
that enabled ordinary people to enjoy photography as their …(70)… . 
66- 1) burned 2) built 3) planned 4) solved
67- 1) less       2) most 3) least 4) many
68- 1) instead  2) rather than 3) during  4) such as
69- 1) existed  2) experimented 3) expressed 4) exercised
70- 1) value    2) hobby 3) belief 4) nature

 

71-  A: “How long … interested in music?”  
B: “I think since he was 8 years old.” 

1) is he 2) has he been 3) he was 4) have he been
72-  You will get a great … if you buy more than a certain amount or number of our goods. 

1) tongue 2) discount 3) match 4) pottery
 
 
 
 

Passage 1 
Roald Dahl was one of the most successful writers of children’s books who ever lived. He sold millions of 

books all over the world. He is so famous there is even a Roald Dahl Museum you can visit. Many of his books 
have been made into films and videos. 

 
Roald Dahl was born in 1916 in Wales. His father was rich but he died when Roald was very young. Roald’s 

PART A: Grammar and Vocabulary  
Directions: Questions 61-65 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or 
phrases marked (1), (2), (3) and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then 
mark your answer sheet. 

2 سيانگلي  زبان دقيقه 15

PART B: 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.

مباحث كل كتاب
107تا  15ي  ها صفحه

PART C: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 71-72 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases marked (1), (2), (3) and (4). Choose the one word or phrase that best 
completes the sentence. Then mark your answer sheet.

2 سيانگلي  زبان مباحث كل كتاب
برگزيده از سؤاالت
مقطع يازدهم

)كتاب زرد عمومي(

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

 
هاي هر گويي به سؤاالت به ويژگي الزم است متون هم سطح با كتاب درسي را مطالعه كرده و هنگام پاسخ)Reading( نبراي باال بردن مهارت خواند

 .شدخواهد  رت بيشهايِ تكرار شوندة متون  با تكرار و تمرين توجه شما به ويژگي. ها دقت كنيد هاي الزم براي آن تيپ و تكنيك
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Roald Dahl was born in 1916 in Wales. His father was rich but he died when Roald was very young. Roald’s 
mother brought him up. He hated school and left school as soon as he could. Roald went to Africa to seek his 
fortune, and he spent two years working for an oil company. 

In 1939 Roald joined the Air Force as a pilot, but he had a bad crash in the desert. His injuries made him 
limp for the rest of his life. After this Roald went to America where he wrote a story about his adventures as a 
pilot. It was so good it was published in a magazine. 

Roald met and married Patricia Neal. They bought a house in England and had five children. Between 1960 
and 1965 three terrible things happened. Theo, one of his children, was hit by a taxi in New York and was badly 
hurt. Luckily, he recovered. However, Olivia, one of Roald’s daughters, died of a rare illness. Soon after this, his 
wife also had a serious illness. It took her two years to get completely better. After these two difficult years, his 
days of success finally arrived. 
73- Which of the following best suits the topic of the paragraph immediately following this passage? 

1) A new chapter in Roald’s life
2) The success that Roald’s daughter had
3) How Roald helped his wife feel healthy again
4) The reason why Roald turned to story writing

74-  According to the passage, Roald thought he would be able to make much money when he … . 
1) started a museum 2) left Wales for Africa
3) began writing stories for children 4) went to a country in Africa to discover oil

75-  Which of the following is TRUE about Roald? 
1) Sad events happened in his life in the first half of the 1960s.
2) The airplane accident he had did not physically damage him.
3) He did not have any formal schooling because he disliked schools.
4) His stories somehow reflect the events that in fact happened in his lifetime.

76-  The passage provides enough information to answer which of the following questions? 
1) How old was Olivia when she died?
2) How long did Roald serve the Air Force as a pilot?
3) Why were Roald’s books used as a source for filmmaking?
4) Where did Roald write a story about his adventures as a pilot?

Passage 2 
There is a big difference between the amount of sleep you can get by on and the amount you need to function 

optimally. According to the National Institutes of Health, the average adult sleeps less than seven hours per night. In 
today’s fast- paced society, six or seven hours of sleep may sound pretty good. In reality, though, if you sleep that 
long, you are most probably not getting the sleep you need. Just because you’re able to operate on six or seven hours 
of sleep doesn’t mean you wouldn’t feel a lot better and get more done if you spent an extra hour or two in bed. 

 While sleep requirements vary slightly from person to person, most healthy adults need between 7 to 9 
hours of sleep per night to function at their best. Children and teenagers need even more. And despite the notion 
that our sleep needs decrease with age, most older people still need at least 7 hours of sleep. Since older adults 
often have trouble sleeping this long at night, daytime naps can help fill in the gap. 
77- What is the main idea of the passage? 

1) Differences in sleep patterns 2) Ways to improve our sleeping habits
3) The amount of sleep humans need 4) Reasons why we do not sleep enough

78-  According to the passage, the appropriate number of hours of sleep for people … . 
1) is on the rise in today’s fast- paced society 2) is something between 6 to 7 hours per day
3) depends on their daily function 4) is not exactly the same

79-  What does the author mean by ''that long'' in paragraph 1? 
1) As much sleep as required 2) Six or seven hours of sleep
3) Longer than seven hours of sleep per night 4) The length of time you actually sleep in real life

80-  With which of the following statements is the author more likely to agree? 
1) All people need daytime naps these days.
2) As people age, they tend to sleep longer hours.
3) Today’s society is a fast-paced one because people cannot function optimally.
4) Children and teenagers in general need more than 7 to 9 hours of sleep per day.
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محل انجام محاسبات

)Aبا مختصات Bو Aدو نقطۀ -81 , )۲ )Bو ۵ , )۴ ها را با چه طولی قطع x، محور ABخط عمودمنصف پاره. را در نظر بگیرید۱
کند؟ می

1 (/۴ ۵2 (۳
3 (/۱ ۵4 (/۱ ۵

روز 8گاه احمد ها به تنهایی کار کند، آناگر هر یک از آن. توانند به اتمام برسانندروز می3احمد و حسن با هم، کاري را در -82
رساند؟ه اتمام میحسن این کار را به تنهایی در چند روز ب. رساندرا به اتمام میکار زودتر از حسن آن 

1 (102 (14
3 (124 (16

AMاسـت، حاصـل   OAMدرصـد مسـاحت مثلـث    ONC ،25در شکل مقابل مساحت مثلث -83
AD

ABCD(کـدام اسـت؟   

ABاالضالع و متوازي || MNاست(.

1 (۲
۳

2(۳
۴

3 (۱
۲

4(۴
۵

2اگر دو تابع -84
2

[x]f (x)
[x]





1و 

1
x a

g(x)
x b


  

a،با هم مساوي باشند bکدام است؟

1 (12 (1-
3 (24 (2-

3اگر -85 1 2 4 1 5 1 7f {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}   1و 0 1 10 2 8 3 2g {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}   ،برد تابع باشندf
g

است؟عضوشامل چند 

1 (12 (2
3 (34 (4

دقیقه20: وقت پیشنهادي163تا 1هاي صفحه: 2ریاضی 
.استاجباريدانش آموزان تمامها براي گویی به این سؤالپاسخ
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محل انجام محاسبات

)sinاگر -86 x)
 

۳ ۱
۲ چقدر است؟tanxحاصل ،در ربع سوم مثلثاتی باشدxو انتهاي کمان ۳

1 (۳ ۲2 (۲ ۲

3 (۲ ۲4 (۴ ۲

fاگر نمودارهاي دو تابع -87 (x) log ( x ) ۲ ۲ g(x)و ۱ log (x )  ۲
۱۲ )دیگر را در نقطۀ یک۲ , ) قطع کنند،قدر است؟چه

1 (32(3
4

3 (44 (6

yراست تابع حد مجموع حد چپ و -88 [sinx cosx]  در نقطۀx 
 ](کدام است؟ ۴ .)صحیح استنماد جزء [

-2) 2صفر) 1

3 (1-4 (۲

گر بدانیم مجموع عددهاي نوشـته شـده روي   ا. کنیمنویسیم و سه کارت به تصادف انتخاب میه کارت میرا روي ن9ُتا 1اعداد -89

هر سه عدد فرد باشد کدام است؟که کارت فرد است، احتمال آناین سه

1(1
112 (1

5

3 (1
44 (1

3

مجموع میانه و میانگین این اعداد کدام است؟. است1440عدد متوالی برابر 9مجموع -90

1 (1602 (240

3 (3204 (360
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این انعکاس چند عدد در مسیرمهاريو تحریکیهاي کشیدن دست در برخورد با جسم داغ، تعداد سیناپسدر انعکاس عقب-91
)ترتیب از راست به چپبه(؟است

1 (4–22 (3–13 (3–24 (4–1
کدام گزینه در ارتباط با الیۀ میانی کرة چشم انسان سالم درست است؟-92

.تغییر قطر عدسی نقش دارنداین الیه، دراسکلتی هاي ماهیچه) 1
.کندموجود در این الیه، از دستگاه عصبی پیکري دستور انقباض را دریافت میهر یاختۀ) 2
.هر یاختۀ موجود در این الیه، توانایی انقباض دارد) 3
.ترین الیۀ کرة چشم انسان نقش دارددر تغذیۀ داخلی) 4
هاي زیر درست است؟چند مورد از عبارت-93

هـاي هاي پـروتئین هنوز به سـر ADPشود، اکتین متصل میهاي رشتهمیوزین به هايهاي پروتئینکه سردر هنگامی–الف
.میوزین متصل است

.یابدهاي اسکلتی افزایش میماهیچهتارهاي در میوگلوبینمقدارکردن، با ورزش–ب
.اي همایه تشکیل بدهدماهیچهتارچندین تواند با میرشتۀ عصبی حرکتییک –ج
.ماهیچۀ اسکلتی را دربرگرفته استتارهاي دستهاي، بافت پیوندي رشته–د
1 (12 (23 (34 (4
.پذیر استامکان................ دنبال بروز بیماري به................ کاهش ................ در بدن یک انسان بالغ، افزایش -94

ون تیروئیديمناشی از کاهش ترشح هر هور–استخوانمیزان کلسیم –اکسیدکربن با هموگلوبین برخالف ن ترکیب ديمیزا) 1
IIنوع شیرین دیابت –کنندة انسولینهاي ترشحفعالیت یاخته–ی، همانند هاي چربیاختهحجم به سطح نسبت ) 2

Iنوع شیرین دیابت –خونpH–، برخالف ندة انسولینکنهاي ترشحفعالیت یاخته) 3

شیریندیابت –مقاومت بدن –بی، همانند رهاي چنسبت سطح به حجم یاخته) 4
باشد؟کدام مورد صحیح می-95

.شودمیبدنهاي میکروبو تخریب نابوديکارهایی مانند عطسه، سرفه و استفراغ، باعث وساز) 1
.شودرو میخط اول دفاع بدن روبه، هنگام ورود به بدن باینوعهر از هامیکروبگوارشی و ادراري سایر ،تناسلی،هاي ورودي به دستگاه لنفیجز میکروببه) 2
.از بین بروندلیزوزیمآنزیم توانند توسط زا میهاي بیماريهاي پوششی مرده پوست، میکروببر روي یاخته) 3
.تر استهاي انواع دیگر کمها اثرگذار است و تأثیر آن بر میکروبدر دفاع اختصاصی، دستگاه ایمنی بر نوع خاصی از میکروب) 4
دنبال افزایش نسبت اتیلن بـه هورمـونی صـورت    بهیهاي گیاههاي تجزیه کنندة دیوارة یاختهلید آنزیمتودر طی ریزش برگ -96

................گیرد که می
.گرددهاي جانبی گیاه میطور مستقیم باعث توقف رشد جوانهبه) 1
.گرددتري نسبت به بخش دربرابر نور تولید میبا شدت بیشرستدر سمت سایۀ دانه) 2
.رودکار میسموم شیمیایی براي از بین بردن گیاهان خودرو در مزارع گندم بهساختن منظور انواعی از آن به) 3
.زیک اسید، شامل چندین ترکیب شیمیایی مختلف نیستندیهمانند آبس) 4
کند؟چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می-97

»................ هر جانوري که «
. دار استلقاح خارجی دارد، مهره–الف 

.، لقاح خارجی داردباشدمیآبزي –ب 
.ا دارد، هرمافرودیت استماده رهر دو نوع دستگاه تولیدمثلی نر و –ج 
.دهد، پرتوهاي فروسرخ تابیده شده از بدن شکار را تشخیص میدهدانجام میبکرزایی –د 
1 (12 (23 (34 (4

دقیقه15: )گواه+ طراحی (وقت پیشنهادي152تا 1هاي صفحه: 2شناسی زیست
.استاجباريش آموزان دانتمامها براي گویی به این سؤالپاسخ
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باشد؟مینادرستدر بدن انسان، ینی زتۀ تخم و جایگخکدام گزینه در مورد مراحل تشکیل یا-98
.شوداحاطه میة داخلی رحمهاي دیواریاختهتوسط جایگزینی ت پس از سبالستوسی) 1
.گیرددر رحم صورت میبالستوسیست عمل جایگزینی بعد از تشکیل تودة یاختۀ درونی، ) 2
.نقش دارداووسیت ثانویهغشاي ماننداسپرميگیري غشاي یاختۀ تخم، غشادر شکل) 3
.گیرداي تخمک صورت میبا الیۀ ژلهحاوي مواد سازنده جدار لقاحی هايتشکیل جدار لقاحی، درپی ادغام ریزکیسه) 4
کند؟درستی تکمیل میچند مورد عبارت زیر را به-99

»................ دانه تشکیل رویان در گیاهان نهانادر ارتباط ب«
.دهدپارانشیم خورش، سیتوکینز نامساوي رخ مییاختۀبه دنبال نخستین تقسیم تخم اصلی همانند تقسیم کاستمان –آ

.آیدوجود میشکل بهشکل پیش از رویان کرويان قلبیروی–ب 
.دننقش انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان در حال رشد را ندارهالوبیا برخالف ذرت، لپهبالغ در دانۀ –پ 
.کندیپوستۀ دانه ضمن محافظت از رویان، با جلوگیري از ورود آب و اکسیژن به دانه از رشد سریع آن جلوگیري م–ت 

1 (12 (23 (34 (4
کند؟چند مورد از موارد زیر، گزارة زیر را درست تکمیل می-100

»................قطعاً هاي دوك همراه است، که با کاهش طول رشتهIاي از تقسیم کاستمان در مرحله«
.گرددتر تجزیه میشبکۀ آندوپالسمی به قطعات کوچک–الف 

.رونداز هم جدا شده و به قطبین میمشترك ت از ناحیۀ سانترومر ساخهاي همکروموزوم–ب 
.کننددوطرف یاخته حرکت میها بهشدن کروموزوم، سانتریولضمن فشرده–ج 
.باشدداراي دو فامینک میايهستههر کروموزوم –د 
1 (42 (33 (24 (1

است؟نادرستکدام -101
»...............وارد شود، در این صورت اه لیمبیک انسان آسیب جدي اگر به دستگ«

.گرددبخشی از رفتارهاي احساسی فرد عوض می) 1
.واکنش فرد نسبت به بوها تغییر خواهد کرد) 2
.گرددفرد از نظر یادگیري مطالب جدید ناتوان می) 3
.شودهاي بدن دستخوش تغییر میي انعکاسهمه) 4
رت در مورد گوش انسان، صحيح است؟عباکدام-102

.شوددار، پیام شنوایی به مغز ارسال میي مژكبا تحریک هر یاخته) 1
.دایره نقش داردهاي مجاري نیمطور مستقیم در تحریک یاختهاستخوان رکابی، به) 2
.شودبا ارتعاش استخوان رکابی، پیام عصبی به گوش داخلی منتقل می) 3
.گردددار با ارتعاش مایعِ مجرايِ مختص به خود، مرتعش میمژكي هر یاخته) 4
..........اي انسان سینهي در ساختار ماهیچه-103

.اندي آندوپالسمی احاطه شدهتارها با شبکه) 1
.هر تارچه شامل تعدادي هسته و میتوکندري است) 2
.ي تارها را در بر گرفته استاي، مجموعهبافت پیوندي رشته) 3
.اندهاي ضخیم در دو انتهاي سارکومر قرار گرفتههاي نازك در مرکز و رشتهرشته) 4

)شاهد(آزمون گواه 2شناسی زیست
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کند؟چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می-104
». کاهش یابد....................... شود تاسبب می......... ..............در انسان، کاهش غیرطبیعی هورمون «
 ادرار فشاراسمزي –ضد ادراري
 ها بازجذب کلسیم در نفرون–غدد پاراتیروئید
 ترشح–انسولینHهابه درون گردیزه
 سدیم در ادراریون غلظت –آلدوسترون
1 (12 (23 (34 (4
؟کدام گزینه، در مورد انسان درست است-105

.عهده دارندا برژن، نقش اصلی رها در نابودي هر آنتیپادتن) 1
.هاي خونی شرکت دارنددر خطوط دفاع غیراختصاصی، انواعی از یاخته) 2
.اي اگزوسیتوز شوندیاختهها به فضاي بیني مویرگتوانند با صرف انرژي از دیوارهها مینوتروفیل) 3
.ا را تشدید نمایندخوارههاي سطحی خود، فعالیت درشتتوانند در محل تولید گیرندهمیBهايلنفوسیت) 4
...........کروموزومی 12هاي حاصل از میوز عادي یک فرد تتراپلوئید در گامت-106

.هاي همتا وجود نداردکروموزوم) 1
.باشدعدد می3تعداد کروموزوم ) 2
.ها دو به دو همتا هستندکروموزوم) 3
.سه مجموعه کروموزوم وجود دارد) 4
ساز یک فرد بالغ درست است؟هاي اسپرمپرماتوسیت موجود در لولهي هر اسچند مورد، درباره-107

هاي دو کروماتیدي داردکروموزوم.
 باشدمیهاي درون آکروزومآنزیمةهاي سازندنژحاوي ژن یا.
 ،سازدهاي هاپلوئیدي مییاختهبا تقسیم خود.
دهدساختارهاي چهار کروماتیدي تشکیل می.
1 (12 (23(34 (4
نماید؟تکمیل مینادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به -108

»............در انسان، «
.دهندهاي داخلی بالستوسیست در تعامل با رحم، جفت را تشکیل میطور معمول یاختهبه) 1
.باشدي رحم، منبع تولید پروژسترون فعال میهنگام جایگزینی بالستوسیست در دیواره) 2
.کندي فالوپ ادامه پیدا میهاي حاصل از میتوز تخم، در طول لولههش حجم یاختهکا) 3
.شدباهاي تخمدانی متوقف میي رحم، بلوغ فولیکولبه دنبال تشکیل جفت در جداره) 4
.............، همواره زمینهاي گیاهی ترین گونهدر بیش-109

.زا، الزامی استها با تخمگامتدو حلقه زایشی در یک گل براي آمیزش وجود هر) 1
.گیردتر از تولید مثل غیر جنسی انجام میتولید مثل جنسی سریع) 2
.هاي حاصل از میوز، توانایی انجام تقسیم میتوز را دارندیاخته یا یاخته) 3
.شوندي گرده، رسیده میي نارس پس از خروج از کیسههاي گردهدانه) 4
..........تواند سازد، میرا ممکن می....... ...هر هورمون گیاهی که -110

.هاي بافتی افزایش یابددر واکنش به زخم-هارسیدگی سریع میوه) 1
.در پاسخ به افزایش طول ساقه افزایش یابد-هامیوهریزش) 2
.هاي درحال خواب شودباعث بیداري دانه-هاجذب آب و امالح براي قلمه) 3
.رودکار میها نیز بهکردن میوهدر درشت-هایاختهمیتوز و سیتوکینز ) 4
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محل انجام محاسبات

1qايبرایند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار الکتریکی نقطهةدر شکل زیر، انداز-111 C     از طرف بارهاي دیگر، برابر با چنـد نیوتـون اسـت؟
29
29 10 N.m(k )

C
 

1(302(3
3(504(5
1210qاين الکتریکی یکنواخت، بار الکتریکی نقطهدر یک میدا-112 C ۀبا سرعت ثابت ، از نقطA100با پتانسیل الکتریکیV

102بابر روي بار برابرالکتریکی جایی، کار انجام شده توسط میدان اگر در این جابه. رودمیBۀبه نقط 10 J   باشد، پتانسـیل
چند ولت است؟Bۀالکتریکی نقط

1 (3002(100-
3 (200-4 (200
6دو سر یک خازن تخت به ظرفیت -113 F الکتریکیبه اختالف پتانسیلV سـر خـازن   دواگـر اخـتالف پتانسـیل    .متصل اسـت

1افزایش دهیم، انرژي ذخیره شده در خازن ولت10را 5/ mJل الکتریکی ذخیره شده در خازن در حالت اوانرژي . کندمیتغییر
چند ژول است؟

1(/ 31 2 102(/ 42 4 10
3 (/ 32 4 104 (/ 41 2 10
بکشیم کدام گزینه نمودار مقاومت این سـیم را برحسـب   بدون تغییر جرم اگر سیم را . است0Rبرابر 0مقاومت سیمی به طول -114

.) دما ثابت است(دهد؟ درستی نشان میطول به

1(2(

3(4 (
چند ولت است؟Vرا نشان دهد،A1عددالآمپرسنج ایده، اگرزیردر مدار شکل -115

1 (122 (14
3 (184 (15

دقیقه20: وقت پیشنهادي104تا 1هاي صفحه: 2فیزیک 
.استاجباريها براي تمام دانش آموزان گویی به این سؤالپاسخ
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محل انجام محاسبات

متصـل کنـیم، در هـر    110Vاگر این بخاري را به ولتـاژ . ثبت شده است1500Wو220Vهايبر روي یک بخاري برقی رقم-116
.)ثابت استو مقاومت الکتریکی دما (کند؟انرژي الکتریکی مصرف میژولچند کیلوساعت

1(54002(1350
3(5404(135
100Wبرابـر بـا  توان قابل تحمل هر المپۀها مشابه بوده و بیشیناز یک مدار الکتریکی است، المپدر شکل زیر که قسمتی-117

؟نسوزدها یک از المپتوان مصرفی مدار چند وات باشد تا هیچۀبیشین. است

1(5002(500
3

3(200
34(250

80در مدار شکل زیر، بر روي هر دو المپ مشخصات-118 20( W, V) حلقه وجود دارد و 1000نوشته شده و در هر متر از طول سیملوله
سیملوله و به روي محور اصلییسی بزرگی میدان مغناط،پس از گذشت مدت زمان طوالنی. مقاومت الکتریکی سیملوله ناچیز است

7هاي آن، چند گاؤس است؟ دور از لبه
0 12 5 10

T.m( / )
A

  

1( 35 102(50
3(2104 (100
را در میـان دو  abسـیم  . یک ترازوي حساس قرار داردۀبر روي کف300gرمرباي نعلی شکل به ج، یک آهنزیرمطابق شکل -119

0قطب آهنربا، با بزرگی میدان مغناطیسی 6/ T50اگـر . دهیمهاي آن قرار میو عمود بر خطcm    از سـیم در فضـاي میـدان
چند آمپر و در چه جهتی باشد تا ترازو عدد صفر را نشان abجریان گذرنده از سیم ةر داشته باشد، اندازمغناطیسی آهنربا قرا

10دهد؟  N(g )
kg



bبه a، از 10) 1

aبهb، از 10) 2

bبه a، از 1/0) 3

aبه b، از 1/0) 4

ترتیب از راست به چپ، به کدام ، بهkبستن و باز کردن کلید ۀر لحظ، دRدر شکل زیر، جهت جریان القایی گذرنده از مقاومت -120
سو است؟ 

1 (a ،b

2 (b،a

3 (a ،a

4 (b ،b

a b

٢٠V20V

87-N
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محل انجام محاسبات

است؟نادرستیک از موارد زیر کدام-121
.یابدشعاع اتمی کاهش می،از چپ به راست،در یک دوره از جدول تناوبیطورکلی به) 1
. تري دارداز دست بدهد، خصلت فلزي بیشتر الکترونآسان،ایط معینهر چه اتم فلزي در شر) 2
.استتر ها کمدر واکنش با هالوژنآن پذیري تر باشد، واکنشبیشفلز فلزات قلیایی خاکی هرچه شعاع اتمی در ) 3
. تر استفعالیت شیمیایی پتاسیم از سدیم بیش) 4
لیتر گاز 15گرم ناخالصی است، با هیدروکلریک اسید کافی واکنش دهد، 5/10خالص که داراي 80%اگر مقداري از فلز آهن -122

ترتیب از در این شرایط بهبر مول چگالی گاز تولیدشده برحسب گرم بر لیتر و حجم مولی گازها برحسب لیتر . آیددست میهب
156راست به چپ چقدر است؟  1(Fe , H : g.mol ) )کنندنمیها در واکنش شرکت ناخالصی(.

20ـ 02/0) 1002ـ 02/0) 1
100ـ 1/0) 204ـ 1/0) 3
کدام عبارت درست است؟-123

. ها سیرنشده هستندکربنۀهم،در بنزن و سیکلوهگزان) 1
. بوتن یکسان است-1فرمول مولکولی سیکلوبوتان و ) 2
. متصل استدیگر اتم 4پیوند به 4هر اتم کربن با ،در نفتالن) 3
. خط بنزن و سیکلوهگزان یکسان است–اختار نقطه س) 4
اند؟نادرستچند مورد از عبارات زیر، -124

. باشدمیبلندتر است، زمرد رنگ باطول موج نوري که هماز ،استهیدروکسید (III)رسوب آهن رنگ بانوري که همطول موج ) آ
. که رسانایی گرمایی نداشته و سطحی تیره دارد، استفاده کردي جامدنافلزعنصر توان از براي استخراج آهن از زنگ آهن می) ب
. مشابه گاز آزاد شده از واکنش هماتیت با کربن است،هوازي تخمیر گلوکزگاز آزاد شده از واکنش بی) پ
200دماي در ،با گاز آزاد شده از واکنش بین آهن و هیدروکلریک اسیدی بجدول تناوواکنش هالوژن تناوب چهارم ) ت C

.قابل انجام است
3) 24) 13) 2صفر) 1
تانول اشود، آنتالپی سوختنکلوین 332کلوین به 292م از م آلومینیگر760گرم اتانول، باعث افزایش دماي 92/0اگر سوختن -125

1آلومینیم ةی ویژیظرفیت گرما(چند کیلوژول بر مول است؟  10 9/ J.g . C است.(
112 1 16(C ,H ,O : g.mol )  

1 (1368-2 (2736-
3 (684-4 (342-

دقیقه10: وقت پیشنهادي121تا 1هاي صفحه: 2شیمی 
.استاجباريان ها براي تمام دانش آموزگویی به این سؤالپاسخ
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محل انجام محاسبات

است؟نشدهمعرفی یدرستهاي شیمیایی بهدر سرعت انجام واکنشکدام اثر -126
)دمااثر . (کنندها را به حالت منجمد ذخیره میآن،هاي گوشتیمدت فراوردهبراي نگهداري طوالنی) 1
)سطح تماساثر . (شودها فاسد میآفتابگردان و پسته زودتر از مغز این خوراکیقاووت تهیه شده از مغز) 2
)نوراثر . (تري دارنداند، زمان ماندگاري بیشبندي شدههاي مایع که در ظرف مات و کدر بستهروغن)3
)کاتالیزگرر اث. (دهندهاي متفاوت واکنش میبا آب سرد با سرعت،فلزهاي سدیم و پتاسیم در شرایط یکسان) 4
اند؟ هاي زیر درستچند مورد از عبارت-127

در 2Hلیتر گاز 2/291به ،ي یگانهوپن به پیوندهایکلدر یک مول کربن ـ کربن دوگانۀ براي تبدیل کردن همۀ پیوندهاي ) آ
. نیاز داریمSTPشرایط 

. کربن در آشناترین کربوکسیلیک اسید استهاي اتمبرابر تعداد 6،مگندۀهاي کربن در قند موجود در جوانتعداد اتم) ب
. اسید موجود در تمشک همانند بازدارندة موجود در هندوانه ترکیبی آروماتیک است) پ
. در ساختار آن استOهاي عضوي در ساختار کلسترول، برابر تعداد اتم5هاي تعداد حلقه) ت
1 (12 (23 (34 (4

10لیتر محلول میلی500در راز جنس فلز روي اي اتیغه-128 04/ mol.L مس(II)اگـر آهنـگ تولیـد    . دهـیم سولفات قرار می
شود؟رنگ میمحلول بی،پس از چند ثانیهمول بر دقیقه باشد،04/0کاتیون روي برابر با 

1 (602 (40
3 (1204 (30
است؟نادرست،چند مورد از مطالب زیر-129

. اندبا چهار پیوند اشتراکی به چهار اتم دیگر متصل،اتنپلیةمونومر سازندموجود در کربن هاياتم) آ
. کننده در یک واکنش پلیمري شدن را تعیین کننداند تعداد دقیق مونومرهاي شرکتامروزه دانشمندان توانسته) ب
.بسیار کمی پلیمر تولید کرددارمقتوان می،از مقدار زیادي از یک آلکاندر شرایط مناسب ) پ
. دنشکنطور یکنواخت میبهاتن در هر مولکول الکترون پیونديجفتدو ،در طی واکنش پلیمري شدن اتن) ت
1 (12 (23 (34 (4
؟باشدنمیها و پلیمر تولید شده یکسان دهندهدر واکنشموجود درصد جرمی عناصر ،در فرایند تولید کدام پلیمر-130

119 12 1 35 5 16(F ,C ,H ,Cl / ,O : g.mol )    

وینیل کلریدپلی) 4استرهاپلی)3پروپنپلی) 2تفلون) 1



23:ۀصفح1ریاضی-شهریور23آزمون–پروژة تابستان 

محل انجام محاسبات

یک چند نفر در هیچ. نفر عضو هر دو تیم هستند6نفر عضو تیم والیبال و 15نفر عضو تیم فوتبال و 14نفره، 32در یک کالس -131

؟ندارنداز دو تیم حضور 

1 (92 (3

3 (174 (6

سی و یکم کدام است؟ۀباشد، جمل54شانزدهم این دنباله برابر ۀاُم و جمل25ۀثلث جمل،هندسیۀیک دنبالبیستم ۀاگر جمل-132

1 (4862 (1458

3 (10244 (162

4اگر -133 4 1
2sin cos    مثبت، مقدارcot tan  کدام است؟

1 (22 (4

3 (۱
۲

4(۱
۴

3اگر -134 3a b a b   باشد، حاصل
2 1(a b)

ab
  0کدام است؟(a,b )

1(ab2(1

3(ab4 (1

2yخط رأس یک سهمی روي-135  4اگر خط تقارن این سهمی . قرار داردx 2اشد و از نقطۀب 10( , بگذرد، این سهمی (

کند؟ قطع میها را با چه عرضیyمحور 

1 (322 (24

3 (364 (46

دقیقه20: وقت پیشنهادي170تا 1هاي صفحه:1ریاضی 
.استاجباريدانش آموزان تمامها براي گویی به این سؤالپاسخ



24:ۀصفح1ریاضی-شهریور23آزمون–پروژة تابستان 

محل انجام محاسبات

دهند؟رهاي زیر یک تابع را نمایش مییک از نموداکدام-136

1(2(

3(4 (

yنمودار -137 | x |  ها xاولیه و محور لث تولید شده بین نمودار جدید، نمودار مساحت مث.ایمت منتقل کردهسواحد به راkرا ۱
قدر است؟هچk.واحد است9برابر 

1 (22 (4
3 (84 (6
نفـره از داوران  5اي تـوان کمیتـه  ، به چند طریق مییداور روس2داور ژاپنی و 3، یداور ایران4در یک دوره مسابقات از بین -138

داور ایرانی باشند؟3تشکیل داد که حداقل 
1 (452 (40
3 (154 (60
نوع کدام متغیر درست است؟-139

کیفی ترتیبی): برف/باران(نوع بارندگی ) 1
کیفی ترتیبی): کم، زیاد، متوسط(شدت آلودگی هوا ) 2
کمی گسسته: مترمیزان بارندگی برحسب سانتی) 3
کمی گسسته: هوادماي) 4
2قدر احتمال دارد دقیقاً هچ،مهره به تصادف خارج کنیم3اگر از این جعبه . مهره قرمز وجود دارد3مهره آبی و 4اي در جعبه-140

مهره همرنگ باشند؟

1 (۶
۷

2(۳۲
۳۵

3 (۴
۵

4(۱
۷



25:ۀصفح1شناسیزیست-شهریور23آزمون–پروژة تابستان 

................گرفته است، جاندار تراژن محسوب گاو پیکريهايرا از یاخته................ انسانی که -141
.شودنمی–میوزینپروتئین ) 1
. شودنمی–سازندة کالژنژن ) 2
.شودمی–کالژن) 3
. شودمی–سلوالز آنزیمژن ) 4
................تر تغذیه، انرژي خود را تأمین کند، دهد با دفعات کمساختاري که به جانور امکان می-142

.استغذا هایی مؤثر در گوارش واجد دندانه) 1
.باشدمیهاقادر به جذب آب و یون) 2
.استهامحل استقرار باکتري) 3
.تواند محل گوارش شیمیایی برخی مواد غذایی باشدمی) 4
درستی بیان شده است؟در انسان بهو جذب کدام عبارت دربارة گوارش -143

.شودپس از رسیدن کیلومیکرون به اندام سازندة صفرا ساخته می،پروتئینیهر لیپو) 1
.به دوازدهه بریزدپانکراس کربنات بیهمراهتواند از طریق مجرایی مشترك، بهیها در رودة باریک، مچربیهر عامل مؤثر در ریزشدن ) 2
.تنها حاصل رسوب کلسترول در کیسۀ صفرا استهر نوع سنگ کیسۀ صفرا در انسان، ) 3
.رود، با سیاهرگ باب به کبد نمیشودوارد میفی به رگ لنپس از تغییراتیشود و هاي پرز می، جذب یاختهدر رودة باریککه اي هر ماده) 4
هاي تنفسی صحیح است؟یک از مطالب زیر در مورد حجمکدام-144

.مانده استحجم هواي ذخیرة دمی، هواي جاري و هواي باقیمجموع ها برابر ، حجم هواي ششعمیقدمیکپس از ) 1
.ذخیرة دمی استتر از نصف هواي ها کمحجم هواي ششیک بازدم عمیق پس از ) 2
.یابددرصد افزایش می50ها به میزانی بیش از با انجام دم معمولی حجم هواي شش) 3
.نام دارداسپیرومتر،هاي تنفسی را مشخص کردتوان حجمنموداري که با کمک آن می) 4
................ نیستدر یک فرد سالم، در یک دورة قلبی ممکن -145

.کندشروع به ثبت شدن میPاي از چرخۀ ضربان قلب شنیده شود که موج صداي دوم قلب در مرحله) 1
.باشدتر از تغییرات این فشار در بطن چپ در مرحلۀ استراحت عمومی، تغییرات فشار خون در آئورت، شدید) 2
.ها باشدبودن آنتر از زمان بستهستگاه گردش مواد، کماي دقطعه3هاي مدت زمان بازبودن دریچه) 3
.بطنی در حال انتشار باشد–هاي گرة دهلیزي یاخته، پیام الکتریکی تحریکی میانQو Pدر حد فاصل دو موج ) 4
د؟کنتکمیل میدرستیناعبارت زیر را بهکدام گزینه-146

»................تواند می................ جاندار داراي «
.داشته باشدبطن قلبدر دریچۀ دولختی –گردش خون باز )1
.قلب کمکی داشته باشد–گردش خون بسته ) 2
.در بازوهاي خود انشعاب گوارشی داشته باشد–حفرة گوارشی ) 3
.داشته باشدسامانۀ دفعی متصل به روده–گردش خون باز ) 4
هاي زیر درست است؟چند مورد از عبارت-147

ترین بازجذب را در نفرون دارند، هایی که بیشمواد غذایی همانند یاختهکننده در فرایند جذب هاي اصلی شرکتیاخته–الف 
.باشندداراي ریزپرز می

.اندها در تماس با غشاي پایۀ ضخیمپودوسیت–ب 
.دنیلی در ابتداي سرخرگ آئورت وجود دارهاي اکلدو مدخل سرخرگ–ج 
2) 4صفر) 13) 32) 1

دقیقه10: وقت پیشنهادي132تا 9هاي صفحه: 1شناسی زیست
.استاجباريدانش آموزان تمامها براي گویی به این سؤالسخپا



26:ۀصفح1فیزیک-شهریور23آزمون–پروژة تابستان 

محل انجام محاسبات

هاي انسان صحیح است؟چند مورد زیر دربارة کلیه-148
.ها و نیز دفع مواد زاید نیتروژن دار و سمی دخالت دارندباز، یون–ها فقط در حفظ تعادل اسید کلیه–الف 

.شودشدن میزناي میو بستهکاهش وزن سریع و شدید همواره موجب افتادگی کلیه–ب 
.لگنچه برخالف بخش قشري کلیه در تولید ادرار نقشی ندارد–ج 
.باشدمیآنتر از قسمت پایین رو بخش نازك هنله در قسمت باالرو آن بیشطول –د 
1 (12 (23 (34 (4
................ ، گیاهانهاي بافتیدر بررسی سامانه-149

.هاي جوان، از یک الیۀ یاخته تشکیل شده استها و ساقهی در برگهر سامانۀ بافت پوشش) 1
.توانند ترکیبات لیپیدي مانند کوتین بسازندهاي تمایزیافتۀ روپوستی مینوع از یاخته4) 2
.اي فراوان دارداي، در گیاهان آبزي، فضاي بین یاختهزمینهبافت ترین بافت سامانۀ رایج) 3
.شوداي و آوندي دیده میۀ گیاهان، سه سامانۀ بافتی پوششی، زمینهساقۀ همعرضی در برش ) 4
کدام عبارت صحیح است؟-150

.کندها، نیاز خود را رفع میکند، به کمک همزیستی با سیانوباکتريهر گیاهی که در محیطی با کمبود نیتروژن رشد می) 1
گردد، سبب کاهش اکسـیژن  دي که همراه با کود بیولوژیک مصرف میهمزیستی آزوال با باکتري فتوسنتزکننده، همانند زیادي مصرف کو) 2

.گرددمحیط آبی می
.شودهاي شمال و مزارع برنج کشور به فراوانی یافت میاست و در تاالبایران گیاه آزوال، بومی ) 3
.هایی حضور داردواران در برجستگیهاي گونرا، همزیستی آن با باکتري است که در ریشۀ گیاهان پروانهبودن گیاه و برگعلت بزرگ) 4

اره تا زمین برحسب کیلومتر کدام این ستۀتخمین مرتبۀ بزرگی فاصل.میلیون سال نوري است5فاصلۀ یک ستاره تا زمین -151

83است؟  10 m)
s

 سرعت نور(

1(15102 (30103 (19104 (2510
اگر جرم مساوي از . استمقابلمطابق شکل Bو Aنمودار جرم برحسب حجم دو مایع -152

م، در این صورت کدام گزینه نحوة اي شکل بریزیاین دو مایع را داخل یک ظرف استوانه
دهد؟درستی نشان میها را بهچنین ارتفاع آنهمو قرارگیري دو مایع در ظرف 

1(2(3(4 (

دقیقه20: وقت پیشنهادي144تا 1هاي صفحه: 1فیزیک 
.استاجباريدانش آموزان تمام ها براي گویی به این سؤالپاسخ



27:ۀصفح1فیزیک-شهریور23آزمون–پروژة تابستان 

محل انجام محاسبات

1Fتحت تأثیر سه نیروي 2kgبه جرم mمطابق شکل زیر جسم -153


2Fو 


kfو 


تندياگر . سمت راست در حال حرکت استبه

4m، از روي سطح افقی متري5جسم پس از طی مسافت 
s

2mبه 
s

چند نیوتون است؟ جنبشی برسد، بزرگی نیروي اصطکاك 

1 22 3 37 0 6( F N, F N,sin / )   
 

1(4/42(2
3(8/44 (8/6

5که گلوله در ارتفاعهنگامی. کنیماز سطح زمین رها میHاي را از ارتفاعدر شرایط خأل گلوله-154
4H از سطح زمین قرار دارد، نسبت

.)مبدأ انرژي پتانسیل گرانشی در نظر گرفته شودسطح زمین به عنوان(انرژي جنبشی آن به انرژي پتانسیل گرانشی آن کدام است؟ 

1(1
52(5

3(1
44(4

310در شاخۀ سمت راست مایعی به چگالیاگر. شکل با سطح مقطع یکسان در حالت تعادل قرار داردUدر شکل زیر، جیوه در دو طرف لولۀ -155 g

cm
را 

313یابد؟متر جیوه افزایش میچند سانتیAشود، فشار در نقطۀ 136cmاي بریزیم که ارتفاع آنبه اندازه 6Hg
g( / )

cm
 

1 (50
2 (70
3 (68
4 (100
نیروهاينواع ااز یکاز طریق کدامترتیب از راست به چپ بهرا کشش سطحی و ترشوندگی هاي پدیدهعامل مؤثر در -156

؟توان توجیه کردمیمولکولیبین
چسبیدگرچسبی، هم) 2چسبیچسبی، همهم) 1
دگرچسبی، دگرچسبی ) 4چسبی، دگرچسبیهم) 3
ر اختیار دaمخروط به شعاع قاعدة و دیگري به شکل aمکعب با طول ضلع یکی به شکل جنس با جرم یکسانهمدو قطعۀ -157

که درحال تعادل ارتفاع مکعب و طوري. کنیم تا به تعادل برسندشناور میمحتوي جیوهدر ظرف قاعده طرف از این دو را .داریم
باشد 2hجیوهو ارتفاع مکعب خارج از 1hبرابر جیوهتا سطح خروطمنوك ارتفاع اگر . باشدمیجیوهمخروط عمود بر سطح 

کدام گزینه صحیح است؟
1 (h h1 22 (h h1 23 (h h2 14 ( چگالی ماده بستگی داردبه.



28:ۀصفح1شیمی-شهریور23آزمون–پروژة تابستان 

محل انجام محاسبات

10، با منبع گرمایی با دماي ثابت4mاز میلۀ فلزي یکنواختی به طولAمطابق شکل زیر، انتهاي -158 C و انتهايB آن با منبع
110گرمایی دیگري با دماي ثابت Cدر چند متري از انتهاي . باشددر تماس میA40ي میله، دما Cاست؟

1 (2/12 (1
3 (24 (8/2

15103طولیظرفی با ضریب انبساط -159
2  K لیتر از یک مایع با ضریب انبساط حجمی4توسط

K
/ 11021 4 ر شدهکامالً پ

80اگر دماي ظرف و مایع را. است Cظرف و (متر مکعب از این مایع از ظرف بیرون خواهد ریخت؟ هیم، چند سانتیافزایش د
.)مایع در ابتدا هم دما هستند

1 (310613 /2 (32
3 (6/134 (48
………رسانیم، حجم آن بC300بهC100ثابت دماي مقدار معینی گاز کامل را ازاگر در فشار-160

.شوددو برابر می) 1
.شودسه برابر می) 2
.یابدتر از سه برابر افزایش میبیش از دو برابر و کم) 3
.یابدتر از دو برابر افزایش میکم) 4

هاي زیر صحیح است؟یک از گزینهکدام-161
. گیرندبی قرار میجدول تناو14و 13، 12هاي ترتیب در خانهایزوتوپ منیزیم به3) 1
. آن رابطۀ مستقیم داردهستۀ با میزان پایداري ،ایزوتوپ در طبیعترادیودرصد فراوانی یک ) 2
. تر از ایزوتوپ دیگر استدر آن برابر صفر است، بیشهاو نوترونهاپروتونتعداد درصد فراوانی ایزوتوپی از لیتیم که اختالف ) 3
. شودرادیوایزوتوپ یافت می4ژن، هاي هیدرودر میان ایزوتوپ) 4
است؟نادرست،هاي زیریک از گزینهکدام-162

.هاي بسیار، توانست مدلی براي اتم هیدروژن ارائه کندنیلز بور پس از پژوهش) 1
. شودمعین جذب یا نشر میطول موجها، انرژي با جایی الکترون بین الیهجابهۀ در نتیج) 2
. است6شود و مقدار آن حداکثر برابر دهند که عدد کوانتومی اصلی نامیده مینمایش میnشمارة هر الیه را با ) 3
. مستقیم داردرابطۀاز هسته هاۀ آنبا فاصل،ها در اتمانرژي الکترون) 4

دقیقه10: وقت پیشنهادي134تا 1هاي صفحه: 1شیمی 
.استاجباريدانش آموزان ام تمها براي گویی به این سؤالپاسخ

A B

١١٠۰C١٠۰C



29:ۀصفح1شیمی-شهریور23آزمون–پروژة تابستان 

محل انجام محاسبات

در کدام گزینه آورده شده است؟،هر سه پرسش زیربه غلطپاسخ -163
11Zاگر در عنصر سدیم، ) آ  23وA  اينقطه-آرایش الکترونباشد، درNa نماد ،Naشامل چند ذرة زیر اتمی است؟

است؟15Pبر این نسبت در اتم ، چند برا29Cuدر اتم پرهاي نیمهتعداد زیرالیهبه هاي پرتعداد زیرالیهنسبت ) ب
ترکیب حاصل فرمول شیمیایی تشکیل دهد، 2Ca(SCN)اگر یون تیوسیانات در ترکیب با یون کلسیم، ترکیبی با فرمول ) پ

لیتیم و یون تیوسیانات کدام است؟هاياز یون
Li(SCN)2ـ 625/0ـ 33) 1
Liـ 625/0ـ 23) 2 SCN2
LiSCNـ 5/1ـ 33) 3

LiSCNـ 5/1ـ 23) 4

اند؟ اي عنصرها، درستکسید سومین عضو گروه دوم جدول دورهاچند مورد از مطالب زیر در رابطه با -164
. شودوري در کشاورزي استفاده میبهرهاز آن به منظور افزایش) آ

.رفته استها به کاراکسیدي است که در ساختار اسکلت مرجان) ب
. شوداز آن استفاده می،اي به مواد معدنیترین گاز گلخانهبه منظور تبدیل مهم) پ
. روداثر هنگام جوشکاري به کار مییط بیمشابه آرایش الکترونی گاز تک اتمی است که در ایجاد مح،آرایش الکترونی کاتیون آن) ت
1 (42 (33 (24 (1
3ةدر واکنش موازنه نشد-165 2 3 2 2NaHCO (s) Na CO (s) CO (g) H O(g)  شـود،  که در یک ظرف سربسته انجام می

هـاي  ي گونـه هـا مجموع تعـداد مـول  تجزیه شود تا دهندهواکنشچند درصد از تقریباً . وجود دارد3NaHCOگرم از 252
123شود؟4برابر ،موجود در ظرف واکنشةکنندشرکت 1 12 16(Na ,H ,C ,O : g.mol )   

1 (3/33
2 (53
3 (7/66
4 (8/83
هاي زیر کدام است؟ترکیبدر هاي ناپیوندي هاي پیوندي و تعداد جفت الکترونمجموع تعداد الکترون-166

2 2 3 2CO CH O HCN PCl CO SO    

1 (68
2 (65
3 (66
4 (67



30:ۀصفح1شیمی-شهریور23آزمون–پروژة تابستان 

محل انجام محاسبات

است؟ ppmچند در آن Clگرم باشد، غلظت یون 149برابر ،یگرم از محلول1000حل شده در KClنمک اگر جرم -167

)135 5Cl / : g.mol ،39K (
1 (355002 (710003 (124004 (24800
اند؟نادرستهاي زیر چند مورد از عبارت-168

. هر دو در آب نامحلول هستندنقره کلرید و باریم سولفات) آ
. نمک طعام وجود دارددر سرم فیزیولوژي و محلول شستشوي دهان ) ب
. گذاردها مینیاز گیاهان را در اختیار آنموردعناصر ۀآمونیوم سولفات یکی از کودهاي شیمیایی است که هم) پ
تواند متعلق به گروه دوم نمیAو نیترات برابر یک باشد، عنصر Aدر ترکیب یون هابه کاتیونهااگر نسبت تعداد آنیون) ت

.جدول تناوبی باشد
3) 24) 13) 2صفر) 1
هاي جدول تناوبی اسـت،  دار عناصر یکی از گروههاي هیدروژنبکه مربوط به تغییرات نقطۀ جوش ترکیزیربا توجه به نمودار -169

کدام گزینه درست است؟

. باشد15تواند مربوط به عناصر گروه میرو روبهنمودار ) 1
. باشنددار این گروه ناقطبی میهیدروژنهايتمام ترکیب) 2
. داردنیزترین نقطۀ جوش را بیش،ترین جرم مولی را داردترکیبی که کم) 3
. توانند پیوند هیدروژنی تشکیل دهندنمیAدار هیدروژنهمانند ترکیب ،Cو Bدار عناصرهاي هیدروژنترکیب) 4

42در دماي اتاق و فشار یک اتمسفر، -170 5 10/  تواند کدام گزینه می. شودگرم آب حل می250مول گاز نیتروژن به طور کامل در

N)114گرم آب نشان دهد؟ 500کلوین را در 273اتمسفر و دماي5/2م نیتروژن حل شده در فشار حداکثر جر g.mol )

1 (/ g0 0352 (/ g0 01753 (/ g0 0424 (/ g0 0125



.بپيونديد zistkanoon@2اي و آموزشي به كانال دوازدهم تجربي به آدرس براي دريافت مطالب مشاوره

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




