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 معني واژگان كدام گزينه تماماً صحيح است؟ - 1

  / سيادت: پاكيبيابان: بر )2    التفات: روي گرداني/ گشن: انبوه )1
  معونت: ياري/ مناصحت: رهبري) 4    / مهملي: تنبليشاگردي كردنتلمذ:  )3

 است؟ نادرستها،  معني مقابل كدام گروه واژه - 2
  شود. نوعي نخ كه از الياف كنف ساخته مي نخ قند:الف) 

  .بندند ب) چلّه: بخشي از كمان كه زه را به آن مي
  .وظايف و اعمالي كه انجام آن بر شخص واجب است ج) موجب:

  .شود آن با دكمه بسته مي يد) قبا: نوعي جامة جلوباز كه دوطرف جلو
  د- ب) 4  ج - الف )3  ج- ب )2  د- الف )1

 درست مشخص شده است. …گزينة  جز بهها  ينهامالي واژه در تمام گز - 3
  حول) و مخافت  - هولن بود و (ي تن به قضا ده / دريا در و مرجاشد سعدي چو گرفتار )1
  خان) روزه غارت كرد / هالل عيد به دور قدح اشارت كرد - خوانبيا كه ترك فلك ( )2
  چون كمان دوست مه غزا) نكشت / خونش بريخت ابروي -قضاخصمي كه تير كافرش اندر ( )3
  ثوابي) دارد -صوابيريزد / فرصتش باد كه خوش فكر ( شوخ تو خونم به خطا مي مزةغ) 4

 اماليي است؟ فاقد غلطكدام بيت  - 4
  آشوب / چنان بردند صبر از دل كه تركان خان يغما راكار شهرفغان كاين لوليان شوخ شيرين )1
  گيرد و هبه برنميدادم دو جهان به باد در عشقش / ما را به د )2
  د از هرب خرسوارانندوستيت خلقي با من شدند دشمن / رستم فرو نما در )3
  كار صواب باده پرستيست حافظا / برخيز و عزم جزم به كار صواب كن) 4

 است؟ آمده نادرست گزينه كدام در آرايه - 5
 )تضاد( بگير دستم كه بيفكن را خود نه/  پير درويش دست جوان، اي بگير) 1
 )تشبيه( شل روباه چو را خود مينداز/  دغل اي باش، درنده شير برو) 2
 )كنايه( غيب ز فرستد روزي بخشنده، كه/  جيب به چندي برد فرو زنخدان) 3
 )همسان جناس( خورد سير آن از روباه چه آن بماند/  خورد شير را بختنگون شغال) 4

 دارد؟ وجود استعاره يك و تشبيه دو گزينه، كدام در - 6
 است دين و دل غارت كه برآمد بانگ/  فروكوفت عشق طبل كه جا هر تو حسن) 1
 دارد كمان در چه تابان مه آن ندانم/  گريست روزگار چشم من روزي تيره به) 2
 دوست دام چو زلف سر در فتاده اينك/  زيركم مرغ من كه فروختمي عشوه دل) 3
 ما بستانيم و باغ اين گل و خار الهو/  ايمداده حيرت ديوار بر آيينه چون پشت) 4

 حسن تعليل) در كدام گزينه آمده است؟ - ايهام تناسب - معادله اسلوب - كنايه - هاي (تلميح ترتيب توالي ابيات زير از جهت داشتن آرايه به - 7
  زمين الف) كله گوشه بر آسمان برين / هنوز از تواضع سرش بر

  كني نگاه؟ شرف، به كجا مي لممساي  پيك؟/رسد آيا كدام  ب) از دور دست مي
  از هر طرف هزارانند سرايم و بس / كه عندليب تو ج) نه من بر آن گل عارض غزل

  نتوان كرد نمي واز صدق شد دهن صبح پر ز خون شفق / به حرف راست دهن  د)
  مرغان مهيا در قفس و دانة طلب / هست آب ق گرفتاران دنيا بيرسد رز مي هـ)

  ب - د -هـ  -ج - الف) 4  د - ج - هـ  - الف - ب )3  د - هـ  -ج - الف - ب )2  ـه -ب -ج - د - الف )1
 ؟شود نمييافت » تشبيه و استعاره«دركدام بيت يكي از دو آراية  - 8

  مي بياور كه ننازد به گل باغ جهان / هر كه غارتگري باد خزاني دانست )1
  / آب گلزار بشد رونق عطّار برفت ورمآ باد بوي گل رويش به گلستان )2
  گر خاك شوم / ناز از سر بنه و سايه بر اين خاك اندازبه سر سبز تو اي سرو كه  )3
  در چمن نرگس سرمست خراب افتادست / زانكه اندر قدح الله مدام است امروز) 4

 وجود دارد؟» اليه مضاف«در دو بيت زير، چند وابستة پسين از نوع  - 9
  ر خنجر مژگان يار مننوشخند ماه / يادش به خي خلد چون نشترم به ديده«

  »قرار من چنين نبود / اي ماية قرار دل بيما آخر قرار زلف تو با 
  يازده) 4  ده )3  نه )2  هشت )1
 … جز بهها يكسانند  ها تعداد هسته در همة گزينه -10

  داني كه بر نگين سليمان چه نقش بود / دل بر جهان مبند كه با كس وفا نكرد )1
  سندان كرد / به زير دندان چون موم يافت سندان را قصد به فرّ دولت او هر كه )2
  اگر شراب جهان خلق را چو مستان كرد / تو شان رها كن چون هوشيار، مستان را )3
  بگويشان كه شما به اعتقاد ديوانيد / كه ديو خواند خوش آيد هميشه ديوان را) 4
  

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2فارسي (اي درس ه گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر          
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از          
  شما براي آزمون امروز چيست؟ري گذا هدف        

 

  )2فارسي (
  سال دوم مباحث نيم

  157تا  87 ةصفح
  )2نگارش (
  سال دوم مباحث نيم

  124تا  72 صفحة

دقيقه 15  )2(فارسي

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف   
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 اسمي بيت زير، كدام است؟ هاي هاي گروه تعداد هسته -11
 »من هم از خواجه گشوده است در راز به گشودم در گنجينة راز / كه با سر نامه«

  پنج) 4  چهار )3  سه )2  دو )1
 قطعه شعر زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ -12

  »از رنج رستنكن، به وقت و شكر او و تو شكر خدا كن، به هنگام رنج / «
  رداهر كه نداند سپاس نعمت امروز / حيف خورد بر نصيب رحمت ف )1
  تا چه عمل كند عجب شكر من و سپاس من / تا چه اثر كند عجب ناله و زينهار من )2
  سپاس از جهاندار كاين رنج سخت / به شادي و خوبي سرآورد بخت )3
  گر ناشادمجهان / شكر زان گويم اگر شاد و جاودان نيست فروغي غم و شادي) 4
 است؟ تر نزديك »تر اولي اصحاب، بند بريدن از بتداا! دوست اي: گفت مطوقه« جملة به گزينه كدام مفهوم -13

 برند هركس نه بخشش گوي ولي/ درند كوشش ميدان به كس همه) 1
 شمع چو نبخشودم خود بر و بخشودم جهان بر/ من ز هادل هنگامة شد گرم تا سوختم) 2
 نفك گوهر دهن از فَرقت به بارد اگر تيغ/ گير ياد را پروريدشمن آيين صدف، از) 3
 بندت ز شود رها كه دارد اميد دگر نه/ كمندت از سر نكشد كردي صيد هركه دل) 4
 ؟نداردكدام بيت با بقيه تناسب معنايي  -14

  بريم / با پادشه بگوي كه روزي مقدر است ما آبروي فقر و قناعت نمي )1
  ارزد مينان دو صد من زر ناي دون بگذر / كه يك جو منت دوچو حافظ در قناعت كوش و از دني )2
  حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوي / كاين خاك بهتر از عمل كيمياگري )3
  ماندگي عشق تو را دردي هست / هم بدان درد قناعت كن و درمان بگذارگر ز در) 4
 ؟نداردمفهوم بيت زير در كدام گزينه وجود  -15

  »زور داري، چون نداري علم كار / الف آن نتوان به آساني زدن«
  دانشي كار گردد دراز ساز / ز بي كار گيتي به شودز دانش  )2  پير برنا بود دل ود هر كه دانا بود / ز دانشتوانا ب )1
  حيف باشد دل دانا كه مشوش باشد/ غم دنياي دني چند خوري باده بخور) 4  همان به كه نادان به دانا رود / كه از دانشش كار باال رود )3
 دارد؟بيشتري ي زير قرابت معناي كدام بيت با بند -16

 »او را به همين نام بستاييم/ آمين اش اسماي صدگانهان عدل خود را بر همگان گسترده/ باشد كه از ميان اوست كه عادل مطلق است / و خو«
  ديدن و دانستن عدل خداي / كار حكيمان و ره انبياست )1
  ه صنم استدرم و مال كان همو به جان خلق بر آمد پديد عدل خداي / نه بر تن  )2
  اين عدل / هزار بار نكوتر ز تخت و ملك جم استكرا بدان  اگر پسند نيايد تو )3
  ستبه حكم خرد از جور به حكم كه جدا جز عدل بنياد جهان است بينديش كه عدل /) 4
 … جز به ،ها با بند زير قرابت معنايي دارند همة گزينه -17

  »هاي شمال و جنوب نيز/ آسوده در دستان خداست سرزمين شرق از آن خداست / غرب از آن خداست/ و«
  داري به پرده روس نه عماري / بر درگه تواي هفت ع )1
  زد اين طويلة بام بر ابلق صبح و ادهم شام / حكم تو )2
  اند؟ اند / سلطان تويي، آن دگر كدام صاحب تويي، آن دگر غالم )3
  دانيم ما ا فانوس شمع طور ميسوز نيست / الله ر اي خالي از آن خورشيد عالم ذره) 4
 گور تناسب معنايي دارد؟تا با قطعة ادبي رابيندرانات …بيت  جز بههمة ابيات  -18

 »در روياي يك ناتوان«آيد:/  پاسخ مي»/ ات كجاست؟خانه«پرسد:/  كن/ از ناممكن ميمم«
  تواند تاج رفعت از سر كيوان گرفت همت نهاد / مي يصائب قدم بركرس هر كه چون )1
  كوه نتواند شدن سد ره مقصود مرد / همت مردان برآرد از نهاد كوه، گرد )2
  شود است / تيغ جوهردار چون بشكست خنجر مي جوهراز شكست از كار نفتد هر كه صاحب  )3
  مون سرنوشت دو عالم جز اين نبود / كĤن سر كه خاك راه شد از آسمان گذشتمض) 4
 ؟شودنمياز كدام بيت دريافت » ايثار«مفهوم  -19

  دارد سياهش را براي خود نگه مي و لكةپراكند /  اش را در آسمان مي ماه/ روشني )1
  روشني هرگز / اگر چه كار چراغ است نور بخشيدن نيفكندهبه پاي خويش  )2
  بيني ها را هم / نمي اي / ستاره گريه كني اگر / كه آفتاب را نديده )3
  كه در اين راه پست نيست ،وست / ايثار كن روانت و جان و دلت را به ياد دبگشاي دس) 4
 … جز به ،مي دارندوقرابت مفه »ها توان ساخت حوادث سالح و از تجارب براي دفع«ها با جملة  همة گزينه -20

  شيار / ز سوراخي دو بارش كي گزد ماره هر آن گاهي كه باشد مرد )1
  ميا رسيدههمان ثمر نا شود / ما غافالن تجربه سنگ آب مي از آفتاب )2
  كه ما پير جهان ديده نبوديم / روزي كه رسيديم به ايام جواني صد حيف )3
  به روزگار سالمت سالح جنگ بساز / و گرنه سيل چو بگرفت سد نشايد بست) 4
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 ّلتو األدقّ في الجوابِ  ل ن األصحة رجمةعين أو إلي العربي28 - 21( م:( 

  :﴾جادلهم بالّتي هي أحسنُ و اُدع إلَي سبيلِ ربك بِالحكمةِ والموعظَةِ الحسنَةِ﴿ -21
  !ها ستيز كردم با آن بهتر ةم دعوت كردم و با شيورراه پروردگا) با حكمت و پند خوب به 1
  كن!دله است مجا راي كه بهت ) با حكمت و پند نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به شيوه2
  !با آنان به بهترين شكل گفتگو كن ) با حكمت و پند نيكو به راه پروردگار فرا بخوان و3
  !اي كه بهتر است مجادله كرد ) با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگار دعوت كرد و با آنان به شيوه4
22- »ن يحكُمي و مفهعارض قَبلَ أن يي و عسمقَبلَ أن ي فهو الجاهل!جِب علَمم بِما ال ي:«  

  داند پس او نادان است! كند به آنچه نمي اينكه بفهمد و حكم مي از كند قبل اينكه بشنود و مخالفت مي از دهد قبل ) كسي كه جواب مي1
 او نادان است!پس  ،داند اينكه بفهمد و حكم كند به آنچه نمي از اينكه بشنود و مخالفت كند قبل از ) هر كس جواب دهد قبل2
  داند! اينكه بفهمد و حكم كند به آنچه نمي از اينكه بشنود و مخالفت كند قبل از ) كسي نادان است كه جواب دهد قبل3
 دانست پس او نادان است! اينكه فهميده باشد و حكم كند به آنچه نمي از اينكه شنيده باشد و مخالفت كند قبل از ) هر كس جواب بدهد قبل4

  :»!ه ولكن تَعلَّم االنجليزيةَ من السياح الذين كانوا ياتون الي مصراد دراسته في المدرسة الثانويصل العقّلَم يوا« -23
  گيرد! آيند ياد مي گرداني كه به مصر مي دهد ولي انگليسي را از جهان دوم ادامه نمي ةعقّاد تحصيلش را در مدرس )1
  آمدند ياد گرفت! گرداني كه به مصر مي نداد ولي انگليسي را از جهانمتوسطه ادامه  ةاد تحصيلش را در مدرس) عق2ّ
  داد! آمدند ياد مي گرداني كه به مصر مي اد تحصيالت متوسطه را ادامه نداد ولي زبان انگليسي را به جهان) عق3ّ
 گرفت! آمدند فرا ميگرداني كه به مصر  متوسطه ادامه نداد ولي انگليسي را از جهان ةش را در مدرست) عقّاد تحصيال4

24- »أعلم ساكتاً و لَم أقُل شيئاً كنت أنّه ما يشتهي لكن كنت!«:  
  خواهد ولي ساكت مانده و چيزي نگفتم! ) دانسته بودم كه او چه مي2  ) من داناتر بودم كه او چه ميل دارد ولي ساكت ماندم و چيزي نگفتم!  1
  دانستم اما ساكت بودم و چيزي نگفته بودم! خواهد را مي كه او چه مي اين )4  چيزي نگفتم! و خواهد ولي ساكت بودم كه او چه مي دانستم ) مي3
  :»!أنتنَّ ال تَدخُلْنَ في موضوعات تُعرِّضُكُنَّ للتُهمةِ« -25

  !دهد قرار مي  ) در موضوعاتي وارد نشويد كه شما را در معرض تهمت1
  !دهد ها قرار مي تهمتكنيد كه شما را در معرض  ) در موضوعاتي دخالت مي2
  !قرار خواهد داد  هايي وارد نشويد كه شما را در معرض تهمت ) در جايگاه3
  !قرار دهد  ها شويد كه شما را در معرض تهمت هايي وارد نمي ) در جايگاه4
26- عين الص: حيح  

1 (:!لوكُكر سعامالً بِما تَقولُ تَغَي دهي!  ي رفتارت را تغيير ميگويي عمل كن اگر به آنچه كه مي إذا كُنت  
  با ما صحبت كرد! آداب سخن گفتنة معلّممان دربار كَلّمتنا معلِّمتُنا حولَ آداب الكالمِ!:)  2
  شناسد! مسلّماً او گوينده را از سخنش مي :إنَّ المتكلِّم يعرَف بِكالمه!) 3
4 (!  سخن بگوييم سالم باشيم! كه بايد پيش از آن :يجِب أن نُسلِّم قبلَ التَّكلُّمِ

  :الخطأعين  -27
   !: با دوستم تصميم گرفتيم كه دو هفته براي امتحان زبان عربي مطالعه كنيم!ةِ ألسبوعينِ اثنينِغةِ العربيقَرّرنا مع صديقي لنُطالع المتحانِ اللّ) 1
           !كند : استادمان با تأخير امتحان زبان عربي براي دو هفته موافقت نمي!انيةِ لألسبوعِ الثّغةِ العربيمتحانِ اللّإلنْ يوافقَ أستاذُنا على تأجيلِ ) 2
         !اي از سالن نشاند تا ما را از هم جدا سازد ، هر يك از ما را در گوشه: استاد!ليفرِّقَنا منَ الصالَةأجلسنا األستاذُ كلَّ واحد منّا في زاويةٍ ) 3
  !تان فراموش نخواهيد كرد :  استاد به شما درسي آموخت كه هرگز آن را در زندگي!اً لن تَنسوه في حياتكم أبداًعلَّمكُم األستاذُ درس) 4
  »:هايشان آشكار نكرده بودند!گذاري را در پژوهشهاي اين اثرنويسندگان زبان عربي جنبه« -28

  يكن علماء اللغة العربية بينوا أبعاد هذا التأثير في الدراسات! لم) 2  ما بينَ كتّاب اللغة العربية أبعاد ذلك التأثير في دراساتهم!) 1
   ما كان كتّاب اللغة العربية بينوا أبعاد هذه التأثيرات في دراساتهم!) 4  ما كان كتّاب اللغة العربية بينوا أبعاد هذا التأثير في بحوثهم!) 3
29- في المفهوم: الخطأَن عي  

1 (»ه مايبلغُ الصباحتياله ادقُ بصدق دقِ في األعمال! !»:ال يبلُغُه الكاذبااللتزام بالص  
!!»: ال تُحدث الناس بكلِّ ما سمعت به«) 2 عضرورة حفظ األسرار فيما نسم   
3 (»ألَنّه كالس رِ الكذّابتشة مع الكذّاب!»: رابِال تَسرااللتزام بالمـُشاو!   
  !ضرورة اإلنفاق مما نُحب :﴾ى تُنْفقُوا مما تُحبونَلَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حتَّ﴿) 4

ر دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس د هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2عربي، زبان قرآن (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر          
  بوده است؟ 10ل چند از عملكرد شما در آزمون قب         
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف        

 

 )2عربي، زبان قرآن (
  

  سال دوم مباحث نيم

  91تا  43ي  صفحه
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آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف   
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 ن األالتالي بدقّةٍ ثم أجِب ع النّص )34- 30( سئلةإقرأ النّص بناسبِما ي:  
في باطنِ األرضِ و تَجمع فيه الحبوب  اسكَنهتحت األرضِ و تَنْتَخب م و الغُرَف بِمهارةٍ صغيرةٌ جداً و هي مهندسةٌ معماريةٌ تَصنَع الحصونَحشرة النّملةُ «

. هناك نوع آخَر من النّمل وهو ال تَفْسد يوء الشمسِ حتّسطحِ األرض و تَنْشُرها تحت ض إنْ تَشْعرِ النملةُ بالرّطوبة تُخْرِجِ الحبوب إلي. المختلفَة
ن الورق المإلي نَوعٍ م شبل العحوي صمتخص ي كيمياويئقونشة جميلة.  يلبِه أشكاالً هندسيجعهذ فَلْي هدإلنسانُ جه  ةالصغيرِ شرةالح هانأعي نُصب

  »للوصولِ إلي أهدافه!
  من فساد الحبوب؟ ماذا تَفْعلُ النّلمةُ للوقاية -30

!زاوية من بيتها لمدتَنْشرُها في )2   و تأكل سريعة! تَذْهبها بِسطحِ األرضِ)1 فة طويلة حتي تَج  
  خرج من هذه الحالة!حتي ت لَن تَستَفيد من الحبوبِ)4 !األرض تحت ضوء الشمسِعلي اضَعهَت)3

31- حيح حسب النّص عيإنّ النملة...........«ن الص:«  
  ناء محكماً دون الجهد و بسهولة!تبني ب مهندسةٌ معماريةٌبعضها)2 تي ليست لها أصغرحجماً بالنسبة األُخرَي!من الحشرات اّل)1
  و تهتم بأطعمها و حبوبها دائماً! رضِتعيش في باطن األ)4 لها أنواع مختلفة قد جاء نوع واحد في النّص المذكور!)3

32-  الخطأن عي:  
   لبشر!مل أن يصنع أشياء كثيرة مثل ايمكن للنَّ )2 يقوم النمل الكيمياوي بتحويل النّبات إلي الكرتون!)1
  ة!الصغيرِ شرةالح ههذعلي اإلنسان أن الينسي اجتهاد)4 البذور في الرّطوبة حتي التفسد! ُلنمتحفظ ال)3

 ن الصحيح34-33( عراب و التحليل الصرفياإل فيعي(:  
  :» ينشئ « -33

 ليس له فاعل/ فعل وجهول، م»)إفعال«(من وزنثالثي زيد، مللمذكرفعل مضارع، )1
 »أشكاالً«مفعوله/ فعلٌ وعلوم، م»)ش ن أ«(حروفه األصليةثالثي زيد، مفرد، ممضارع)2
 / فعل و الجملة فعلية»)إفعال«علي وزن»إنشاء«(مصدرهمضارع، للغائب، مزيد ثالثيفعل)3
 و الجملة فعليةفاعله محذوف/ فعل وعلومم)،»نشأة«مصدرمن  (مضارع، مفرد، مجرد ثالثي)4

  :»يجعلل«  -34
 »جهد«لهمفعو/ فعلٌ وعلومفعل مضارع، للغائب، مزيد ثالثي، م)1
 فعليةٌو الجملةُ»نسانُاإل«، مجرّد ثالثي/ فعلٌ و فاعلهةللغائب،أمرفعل)2
 »نسانُاإل«فعل و فاعله/»)جعل«(مصدرهمجرّد ثالثي ،، مذكرمضارع)3
 فعليةٌو الجملةُ»شرةلحاههذ«/ فعل و فاعله علومفعل أمر، مجرد ثالثي، م)4

  في ضبط الحركات: الخطأعين  -35
  المزارِعونَ يستَخْدمونَ تلك الشَّجرةَ كَسياجٍ حولَ المزارِع! )2        ظَواهرُ الطَّبيعةِ تُثْبِت حقيقةً واحدةً و هي قُدرةُ اهللاِ! )1
!المدرسونَ جادلوا التَّالميذَ في المدرِسةِ  )3   على اإلنسانِ المحاولَةُ للْوصولِ إلى األهداف الّتي يريد! )4   بالّتي هي أحسنُ
 في معني المفردات: الخطأعين  -36

  ة اليجوز التَّصريح بها!القبيح عمال و األلفاظاألفُحش:  )2  مرّ: طعم يتذَوقُ اإلنسانُ بنهايةِ لسانه و هو مقابلُ الحلوِ! )1
 الْمزارِع: أمكنةٌ تُغرَس فيها األشجار و تُزرع فيها المحاصيلُ! )4  بوء: ما هو مستور تحت سترٍ أو داخلَ شيء آخر!المخ )3

 بالجملة:   موصوفاًعين المفعول  -37
1( !  أهدافاً أخيراً! جاء مهاجم إلي الملعبِ قَد سجّلَ )2   اُفَتِّش عن طالبٍ يساعدني في أداء واجِباتي الدراسيةِ

3( !   إن تُقرِضوا اهللاَ قَرضَاً يضاعفه لَكم! )4   شاهدت في إحدي الشّوارع سيارةَ إطفاء تسيرُ في الطّريقِ بسرعةٍ
:عن  الخطأ نيع -38  فعلٍ يصف نكرةً

 !شارك طلّاب في الملعبِ يشَجعونَ )2    !نَياآلخَر عنفَالتَ من علمٍ رب اي بك أعوذُ )1

3( الشّرشف ماشٍطعةُ قُق ير يعل وضَع4    ! رِيالس( كتب قرأتُها ما متحانِفي االأسئلةً مي علِّم!  
  فيه الم األمر: اليوجدعين ما  -39

 ليتوكّلوا عليه! علي المؤمنينَ باهللا أن ال ييأسوا في هذه الدنيا و) 2  لتعلّم الدرسِ أكثر من قبل، لَيسكُت هؤالء الطّالب عند تدريس المعلّم! )1

3 (!   ذهبت إلي زمالئي في الصف ألقول لهم أنّ نجاحهم في مطالعة مستمرّة!) 4  ألستَمع إلي األقوال الّتي تُرشدني إلي الصراط المستقيم دائماً
  عين نكرةً وصفت بجملة: -40

  !ا إلى فرعونَ رسوالً فَعصى فرعونُ الرَّسولَأَرسلن )2         !ظواهرُ الطَّبيعةِ تُثبت حقيقةً واحدةً و هي قدرةُ اللّه )1
  !ألَّفت هذه الكاتبةُ كتباً في مجاالت التّعليم يرتبطُ بعضُها بالمعلِّم )4   !جاء سعيد إلى بيتنا و ساعدني في فهم العربيةِ )3
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 اطهار (ع) بود؟ كدام چالش عصر ائمة، نتيجة افزايش احتمال خطا در نقل احاديث -41

  الگوهاي نامناسب ارائة )2  ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر اكرم (ص) )1
  تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث) 4    تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت )3
 از آثار تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث است؟ ،يك كدام -42

  هاي شخصي در احكام ديندخالت دادن سليقه )2  راموش شدن اصل حديثكم و زياد شدن عبارات يا ف )1
  صحيح از غلط احاديثتشخيص  ناممكن شدن) 4    گمراهي بسياري از مسلمانان )3
اميه  داد، فرمود كدام دسته در حكومت بني بيم مياميه  ان در مبارزه با حكومت بنيش آنجا كه اميرالمؤمنين علي (ع)، مسلمانان را نسبت به ضعف و سستي -43

 آورد؟ چه چيزي قلب انسان را به درد مي ،گريانند و از نظر ايشان

  اتحاد در مسير باطل و تفرقه در راه حق -اند اي كه به دين خود نرسيده اند و دسته اي كه دنياي خود را از دست داده دسته )1
  اعتنايي و كندي در حق ايشان بي - اند اي براي دنياي خود كه به آن نرسيده اند و دسته دست داده اي بر دين خود كه آن را از دسته )2
  اتحاد در مسير باطل و تفرقه در راه حق - اند اي براي دنياي خود كه به آن نرسيده اند و دسته اي بر دين خود كه آن را از دست داده دسته )3
  اعتنايي و كندي در حق ايشان بي -اند اي كه به دين خود نرسيده اند و دسته دهاي كه دنياي خود را از دست دا دسته) 4
 اميه چه بود و كدام عامل مانع نابودي كامل اسالم در زمان آنان شد؟ عباس در گرفتن قدرت از بني شيوة بني -44

  تمسك عامة مردم به ثقلين - سوءاستفاده از قرابت با اهل بيت (ع) )1
  تمسك عامة مردم به ثقلين -اميه قه ميان بنيايجاد اختالف و تفر )2
  شده در عصر پيامبر اكرم (ص)تحول ايجاد - رابت با اهل بيت (ع)سوءاستفاده از ق )3
  شده در عصر پيامبر اكرم (ص)تحول ايجاد -اميه تفرقه ميان بنيايجاد اختالف و ) 4
 ن و وفادار به عهد خود با قرآن باشيم؟توانيم پيرو قرآ مي در چه صورتبه ترتيب  ،به فرمودة امام علي (ع) -45

  كنندگان به صراط مستقيم را شناسايي كنيم. پشت -شكنان را تشخيص دهيم پيمان )1
  .شكنان را تشخيص دهيم پيمان - كنندگان قرآن را بشناسيم وشمفرا )2
  كنيم. آيات قرآن را از اهلش طلبشرح و تفسير  -كنندگان به صراط مستقيم را شناسايي كنيم پشت )3
  ط مستقيم را شناسايي كنيم.گان به صراكنند پشت -شرح و تفسير آيات قرآن را از اهلش طلب كنيم) 4
 دانستند؟ در مبارزة خود با حاكمان عصر خويش، آنان را در چه امري يكسان مي ،امامان بزرگوار (ع) -46

  يتيهاي شخص اخالق و رفتار و ويژگي )2  غصب خالفت و جانشيني رسول خدا (ص) )1
  آميختن حق و باطل و حركت در مسير باطل) 4    شيوة درست مبارزه با آنانانتخاب  )3
 امريچه بايد و علت آن را  بايد بگوييمدر پاسخ چه » كرد؟ كرد، با يزيد بيعت مي اگر امام حسن (ع) در زمان حكومت يزيد زندگي مي«د: اگر از ما بپرسن -47

 ؟كنيمبيان 

  است. اصولي تغييرناپذيرهاي روشو داراي  سياستي ثابت، )(ع زيرا سياست ائمه - خير )1
  است. اصولي تغييرناپذير ها وروشو داراي  سياستي ثابت، (ع) زيرا سياست ائمه -بله )2
  كردند. هاي مختلفي عمل مي در شرايط و مقتضيات زمان با شيوهائمه (ع) زيرا  - خير )3
  كردند. هاي مختلفي عمل مي مان با شيوهدر شرايط و مقتضيات زائمه (ع) زيرا  -بله) 4
 عباس به امامان دهم و يازدهم چه بود؟ هاي حاكمان بني گيري چگونه اعالم شد و علت سخت ،زمان (عج)آغاز غيبت كبري از سوي امام  -48

  تسليم بودن مردم در برابر حاكمان و عدم مبارزه با آنان - نامة حضرت به شيخ مفيد )1
  )از احاديث قيام و حاكميت مهدي (عاطالع آنان  - فيدنامة حضرت به شيخ م )2
  )از احاديث قيام و حاكميت مهدي (عاطالع آنان  -نامة امام به آخرين نايب خاص )3
  تسليم بودن مردم در برابر حاكمان و عدم مبارزه با آنان -نامة امام به آخرين نايب خاص) 4
 اعتقاد كدام گروه است؟زنده بودن امام عصر (عج)،  يك است و رساندن جهان به نهايت عدل، اعتقاد كدام -49

  شيعيان - همة اديان الهي) 4  شيعيان - اسالمفقط  )3  اهل سنت  - همة اديان الهي )2  اهل سنت - اسالم فقط )1

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2دين و زندگي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ ؤال به چند سؤال ميس 10از هر          
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از          
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف        

 

هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش  )2(دگي دين و زن
دقيقه 15

  سال دوم مباحث نيم

 158تا  85ي  صفحه

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف   
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 يكي از عوامل مؤثر در از بين رفتن ترديدها در عصر غيبت چيست و سفارش رسول خدا (ص) در اين راستا به مسلمانان چيست؟ -50

  قائم پيش از ظهور او امام پيروي از  - عمل به احكام فردي و اجتماعي با مراجعه به عالمان دين )1
  )جپذيرش واليت و محبت امام عصر (ع - عمل به احكام فردي و اجتماعي با مراجعه به عالمان دين )2
  از ظهور او قائم پيشامام پيروي از  - ) به هنگام ظهورجداري امام (ع آشنايي با شيوة حكومت )3
  )جپذيرش واليت و محبت امام عصر (ع - ) به هنگام ظهورجداري امام (ع آشنايي با شيوة حكومت) 4
 يك از اهداف جامعة مهدوي اشاره دارد؟ به كدام» ليبدلنّهم من بعد خوفهم امناً«عبارت قرآني  -51

  گستري عدالت) 4  آباداني )3  فراهم شدن زمينة رشد و كمال )2  امنيت كامل )1
 هاي اسالمي را به اجرا درآورد، چيست؟ دهد كه برنامه فقيه صحيح است و عاملي كه به رهبري امكان مي  كدام گزاره در مورد ولي -52

  وحدت و همبستگي اجتماعي -خواهي دشمنان بايستد انتخاب وي مانند انتخاب مرجع تقليد است و بايد بدون ترس و واهمه، در برابر زياده )1
  استقامت و پايداري در برابر مشكالت -خواهي دشمنان بايستد مانند انتخاب مرجع تقليد است و بايد بدون ترس و واهمه، در برابر زيادهانتخاب وي  )2
  وحدت و همبستگي اجتماعي - شده باشد و مقبوليت داشته باشد بايد از جانب مردم پذيرفته )3
  استقامت و پايداري در برابر مشكالت - شته باشدشده باشد و مقبوليت دا بايد از جانب مردم پذيرفته )4
 شود؟ هايي مي فقيه دارد و تقليد شامل چه زمينه  ويژگي ولي  اشاره به كدام ،در شرايط پيچيدة جهانيجامعه رهبري  -53

  دين نيادياعتقادات بنيعني  ،اصول دين -شجاعت و قدرت روحي )2  ات عمليريعني احكام و دستو ،دين فروع -شجاعت و قدرت روحي )1
  ات عمليريعني احكام و دستو ،دين فروع - مدير و مدبر بودن) 4  دين ناعتقادات بنيادييعني  ،اصول دين - مدير و مدبر بودن )3
كند و  علوي پرهيز مي كالمداند، از چه امري بنابر  برده است و با تسلط بر علم خودشناسي، بهشت را بهاي خود مي  منزلت خود پي انساني كه به ارزش و -54

 به كدام نكته التفات ورزيده است؟ ،در لسان قرآن

  »اي فرزند آدم، اين مخلوقات را براي تو آفريدم.« - »و ال يرهقُ وجوههم قَتَرٌ« )2  »ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم.« - »و ال يرهقُ وجوههم قَتَرٌ« )1
  »ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم.« -»بِها فَال تَبيعوها الّا«) 4  »ن مخلوقات را براي تو آفريدم.اي فرزند آدم، اي« -»بِها فَال تَبيعوها الّا« )3
دار نشده است،  هاي نامشروع در وجودش ريشه تعبير پيامبر اكرم (ص) دربارة انساني كه در دورة نوجواني و جواني هنوز به گناه عادت نكرده و خواسته -55

 كند؟ مي متبادروجوگر  را به ذهن انسان جست چه چيزي تعبيرچيست و اين 

  كند. نفس اماره ايستادگي ميهاي وسوسههمواره در مقابل  -غيرخدا در نظرش كوچك است )1
  كند. نفس اماره ايستادگي ميهاي وسوسههمواره در مقابل  - تر است به آسمان نزديك )2
  تر است. ها در او قوي گرايش به خوبي - تر است به آسمان نزديك )3
  تر است. ها در او قوي گرايش به خوبي -غيرخدا در نظرش كوچك است) 4
 يك از اهداف ازدواج است؟ ، مربوط به كدام»لتسكنوا اليها«نزد خدا، چيست و عبارت قرآني:  ترين نهاد اجتماعي كنندة مقدستكميل  -56

  انس با همسر - آمدن فرزندان )2    انس با همسر - رشد اخالقي و معنوي )1
  رشد و پرورش فرزندان - آمدن فرزندان) 4  رشد و پرورش فرزندان - رشد اخالقي و معنوي )3
 ؟شودميچگونه ميسر  ،هموار كردن راه رسيدن به بهشت براي خود و فرزندان -57

  هاي خود از تشكيل خانوادهكردن هدفمشخص )2  ترين مالك همسر شايسته قرار دادن ايمان به عنوان مهم )1
  فحشابه گناه و  در عين آلوده نشدنشروع زندگي مشترك ) 4  پس از ازدواج پاكدامنين زندگي با رعايت عفاف و سامان داد )3
سازد و در بيان  سان دور مينتذكر داده شده است، كدام ويژگي فطري را از ا» حب الشَّيء يعمي و يصم« :در حديث امام علي (ع)گرفتار شدن در آفتي كه  -58

 توان مستند قرار داد؟ قدس ازدواج، كدام حديث نبوي را مياهميت امر م

  »د.نصف ديگر، از خدا پروا داشته باش را حفظ كرده است؛ پس بايد براي كسي كه ازدواج كند، نصف دين خود« -عقل )1
  »خواند. ر از هفتاد ركعت نمازي است كه شخص مجرد ميتدو ركعت نماز شخص متأهل، بر« -عقل )2
  »را حفظ كرده است؛ پس بايد براي نصف ديگر، از خدا پروا داشته باشد. كسي كه ازدواج كند، نصف دين خود« - اختيار )3
  »خواند. ر از هفتاد ركعت نمازي است كه شخص مجرد ميتدو ركعت نماز شخص متأهل، بر« - اختيار) 4
 دنبال دارد؟ ند، چيست و چه عاقبتي براي او بهك وجو مي جست ،ناهگاز كه انسان پس از پژمردگي و شكسته شدن شخصيتش ناشي از لذت آني برخاسته  يرّمف - 59

  ارزش شدن زندگي دنيا بي -افراط در گناه )2    قراري شدت يافتن بي -افراط در گناه )1
  ارزش شدن زندگي دنيا بي - دواجبه تأخير انداختن از) 4  قراري شدت يافتن بي - دواجبه تأخير انداختن از )3
ها مرهون  زياد شدن عفاف و غيرت آنرسول خدا (ص)،  كالممطابق با اند و  همواره دختران و پسران را به ازدواج تشويق و ترغيب كرده ،اچرا پيشوايان م -60

 چيست؟

  ها آنفراهم كردن امكان ازدواج براي  - جنسي و عقلي با زمان ازدواج زياد شود و تشكيل خانواده به تأخير افتد بلوغ ميان زيرا نبايد فاصلة )1
  صحيح پاسخگويي به نياز جنسي به شيوة - دجنسي و عقلي با زمان ازدواج زياد شود و تشكيل خانواده به تأخير افتبلوغ زيرا نبايد فاصله ميان  )2
  صحيح پاسخگويي به نياز جنسي به شيوة - تآور اس زيرا داشتن قدرت انتخاب، ارزشمند و در عين حال، مسئوليت )3
  ها فراهم كردن امكان ازدواج براي آن - آور است ت انتخاب، ارزشمند و در عين حال، مسئوليتزيرا داشتن قدر) 4
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61- The researchers know a lot about the coronavirus, but they … much success in finding a cure for it yet. 

1)  haven’t enjoyed 2) didn’t enjoy 3) won’t enjoy 4) don’t enjoy 

62- The boy was so …, sitting on the sofa, that he didn’t want … at all. 

 1) relaxed - to move  2) relaxing – moving  relaxed - moving  4) relaxing - to move 

63- A: It seems someone … the light  

 B: Yeah, I will … . 

1) forgets to put out - turn off it   2) has forgotten to put out - turn it off 

3) has forgotten putting out - turn off it  4) forgets putting out - turn it off 

64- I got into serious money trouble last year, and I could see no way out of the … . 

1) mission 2) activity 3) situation 4) discount 

65- After all that driving, we got tired and decided to stop for a quick … at a local restaurant.  

1) snack 2) notice 3) hobby 4) mistake 

66- He … to escape through the window, but the police were quick enough to catch him. 

1) improved 2) attempted 3) took part 4) referred 

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. 

Since the beginning of history, various forms of art and culture …(67)… an important part in the 

development of human life around the world. This means that festivals, handicrafts, food and music of a 

…(68)…have a unique ability to reflect the identity of the people who live there. Also, if you study the art 

and culture of a special group of people, you …(69)… many things about their beliefs as well. In fact, that is 

the reason why art …(70)… and museums are among the most popular tourist destinations in many 

countries. Tourists are also interested in buying artistic works because they can later remind them of the 

lifestyle of the people they have visited. 

67- 1) are playing  2) were playing 3) have played 4) played 

68- 1) society  2) custom 3) humankind 4) imagination 

69- 1) have learned 2) will learn 3) were learning 4) learned 

70- 1) invitations  2) habits 3) emotions 4) galleries 

 

 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2( زبان انگليسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ ند سؤال ميسؤال به چ 10از هر           
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از           
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف         

 

دقيقه 15

PART A: 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. 

  سال دوم مباحث نيم
107تا  61ي  صفحه  

2انگليسي   زبان

آزمون قبل 10چند از  براي آزمون امروز 10ري چند از گذا هدف   

  



   10: ةصفح  (دفترچة مشترك) يازدهم تجربي عمومي  99 ارديبهشت 26 آزمون -)7پروژة ( 
 
 

 دارد. تأثير شما كل تراز در و است اجباري سؤاالت اين به دادن پاسخ         گواه)( شاهد هاي سؤال 

 

 

71- If everybody …, we may hold a meeting to discuss this problem tomorrow.   

1) agrees 2) agreed 3) will agree 4) are agreeing 

72-  Everybody knows that our English teacher … ill … the last month.  

1) has been - since 2) is – for 3) was - since 4) has been - for 

73- A: “How long  … interested in the cinema?”           

B: “Since he was 10 years old.”  

1) was he  2) has he been 3) he was 4) he has been 

74- Regular exercising is believed to have a good effect on your both mental and … health. 

1) popular 2) social 3) physical 4) favorite 

75- The doctor said that the drug might have … side effects such as headache and sleepiness on the patient. 

1) incomplete 2) moral 3) creative 4) negative 

76- The government should pay greater attention to the cultural … of our country’s population in its decision 

making process.  

1) diversity 2) continent 3) strategy 4) frequency 

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. 

Today, we use computers in factories and offices, schools, hospitals, and in our houses. Our computers are now 
small enough for us to carry, and some of them are relatively cheap. This is why more and more people can use 
them at work or at home. 
    In 1940, some English scientists made the first electronic computer in Europe. This computer was too big to 
carry or move, and also used a lot of electricity. Scientists had to find new and better ways to make the electronic 
parts of computers. They had to make computers small enough to carry and move easily. 
    Since 1940, computers have become smaller and smaller. Some small pocket calculators today can do more 
difficult calculations than the first big electronic computer. Soon perhaps we will not have to carry money in our 
pockets, because we will always be able to pay for things in shops and supermarkets with plastic cards which 
have a small computer inside. Perhaps we will have robots in our homes. 
77- From the passage we understand that … . 

1) computers were not very big in the past 
2) perhaps we have paid for things in shops with plastic cards 
3) little by little parts of computers are being made smaller 
4) the first electronic computer could easily be moved 

78- Nowadays computers … . 
1) are more expensive than before 2) are bigger than before 
3) are difficult to carry  4) are cheaper than before 

79- The underlined word “relatively” in paragraph 1 is closest in meaning to … . 
1) quite 2) rarely 3) easily 4) properly 

80- Scientists are doing some research on … . 
1) doing more difficult calculations 
2) carrying and moving big computers 
3) making plastic cards in computers 
4) making smaller electronic parts for computers 

PART A: 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. 
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  مشترك دفترچة شناسيزمين     

 شود؟دهندة پوستة زمين، به طور مشترك در تركيب سنگ گرانيت و سنگ آهك يافت ميكدام يك از عناصر اصلي تشكيل - 81

 ) اكسيژن2    ) كلسيم  1

  ) آلومينيوم4    ) سيليسيم  3

  كوتاهي قد و اختالل در سيستم ايمني بدن، از عوارض كمبود كدام عنصر است؟ - 82

  ) آرسنيك4  ) جيوه 3  ) روي2  ميم  ) كاد1

  سرطان براي بدن انسان باشد؟ تواند يك مادة ضدكدام عنصر زير، مي - 83

  ) آرسنيك4  ) سلنيم  3  ) روي2  ) كادميم1

  ؟شودنميشناسان بررسي كدام مورد در مطالعات گرد و غبار و ريزگردها توسط زمين - 84

  بيني زمان وقوع توفان گرد و غباريش) پ2  دهندههاي تشكيل) تركيب ژئوشيميايي و نوع كاني1

  ها) يافتن راهكار به منظور كاهش اثرات آن4  ها  ) سرچشمة ريزگردها و نحوة انتقال آن3

  دهند. كره در مقابل نيروي وارده، رفتار ..... از خود نشان ميهاي سازندة سنگلرزه ..... است و سنگعلت اصلي زمين - 85

  كره، خميرسانهاي سنگ) حركت ورقه2    يك) آزاد شدن انرژي دروني، االست1

  ) آزاد شدن انرژي دروني، پالستيك4  سان  كره، كشهاي سنگ) حركت ورقه3

 نگار، صحيح است؟كدام مورد در ارتباط با اولين موج ثبت شده توسط دستگاه لرزه - 86

 كند.هاي متراكم عبور مي) فقط از محيط1

  آورد.اي به ارتعاش درميك مدار دايره) مانند حركت امواج دريا، ذرات را در ي2

  گردد.شود و در داخل زمين منتشر ميلرزه ايجاد مي) در كانون زمين3

 هاي با تراكم پايين سرعت كمتري نسبت به امواج عرضي دارد.) در سنگ4

  تواند يك تاقديس باشد؟در كدام حالت، شكل مقابل مي - 87

1 (A  ازB تر و قديميC ترين اليه باشد.قديمي 

2 (C  جديدترين اليه وB  ازA .جديدتر باشد 

3 (A  ازB  جديدتر وB  جديدتر ازC .باشد 

4 (C  ازB تر و قديميA ترين اليه باشد.قديمي 

    سخت شدن و شاخي شدن كف دست و پا از عوارض افزايش كدام عنصر در بدن انسان است؟ - 88

  ) فلوئور2    ) كادميم  1

  آرسنيك )4    ) جيوه3

  در صورتي كه سرعت جريان يك گدازة آتشفشاني پايين باشد، كدام مورد صحيح است؟ - 89

  باشد.) شيب مخروط آتشفشان كم مي2  ) ميزان سيليس گدازة آتشفشاني زياد است.1

  ) شيب مخروط آتشفشان زياد ولي ارتفاع آن پايين است.4  ) ارتفاع مخروط آتشفشان بسيار پايين است.3

  گاه زمين گرمايي خاورميانه در نزديكي كدام آتشفشان تاسيس شده است؟اولين نيرو - 90

  ) دماوند4  ) سهند3  ) سبالن2  ) تفتان1

 دقيقه 10
شناسي و سالمت /  زمين

  پويايي زمين
  102تا  73هاي  صفحه 
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  مشترك دفترچة  )2(رياضي       
  

  
Aحاصل - 91 sin cos sin cos   0 0 0 0120 150 210   برابر كدام است؟ 240

1  4(  )3  صفر )2  1 )1
1
2  

Aحاصل عبارت - 92 tan( ) cos( )   
 

58 58
6   كدام است؟ 6

1( 
13 2  2(( ) 

13 2  3(
13 2  4( 

1 32  

  يك از موارد زير، همواره صحيح است؟ كدام - 93

1(cos cos( )      0  2(sin( ) sin    2  3(cos( ) cos     4( cos( ) sin
    2  

اگر حاصل عبارت - 94
x(log log )

A



4

xlogگاه مقدار يك باشد، آن برابر با 222
3
1
2

  كدام است؟ 

1( 
1
5  2(

4
3  3(

1
2  4( 

3
7  

x)كدام گزينه، نمودار تابع - 95 )y log  1
2   دهد؟ را نشان مي 1

  
 
 
 
  

1(  2(  3(   4(   
  

  
حاصل ،با توجه به شكل - 96

x ( ) x
lim f (x) lim f (x)

   


2 2
  كدام است؟

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

حاصل - 97
x

| x |lim ([ x] )
x


  

2

22  ، نماد جزء صحيح است.)] [( كدام است؟ 2

  -1) 4  2) 3  -2) 2  ) صفر1

xبا ضابطةاگر نمودار تابع  - 98
af (x) log از نقطة( , )

1  كدام است؟ aبگذرد، مقدار 14

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

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2رياضي (هاي درس  گويي به سؤال قبل از شروع پاسخلطفاً 

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

دقيقه 30

و  نمايي توابعمثلثات / 
  لگاريتمي / حد و پيوستگي
(فرايندهاي حدي، محاسبة حد 

  توابع تا پايان درس دوم)
  )136تا  77هاي  (صفحه

-1

y

x

-2

1

y

x

-2

-1

y

x
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1
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x
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2
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y

1-2 -1

4

1
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xدر معادلة نمايي xمقدار  - 99 2 4
3

16
36

 كدام است؟ 

1 (1  2 (1-  3 (2-  4 (2  
sinاگر - 100 /  0  در ربع دوم دايرة مثلثاتي باشد، آنگاه كدام گزينه صحيح است؟ و انتهاي كمان 8

1(sin( ) /    0 8  2(cos( ) /
  

5 0 62  3(tan( )
  

3 3
2 4  4 (cot( )

  
3 4
2 3  

]يك از توابع در فاصلة رو مربوط به كدام هنمودار روب - 101 , ]0  است؟ 2

1(y cos( x)     
2(y sin( x)    1  

3(y sin( x)
  12  

4 (y sin( x)    1  

sinاگر - 102 x  
10

sin(xدر ربع سوم دايرة مثلثاتي باشد، مقدار xو انتهاي كمان 10 ) tan( x) 
  

310 2  كدام است؟ 2

  9) 4  6) 3  3) 2  ) صفر1

yخط - 103  xfنمودار تابع 7 (x) ( / ) 2 0 04 fكند، قطع مي aاي به طول را در نقطه 3 ( a) كدام است؟ 

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

xمجموعه جواب نامعادلة - 104 x( ) ( )    
2 5 43 2 2 3 2 b)است، بيشترين مقدار (a,b)بازة 2 a) كدام است؟ 

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

حاصل - 105
x

x xlim
x x

 

  

2

22
9 14

3 2
 كدام است؟ 

1 (3-  2 (5-  3 (1  4 (5  

حاصل - 106
x

sin xlim
cos x



 3

23
2

 كدام است؟ 1

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

x)نمودار تابع  - 107 )y     گذرد؟ هاي محورهاي مختصات مي از كدام ناحيه 13
  اول و دوم )4  و چهارماول  )3  دوم و چهارم )2  سوم و چهارم )1

xfاگر - 108 (x)
| x |

،
x
lim f (x) a




0
و 

x
lim f (x) b




0
aگاه حاصل باشد، آن  b كدام است؟  

  صفر )2    - 2 )1
xتابع در )4    2 )3    حد چپ و راست ندارد. 0

xاگر تابع  - 109 , x
f (x)

ax b , x
  

 
 

23 1 2
xدر 2  حد داشته و 2

x
lim f(x)



1

aباشد، مقدار 4 b كدام است؟  

1(26
3  2(4  3(11  4(

11
3  

اگر - 110
2

0
3

x

x ax blim
x

 
 ،حاصل باشدa b كدام است؟  

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

y

x
� 2�

-1

-2
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  مشترك دفترچة  )2شناسي ( زيست     
  

 
  پوست انسان، درست است؟درسلول هاي اي  كدام گزينه در ارتباط با چرخة ياخته - 111

  مي يابد.ها ادامه   تن ها به دو طرف ياخته، فشرده شدن فام ) پس از رسيدن ميانك1
  دهند. را مورد ارزيابي قرار مي براي همانندسازي اي، نقاط وارسي متعددي سالمت دنا ) در چرخة ياخته2
  شود. هاي پوست منجر به تومور بدخيمي به نام مالنوما مي روية هر يك از ياخته تقسيم بي  )3
  شود. تن متصل مي به يك فامتقسيم هاي دوك  شبكة آندوپالسمي، هر يك از رشته تجزية پوشش) همزمان با 4
  كه .........، قطعاً ........... هر ياختة هسته داري - 112

  رود. شده از بين مي ريزي ـ با مرگ برنامهاست دناي آن بر اثر اشعة فرابنفش آسيب ديده ساختار ) 1
  اي آن از كنترل خارج شده است. كند ـ چرخة ياخته اي ايجاد مي با تقسيمات سريع، تودة ياخته  )2
  داشته است.مادري   در سلولخود را  ژنتيكشود ـ توانايي مضاعف كردن مادة  ) تقسيم سيتوپالسم آن با ايجاد فرورفتگي آغاز مي3
  تشكيل بزرگترين ريزكيسه ايجاد مي شود.صفحة ياخته اي در پي كند ـ  هاي دستگاه گلژي كامل مي  تقسيم خود را با كمك ريزكيسه  )4
  ، درست است؟و سالم بالغ دستگاه توليدمثل مردان و زنانكدام گزينه در مورد  - 113

  .مي شود منفي تنظيم همواره از طريق بازخورد LHافزايش ترشح هورمون   )1
  شود كه خارج از بيضه قرار دارد. اي انجام مي در لولة پيچيده تنها ها در مردان، تمايز اسپرم  )2
  آورند.  هايي با توانايي تقسيم ميوز را به وجود مي هاي زاينده با تقسيم ميتوز، ياخته ) ياخته3
  شود. جنسي انجام مي  زاييِ زنان برخالف مردان، جدايي كروماتيدهاي خواهري خارج از غدد گامتفرايند ) در 4
 كند؟ چند مورد، جملة زير را به درستي تكميل مي - 114

  »سالم، ........... بالغ و ساز يك مرد هاي اسپرم ختة اسپرماتوسيت موجود در لولهبه طور طبيعي، هر يا«
  شود. تقسيم مي  ،خودهستة مادة وراثتي در پي مضاعف كردن   الف)

  شود. هاي ديپلوئيد مجاور خود تغذيه و پشتيباني مي ياختهگروهي از ب) توسط 
  ساختار چهار كروماتيدي است.هاي سرتولي، قادر به ايجاد   ج) برخالف ياخته

  كند. غشا، دو ياخته با اندازة برابر ايجاد مي فسفوليپيد هاي اكتين و ميوزين در جنس اي از در اثر انقباض حلقه  د)
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  كدام گزينه در ارتباط با لقاح و مراحل رشد و نمو جنين انسان به درستي بيان شده است؟ - 115

  كنند. هاي خوني و رودة جنين شروع به نمو مي دست و پا، رگ جوانه هاير شدن ) پس از ظاه1
  شود. شامة جنين، سبب تداوم توليد پروژسترون در بدن مادر مي ) هورمون توليد شده توسط برون2
  شوند. ياخته با افزوده شدن موادي، به جدار لقاحي تبديل مي مام هر يك از اليه هاي اطرافپس از آغاز لقاح،   )3
  كند. فالوپ به سمت رحم حركت مي  درون آن با مايعي پر شده و درون لولةحفرة اي است كه  موروال، تودة ياخته  )4
  هاي توليدمثلي جانوران صحيح است؟ كدام گزينه در ارتباط با روش - 116

  ها با والد خود تفاوتي ندارد. ژن هيچ يك ازهر مار ديپلوئيد حاصل از بكرزايي، از نظر   )1
  دهد. ر جانوري كه به طور همزمان بيضه و تخمدان دارد، لقاح دوطرفي انجام مي) ه2
  اي است. ، تخمك داراي ديوارة چسبناك و ژلهدارددر هر جانوري كه لقاح خارجي   )3
  در حمل گازهاي تنفسي نقش دارد. آن ها همولنفدهند كه  قاصد را جانوراني انجام مي  افشاني گل ) گرده4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدف)2شناسي (زيستهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

 

دقيقه 20
م ياخته / توليد تقسي

مثل / توليد مثل 
 دانگان  نهان

  136تا  79صفحه هاي 
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 كند؟ تكميل مي نادرستيجملة زير را به  ،كدام گزينه - 117

  »، مورد .......... ساختاري است كه ..........ديپلوئيد دانة ذرتبا توجه به شكل «
  شود. مي تواند بدون تقسيم سيتوپالسم ايجاد ، گروهي از گياهانالف ـ در   )1
  كند. ميجذب و آن را در خود ذخيره كامالً دانه را  مواد غذايي درون  ) ب ـ2
  تني دارند. دو مجموعة فام در هستة خودهاي زندة آن،  هر يك از ياخته  ج ـ  )3
  اتصال مستقيمي با گياه مادر ندارند. در زمان تشكيل شدن، آن سازندةهاي  ) د ـ ياخته4
  را به درستي تكميل مي كند؟» هر گياهي كه ..........«چند مورد، عبارت  - 118

  هاي گردة رسيده را ندارد. كند، توانايي توليد دانه ميوة بدون دانه توليد مي –الف 
  اي دارد. اند، مادگي چندبرچه مركز تشكيل شده هاي آن از چهار حلقة هم گل –ب 
  توانند به مدت كوتاهي فتوسنتز انجام دهند. هاي آن مي قاح مضاعف دارد، لپهل –ج 
  هاي آن وسيلة حركتي ندارند.  ، زامهقرار دارد كاملگل  رويانيزاي آن درون كيسة  تخمياختة  –د 
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
 د؟نكن تكميل مي نادرستعبارت زير را به طور  مواردكدام  - 119

  ..........» در گياه آلبالو هر ياختة هاپلوئيد توليد شده در حلقة ........... گل، به طور قطع « 
  د. واحاطه مي ش )ديپلوئيددوالد( در زمان تشكيل، توسط ياخته هاي –سوم  الف)

  از نظر ديواره دستخوش تغييراتي مي شود.  ،بعد از تشكيل –چهارم   ب)  
  در ابتداي تشكيل ، تقسيم رشتمان(ميتوز) انجام مي دهند.  –سوم  ج)
  محتويات هستة آن ها درون كيسة روياني مشاهده مي شود. ،در زماني –چهارم  د)
  د  –ج  –ب فقط  )4  د  – الف فقط )3  ب  –الف  فقط )2  ج  –ب فقط  )1
 دربارة هر نوع كرمي كه هردو نوع دستگاه توليد مثلي نر و ماده را دارد، صحيح است؟  گزينهكدام  - 120

  دارد. افتهيتخصص  يبا اندام ها يدمثليتول يدستگاه هابرخالف حشرات، ) 1
  درون شبكة مويرگي در بدن جانور در گردش است.آن ها همانند دوزيستان، خون   )2
  غذايي جنين نقش دارد.مواد در تأمين  آن ها برخالف قورباغه، اندوختة غذايي تخمك) 3
  ، سازوكار(هايي) براي حفاظت از جنين دارند.داراي معدة چهارقسمتي رانِهمانند پستاندا  )4
  
  

    هاي تشخيص و درمان سرطان به درستي بيان شده است؟  كدام گزينه در مورد روش - 121
  كافي است.سرطان در افراد مبتال به آن نوع براي شناسايي به تنهايي ) آزمايش خون 1
  درماني شود در نهايت مجبور به پيوند مغز استخوان خواهد شد. ) هر فردي كه شيمي2
  شوند. هاي پيازمو دچار آسيب مي درماني برخالف پرتودرماني ياخته ) در روش شيمي3
  شوند. دچار كم خوني مي ،هستند درماني افرادي كه تحت پرتودرماني همانند شيمي ) گروهي از4
   را به درستي تكميل مي كند؟» سالم و بالغ، مايع مني . . . .  مردبدن يك در «چند مورد، عبارت  - 122

  قليايي دارد.  pHمخاط معده،  اي حفاظتي ) برخالف الية ژلهالف
  باشد.  ريز مي ) حاوي زام ياختك و ترشحات سه نوع غده برونب
   مي باشد. زير مثانه ) حاوي ترشحات غدد برون ريز پروستات در ج
  باشد. ها مي داراي مواد الزم و ضروري براي فعاليت صحيح زامه) د
1(1  2(2  3(3  4(4  

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.     )گواه( هاي شاهدسوال -
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 است؟ درستهاي تروفوبالست در انسان سالم  ياخته ةدرباريا موارد  مورد كدام - 123

 هاي زاينده جنيني هستند. ) منشا اليهب  در حفظ جسم زرد دخالت دارند. ،اي با ايجاد پرده الف)

  آيند. ) پس از فرايند جايگزيني پديد ميد  شوند. ساخته ميدنبال تشكيل جفت ) به ج
  فقط ب )4  د  –ج  –) الف 3  د  –الف  )2  فقط الف )1
   بعد از انجام لقاح، ..................  توانند نميبه طور معمول، ..................  - 124

 از اندوخته غذايي موجود در تخمك استفاده كنند. -) دوزيستان1

  جنين را در برابر عوامل نامساعد محيطي محافظت كنند. -گذار تخم) جانوران 2
 بپردازند. نارس، به تغذيه جنين استفاده از مواد غذاييبا  -دار ) پستانداران كيسه3

  باعث شروع رشد و نمو جنين درون تخم در بدن والد ماده شوند. -دار ) پستانداران جفت4
 تواند ..................  گياه .................. مي - 125

  اش به طور افقي در زير خاك رشد كند.ساقة تخصص يافته  - فرنگي همانند زنبق ) توت1
 توسط ساقه كوتاه و تكمه مانند تكثير شود. - ) پياز خوراكي برخالف گياه الله2

 باشد. و تخصص يافته كوتاهداراي ساقة زيرزمينيِ  - ) نرگس همانند پياز خوراكي 3

  هاي جديد باشد.  مواد غذايي براي تشكيل پايهداراي نوعي ديسة تأمين كنندة  -زميني ) شلغم برخالف سيب4
 اي از تقسيم رشتمان كه ........، برخالف هر مرحله اي از تقسيم كاستمان كه ........... ، هر مرحلهاي تك هستهبارة ياخته هاي در - 126

   تجزيه است. لدر حا، غشاي هسته شوند مي  هاي دوك متصل به رشته ها ها از سانترومر چهارتايه –) پس از تشكيل دوك تقسيم آغاز مي شود 1
  اند.   ه، فام تن ها با ميكروسكوپ نوري قابل مشاهدشود مشاهده نميپوشش هسته  –شود  ها متصل نيستند، ديده مي تن ) رشته هاي دوكي كه به فام2
  سانترومر تجزيه مي شود. يشود، پروتئين اتصال رشته هاي دوك تقسيم تشكيل مي –شوند  ها به قطبين هسته كشيده مي تن ) فام3
 آيند. فام تن ها به صورت فامينه در مي، شود ختارهاي تتراد در سلول مشاهده ميتشكيل سا –شود  مي مشاهده) دو هسته در يك ياخته 4

 عبارت زير را به طور صحيح تكميل مي كند؟كدام گزينه،  - 127

 »در غدد جنسي يك زن سالم و بالغ،........ ها اووسيت مةياخته هاي تغذيه كنندة ه« 

  .تكثير و حجيم مي شوند.، FSHهيپوفيزي تحت تأثير هورمون در يك دورة جنسي، )1
 در تشكيل الية خارجي احاطة كنندة اووسيت آزاد شده به لولة رحمي نقش دارند.   )2

  شده اند. ايجاد ون سيتوپالسمدرپي فعاليت گروهي از رشته هاي پروتئيني در )3

  توانايي حفاظت از ياخته هاي هاپلوئيد داراي كروموزوم هاي مضاعف شده را دارند.  )4
 صحيح است؟موجود در مايع مني يك مرد سالم و بالغ،  طبيعي و سالم (هاپلوئيد)ياختة تك الد رابطه با هر نوع كدام گزينه، در - 128

  هر پروتئين موجود در بخش سر آن، در نفوذ اسپرم به الية ژله اي احاطه كنندة اووسيت نقش دارد. )1
 دارند.نياز  تنفس ياخته اي در طيتجزية نوعي قند خود به  انرژي حاصل از براي فعاليت ) 2

 سر خود ، همة ژن هاي مربوط به تعيين جنسيت فرد را دارد.  موجود در در هستة) 3

   ) فاقد لوله هاي ريز پروتئيني در ساختار سيتوپالسم خود مي باشد. 4
    ............ حتم در نوعي گل گياه كدو كه در آن لقاح مضاعف صورت ............، به طور - 129

    .تخم زا به تخم اصلي تبديل نمي شودياختة در كيسة روياني موجود در آن،  –نمي گيرد ) 1
  دو ياخته تبديل مي شود. داراي و به دنبال تقسيم رشتمان، به يك گردة رسيدههر گردة نارس،  –مي گيرد ) 2
    كيسه هاي گرده اي وجود دارد كه در آن ها، از هر گردة رسيده، دو ياختة جنسي نر به وجود مي آيد.  –نمي گيرد ) 3
  در هر تخمك، يك ياختة بافت خورش، تقسيم كاستمان به همراه تقسيم سيتوپالسم نابرابر انجام مي دهد. –مي گيرد ) 4
    .............. برخالف گياه ........... - 130

  كند.هاي فراواني توليد ميبلوط، گل -) كدو 2  ، داراي توليد مثل رويشي است.زنبق -) آلبالو 1
  هاي خود دارد.كدو، چهار حلقه در هر يك از گل -) آلبالو 4  تواند به روش غيرجنسي تكثير شود.آلبالو، مي -) توت فرنگي 3
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  مشترك دفترچة  ) 2(فيزيك      
  

 
جريـان   اين دو المپاز است. اگر  Bبيشتر از  Aشوند، روشني  وصل مي Vاي هستند كه وقتي هركدام به اختالف پتانسيل ثابت  به گونه Bو  Aدو المپ   - 131

   . …صورت  يكساني عبور كند در اين

  است.  Bتر از المپ  روشن Aالمپ ) 2  است.  Aتر از المپ  روشن Bالمپ ) 1

  اظهارنظر قطعي ممكن نيست. ) 4  روشنايي هر دو المپ يكسان است. ) 3

 دهد. بيشترين توان خروجي مولد چند وات است؟ را نشان مي A10آل كه توان خروجي مولد بيشينه است، آمپرسنج ايده در حالتيشكل زير،  مداردر   - 132

1 (4   

2 (40  

3 (2    

4 (20  

  چند اهم است؟ R2آمپر را نشان دهد، مقاومت  A2 ،5/1آل آمپر و آمپرسنج ايده A1 ،2آل زير، اگر آمپرسنج ايده شكلدر مدار   - 133

1 (6 

2 (12  

3 (18  

4 (24  

 كنند؟  ترتيب از راست به چپ چگونه تغيير مي به 3Rو 2Rهاي مقاومت مصرفي، توان 1Rمقاومت متغير اهشكدر مدار شكل زير، با   - 134

      ) كاهش، افزايش1

  ) كاهش، ثابت2

      ) افزايش، كاهش3

 ) افزايش، ثابت4

  

 چند اهم است؟  Bو  A ةنقطكتريكي معادل بين دو در شكل مقابل، مقاومت ال  - 135

1 (12    2 (35 

3 (25/6    4 (8  

  

  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2فيزيك (درس هاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

دقيقه 30

(توان در   الكتريكيجريان 
مدارهاي الكتريكي و تركيب 

/  مغناطيس و ها) مقاومت
(از  القاي الكترومغناطيسي

 )ابتداي قانون لنزابتداي فصل تا 
  91تا  53هاي  صفحه

R

A

r=0/4�

V

�

R  =31

R2

A

R  =43

R  =84

1 A2

r�

20 � 8 �

10 � 20 �
30 �

B

A
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ترين توان مصرفي  بيشمدار در حالتي كه باشد،  W18هاي خارجي مدار برابر با قابل تحمل هر يك از مقاومت مصرفيدر مدار شكل زير، اگر بيشترين توان   - 136

 دهد؟ آل چند ولت را نشان مي سنج ايده حالت ولت را داشته باشد، در اين

1 (6 

2 (8  
3 (4  
4 (7  

  چند ولت است؟ Bو  Aاختالف پتانسيل بين دو نقطة در مدار شكل مقابل،   - 137

1 (5   

2 (5/7  
3 (5/12    
4 (15 

  
 تر است؟ كدام گزينه صحيح Bو  Aكند. در مورد  را دفع مي Bرا جذب و Aربا،كنيم. اين آهن ك مينزدي Bو  Aانتهاي دو جسم فلزي  بهربا را يك آهن  - 138

1 (A ربا است و حتماً آهنB 2 ربا باشد.ممكن است آهن (A ربا باشد، وليمكن است آهنمB رباست.حتماً آهن  
3 (A  وB  ً4 باشند. ميآهنربا هر دو حتما (A  وB  باشند.آهنربا هر دو ممكن است  

پ، ترتيب از راست به چ ، روي خط استوا  و كمي باالتر از سطح زمين، بهQةنقط درزمين و  ة، مركز كرPةدر شكل زير، جهت ميدان مغناطيسي در نقط  - 139

   ؟زير است ةتقريباً مطابق با كدام گزين

1 ( ,    2 ( ,    

3 ( ,    4 ( , 

 
  

 الكترون به سمت باال باشد؟مسير حركت كنيم. جهت پرتاب الكترون كدام سمت باشد، تا  در ميدان مغناطيسي زمين به صورت افقي پرتاب مي Vالكتروني را با سرعت   - 140

  ) غرب4  ) شرق3  ) جنوب2  ) شمال1
Cو بار الكتريكي  mg20اي باردار به جرم مطابق شكل زير، ذره  - 141 4 هـاي ميـدان مغناطيسـي يكنـواختي بـا تنـدي        باالي سطح زمين و عمود بر خط

mثابت
s

 45 كه ذره در اين مسير مستقيم به حركت خود ادامه دهد، اندازة ميدان مغناطيسي چنـد   در جهت غرب به شرق در حركت است. براي آن 10

mgگاوس و در چه جهتي بايد باشد؟ (
s

  نظر نماييد.) و از ميدان مغناطيسي زمين صرف 210

1 (/  22 5 /) 2    سو ، باال10  22 5  ، رو به شمال10

) 4    جنوب  ، رو به10) 3 25   سو ، پايين10
بزرگـي ميـدان مغناطيسـي     دهيم. اگر ولتاژ دو سر بـاتري مـدار و   قرار مي MNهاي مسي و آهني را به جاي سيم در مدار شكل زير، هر بار يكي از سيم  - 142

Bيكنواخت


 6ثابت بماند، بزرگي نيروي مغناطيسي وارد بر سيم مسي چند برابر بزرگي نيروي مغناطيسي وارد بر سيم آهني است؟ (مقاومت ويژة آهـن،   
  برابر مقاومت ويژة مس است.)

1 (1
36     2 (36   

3 (108     4 (1
108   

V

3�

6�

4�

2�

8�
�=24V

r

M N

�

A

2
(1) آهن�

3L

3A (2) مس�
L

B

q vغرب شرق

زم�ن سطح
g

B

A
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) در 3) و (1هاي ( مطابق شكل زير، سه سيم راست، بلند و موازي حامل جريان، در صفحة كاغذ قرار دارند. اگر بزرگي ميدان مغناطيسي ناشي از جريان سيم  - 143

/به ترتيب Mنقطة  T0 /و 02 T0 ) و اندازة ميدان مغناطيسي حاصل از آن بايد چند تسال باشد تـا ميـدان مغناطيسـي    2باشد، جهت جريان سيم ( 07
  صفر گردد؟ Mبرايند در نقطة 

0/) به سمت باال، 1 0/) به سمت پايين،2   05 05   
0/، ) به سمت پايين3 0/) به سمت باال،4   09 09   

/اگر جريان الكتريكي عبوري از يك سيملوله را  - 144 A0 را دو برابر كنيم، بزرگي ميدان مغناطيسي  كاهش دهيم و با ثابت ماندن تعداد دورهاي آن، طول آن  8
  كند. جريان الكتريكي اولية عبوري از سيملوله چند آمپر است؟ درصد تغيير مي 70يكنواخت داخل سيملوله 

1 (2/0  2 (2  3 (5/0  4 (5 

اي كه دور يك استوانة مقوايي پيچيده شده است، قرار دارند. با بسـتن كليـد و عبـور     مطابق شكل زير، در يك آزمايش، دو ميلة فلزي بلند، درون سيملوله  - 145
هـا بـه محـل اوليـه بـاز       شود، ميلـه  شوند و وقتي كليد باز و جريان در مدار قطع مي شود كه دو ميله از يكديگر دور مي شاهده ميجريان از اين سيملوله، م

  است؟ نادرستهاي زير  يك از عبارت گردند. با توجه به نتايج اين آزمايش، كدام مي
 ند.ا ) با وصل كليد و ايجاد خاصيت القاي مغناطيسي، دو ميله آهنربا شده1

  نام هستند. هاي مجاور يكديگر در دو ميله، هم ) قطب2
  توانند از جنس فوالد و آلياژ نيكل ساخته شده باشند. ها مي ) ميله3
  توانند از مواد فرومغناطيسي نرم ساخته شده باشند. ها مي ) ميله4

ها باشد، شار مغناطيسـي گذرنـده از سـطح    zامتداد محور درو جهت آن  G200كه بزرگي ميدان مغناطيسي يكنواخت برابر با در شكل زير، در صورتي  - 146
و در نظر بگيريد cm10سطح كروي راشعاع ( چند وبر است؟ كروي 3(  

1 ( 43 10   

2 (/  41 5 10   

3 (/  40 75 10  

4 (/  40 25 10   

/هاي ميدان مغناطيسي يكنواختي به بزرگي حلقه، عمود بر خط 1000اي مسطح شامل  سطح پيچه  - 147 G0 باشد و پيچه در  cm230قرار دارد. اگر مساحت هر حلقه 5
/زمان  مدت s0  ولت است؟ طوري بچرخد كه سطح آن موازي با خطوط ميدان مغناطيسي شود، اندازة نيروي محركة القايي متوسط ايجاد شده در آن چند ميلي 05

1 ( 33 10   2 ( 35 10  3 (3   4 (5   
 چند ولت است؟ سومنيروي محركة القايي متوسط در دو ثانية بزرگي صورت سهمي زير است.  نمودار شار مغناطيسي عبوري از يك حلقه برحسب زمان به  - 148

1 (5/0   

2 (1   
3 (2  
4 (4  

 05/0چه در مدت  تسال قرار دارد. چنان 4/0ن مغناطيسي يكنواختي به بزرگي هاي ميدا ، عمود بر خطcm10اي شكلي به شعاع سطح پيچة مسطح دايره  - 149
ولت در پيچه  12درجه بچرخانيم، نيروي محركة القايي متوسطي به بزرگي  180هاي ميدان مغناطيسي است،  ثانيه، پيچه را حول محوري كه عمود بر خط

)گردد. اين پيچه داراي چند دور است؟  ايجاد مي ) 3 

1 (25  2 (50 3 (100  4 (200  
/به صورت  SIيك پيچه در  عبوري از هر حلقة مغناطيسيشار   - 150 cos( t)  0 02 القايي  نيروي محركة حلقه باشد، اندازة 200است . اگر پيچه داراي 40

t لحظة دو متوسط بين s1
1
tو30 s2

1
 چند ولت است؟تقريباً 8

1 (14  2 (18 3 (22  4 (66  

I1

(1) (2)

M I3

(3)

�ل�د

+ -

فلزي م�لههاي

4

8

�(Wb)

t(s)
0

A

B

C

y

x

z

cm10r=

cm10r=

O
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  مشترك دفترچة    )2( شيمي     

  

NOآنتالپي واكنش - 151 (g) N O (g)2 2  معادل گرماي مبادله شده در كدام گزينه است؟ 42

  ها ها منهاي مجموع آنتالپي تشكيل پيوند فراورده دهنده ) مجموع آنتالپي پيوند واكنش1
N) آنتالپي تشكيل يك مول پيوند2 N   
N) آنتالپي پيوند يك مول3 N  
  توان اظهارنظر كرد. ) نمي4

C)شود.  ، گرماي بيشتري آزاد مي…نسبت به سوختن يك مول از  …در اثر سوختن يك مول از  - 152 ,H : g.mol )  112 1   
1 (C H C H3 8 4 6   2 (C H CH2 6 4  3 (C H C H4 8 3 8  4 (C H C H6 8 4 10  

براي تهيه هر مول  kJشده با يكاي شود. مقدار گرماي مبادله اسيد به صورت صنعتي از اكسايش آمونياك مطابق واكنش زير تهيه مي نيتريك - 153
NH    اسيد از اين واكنش كدام است؟ نيتريك (g) O (g) HNO (aq) H O(l)  3 2 3 22 

I) NH (g) O (g) NO(g) H O(l) H akJ
II) HNO (aq) NO(g) NO (g) H O(l) H bkJ
III) NO (g) O (g) NO(g) H ckJ

    

    

   

3 2 2 1
3 2 2 2

2 2 3

4 5 4 6
2 3
2 2

   

1 (a b c  3
2   2 (a b c 2 3

2   3(a b c   3
4   4 (a b c 2 3

4   

 كيلوژول بر مول است؟ (تمامي پيوندها يگانه هستند.) چند  (A-B)هاي داده شده، ميانگين آنتالپي پيوند   با توجه به مقادير آنتالپي واكنش - 154

2

2 3

25
2 175

3 502

A(s) A(g) H kJ
B(g) B (g) H kJ

A(s) B (g) AB (g) H kJ

  
   

    

  

1 (5/62  2 (33/83  3 (83/95  4 (5/112  
 چند مورد از مطالب زير درست است؟ - 155

  بخشد. ها است كه به مولكول آلي داراي آن، خواص فيزيكي و شيميايي منحصر به فردي مي گروه عاملي، آرايش منظمي از اتم )آ
  گويند. دارند، ايزومر مي يكسانياما ساختار  متفاوتها به موادي كه فرمول مولكولي  دان ) شيميب
  دارند.هيدروژن و كربن هاي  فقط اتمخود هاي سبز در ساختار  ) سوختپ
  باشد. مي لسيم كلريد در آب به ترتيب گرماگير و گرماده) انحالل آمونيوم نيترات و كت
1 (4  2 (1  3 (3  4 (2  

  است؟ نادرستدام گزينه ك - 156
  ها را افزايش داد. توان سرعت انجام واكنش هاي شركت كننده در واكنش، ميها و افزايش سطح تماس گونه دهنده ) با افزايش دما، افزايش غلظت واكنش1
  دهد. به تندي واكنش مي ) محلول بنفش رنگ پتاسيم پرمنگنات با يك اسيد آلي در دماي اتاق2
  دهند.  يي سديم و پتاسيم در شرايط يكسان با آب سرد به شدت واكنش مي) فلزهاي قليا3
  دهد. طور چشمگيري افزايش مي ) افزودن دو قطره محلول پتاسيم يديد به محلول هيدروژن پراكسيد، سرعت واكنش را به4

 ز شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل ا هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2شيمي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10از  چند

   
 

دقيقه 20
 در پي غذاي سالم 

ي همان محتواي (از ابتداي آنتالپ
 پايان فصل)انرژي است تا 

  ناپذير پوشاك، نيازي پايان
 استرها) (از ابتداي فصل تا سر پلي

  107تا  63هاي  صفحه
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  :جز بههستند،  نادرستهمة موارد  - 157
  سيد) است.ا ) آشناترين عضو خانوادة اسيدها، استيك اسيد (متانوئيك1
  يابد. % افزايش مي33 به تقريب كه يك تكة زغال چوب مكعبي از وسط يك ضلع برش بخورد و به دو مكعب مستطيل تقسيم شود، سطح تماس آن ) هنگامي2
)) بنزوئيك اسيد يك كربوكسيليك اسيد آروماتيك است كه در ساختار آن گروه عاملي كربونيل3 COOH)  دارد.وجود  
  شود. هاي گرماگير مي ) افزايش دما، تنها سبب افزايش سرعت واكنش4

كرومات  آزاد شده باشد، سرعت متوسط مصرف آمونيوم ديدر شرايط استاندارد ليتر گاز نيتروژن  45/0ثانيه،  20در زمان  زيرهرگاه با انجام واكنش  - 158
4 2 2 7((NH ) Cr O NH)        خواهد بود؟          ثانيه، به تقريب چند مول بر ( ) Cr O (s) Cr O (s) N (g) H O(l)  4 2 2 7 2 3 2 24  

1( 210  2( 410  3( 310  4( 110  
/به جرماي از فلز روي  اگر تيغه - 159 g1  Cuشود آهنگ توليد  طور كامل مصرف تيغه روي بهدقيقه  20پس از و شود  CuSO4وارد محلول محتوي 3

Zn)چند مول بر دقيقه است؟ g.mol ) 165 

4 4Zn(s) CuSO (aq) Cu(s) ZnSO (aq)    

1 (/ 32 5 10  2 (31 10  3 (/  31 5 10  4 (32 10  
  است؟ نادرستچند مورد از مطالب زير  - 160

  ها دارند.   اي هستند كه نقش بازدارندگي موثري در برابر پيري زودرس و سرطان هاي آلي سير شده ها تركيب ريزمغذي )الف
  در ساختار خود، الكترون جفت نشده دارند. هايي پرانرژي و ناپايدار هستند كه  ها گونه راديكال )ب
  آسيب برسانند. هاي بدن  توانند به بافت ها جذب نشوند، مي آيند كه اگر توسط بازدارنده هايي به وجود مي هاي متنوع و پيچيده، راديكال در بدن ما به دليل انجام واكنش )پ
  است. ها واكنش، متناسب با ضريب استوكيومتري آنها در  كننده براي هر يك از شركت» زمان -مول«شيب نمودار  )ت
1 (1  2 (3  3 (2  4 (4  

شود.  گرم تركيب يوني تشكيل مي 19ثانيه،  20دقيقه و  1ليتري، پس از گذشت  5كرومات خالص در يك محفظة  در واكنش تجزية گرمايي آمونيوم دي - 161

Hسرعت متوسط توليد O(g)2  برحسب در اين بازة زمانيmol.L .s 1 Cr)كدام است؟ 1 , O , H , N : g.mol )    152 16 1 14  

(NH ) Cr O (s) Cr O (s) H O(g) N (g)  4 2 2 7 2 3 2 24   

1 (/  36 25 10   2 (/  26 25 10   3(/  31 25 10   4 (/  21 25 10   
A(g)گازي   فرضي و نمودار مقابل مربوط به واكنش - 162 C(g) D(g) 3 ليتري است. اگر سرعت متوسط اين واكنش در دقيقة  5/4در يك ظرف  4

چهارم واكنش برابر با  22   در پايان دقيقة چهارم به تقريب چند مول است؟ Dمول بر ليتر بر دقيقه باشد، مقدار  10
1 (42/0  
2 (84/0  
3 (225/0  
4 (74/0  
  

  با توجه به نمودار داده شده، كدام عبارت صحيح است؟ - 163
ها در بدن باشد، با مصرف  هاي حاصل از فعاليت شيميايي راديكال مربوط به يكي از فراورده A) اگر فرض شود منحني 1

  شود. تبديل مي Bفرنگي اين منحني به منحني  هندوانه يا گوجه

H)مربوط به واكنش تجزية هيدروژن پراكسيدتواند  ترتيب مي به Aو  Bهاي  ) منحني2 O )2 بدون افـزودن محلـول    2

  د.نپتاسيم يديد و با افزودن اين محلول باش

ـنش  ) با مول3 Na(s)هاي برابر، جايگزين كردن فلز سديم با پتاسيم در واك H O(l) NaOH(aq) H (g)  2 22 2 ـد   ، مـي 2 توان

  تبديل كند. Bبه  Aرا از  H2منحني توليد 

  تبديل مي شود. Bمنيزيم با هيدروكلريك اسيد باشد، با افزودن آب به محلول اسيد، منحني به   مربوط به فراوردة واكنش A) اگر منحني 4

1/2

0 1 2 3

1/4

1/5

1/8

2/4

t(min)

(mol)ماده مقدالاير
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  هاي زير درست است؟ يك از عبارت كدام - 164
  شود، گرماده است. اش تبديل مي ي گازي سازندهها ) انحالل كلسيم كلريد جامد در آب كه طي يك واكنش شيميايي به اتم1
  عاملي سيرشده است. كند، يك الكل تك ها رسوب مي ) كلسترول كه مقدار اضافي آن در ديواره رگ2

  د.ها را به طور كامل متوقف كن يكالفعاليت راد تواند ميفرنگي  هندوانه و گوجهليكوپن موجود در ) 3
  برابر سرعت متوسط مصرف مالتوز است. 2به صورت زير است، سرعت متوسط توليد گلوكز، كه  در واكنش توليد گلوكز از مالتوز) 4

    C H O (aq) H O(l) C H O (aq) 12 22 11 2 6 12 62   
  است؟ نادرستكدام گزينه  - 165

 كند. هاي جانور را نيز تأمين مي افزون بر آب مورد نياز، انرژي الزم براي فعاليت ،ذخيره شده در كوهان شتر هنگام اكسايش چربي) 1

 شودكه مساحت زمين مورد نياز براي تأمين غذا، كاهش يابد. بيني مي الگوي مصرف كنوني اگر ادامه پيدا كند، پيش) 2

   باشد. كاهش مصرف غذاهاي فراوري شده بياني از الگوي كاهش ردپاي غذا مي) 3
 ها و ... است. ها در خودروها، كارخانه سوخت در ردپاي غذا به مراتب بيش از سوختن CO2) سهم توليد گاز4

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 166
  شوند.  هاي پتروشيمي توليد مي ) الياف ساختگي از واكنش بين مواد شيميايي در شركت1
  شود.  يها، فرش، پرده و . . . استفاده م ) از الياف ساختگي افزون بر تهية پارچه و پوشاك به طور گسترده در تهية انواع پوشش2
  شود.  هاي توليدي در جهان از پنبه تهيه مي ) حدود نيمي از لباس3
  باشد و پنبه از اين الياف تشكيل شده است.  ) مونومر سازنده الياف گلوكز، سلولز مي4

  ؟نيستهاي زير درست  يك از گزينه كدام - 167
  ها، جزء تركيبات مولكولي كوچك هستند. ) متان، اتان و ساير هيدروكربن1
  توانند در واكنش بسپارش شركت كنند. هايي كه در زنجير خود داراي پيوند دوگانه هستند مي هيدروكربن) 2
  ها در ساختار خود واحد تكرارشونده ندارند. ) بسياري از درشت مولكول3
  شوند. هاي پتروشيمي توليد مي ) الياف ساختگي از واكنش بين مواد شيميايي در شركت4

 ها ..................... مورد ساختگي هستند. وجود دارد كه از بين آن   ر، ..................... درشت مولكولهاي زي در بين تركيب - 168

  »اتن، گلوكز، سلولز، انسولين، پروپان نايلون، تفلون، نفتالن، نشاسته، پلي«
1 (5-3  2 (6-3  3 (5-2  4 (6-2  

C)؟اتن درست است هاي زير در مورد پلي چند مورد از عبارت - 169 ,H : g.mol )  112 1   
  گرم بر مول است. 16800 واحد تكرارشونده است به تقريب برابر 600داراي هر مولكول آن ه اي از آن ك آ) جرم مولي نمونه

  شود. هاي گازي اتن در دما و فشار اتاق توليد مي ب) از واكنش مولكول
  مقابل است. صورت پ) واحد تكرارشوندة آن به

  هاي مختلف خواص فيزيكي يكساني ندارند. نات ت) پلي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  ؟نيستندبا توجه به دو شكل داده شده، كدام موارد زير درست  - 170

     
)2)                      (1(  

  رود. فرو مي به كلي دارد و در آب باالتريچگالي ) 2نسبت به پليمر () 1آ) پليمر (
  ) است.1تر از پليمر ( ) كم2پذيري پليمر ( انعطافب) 

  دروالسي است.نوع واناز پ) نيروي بين مولكولي هر دو 
  رود. به كار مي هاي آبدبه) شفاف بوده و براي ساخت 2ت) پليمر (

  ) آ، ب، پ، ت4  ) آ، ب، ت3  ) ب، پ، ت2  ) آ، ب1

C

H

nH

C

H

H



 

 

  
  

   

    

    

غيرمشتركغيرمشترك
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  مشتركغير دفترچة شناسيزمين     

  ساختي ايران است؟هاي كدام پهنة زمينهاي پهناور، خشك و كم آب از ويژگيدشت - 171

  ) ايران مركزي2    داغ  ) كپه1

 ) شرق و جنوب شرق4    ) سواحل خليج فارس  3

  شوند؟شناسي ايران يافت ميهاي آذرين و دگرگوني در كدام پهنة زمينترين سنگقديمي - 172

  ) شرق و جنوب شرق4  بزمان - ) سهند3  سيرجان - ) سنندج2  ايران مركزي )1

 هاي زير صحيح است؟ يك از گزاره كدام - 173

  هاي ايران و عربستان است. رشته كوه البرز حاصل برخورد ورقه )1

  ميليون سال قبل است. 180كوه زاگرس حاصل بسته شدن تتيس كهن در  رشته )2

  تراند. يافت شده در سيبري و استراليا قديمي قديمي هاي از سنگها در ايران  ترين سنگ قديمي )3

  هاي ايران و عربستان است. رشته كوه زاگرس حاصل برخورد ورقه) 4

  هاي نفتي عظيم جهان قرار دارد.بزرگترين ميدان نفتي ايران، ميدان ..... است كه در ردة ..... ميدان - 174

  مسجد سليمان، سومين )2    آغاجاري، سومين) 1

  ) اهواز، سومين4    گچساران، دومين) 3

 ساختي، صحيح است؟هاي زمينويژگي مربوط به كدام يك از پهنه - 175

    ) زاگرس: فرورانش پوستة اقيانوسي درياي عمان به زير ايران مركزي  1

  سيرجان: فرورانش تتيس نوين به زير ايران مركزي - ) سنندج2

 هاي دگرگوني به سن پركامبرين تا سنوزوييكداغ: انواع سنگ) كپه3

  غربي، داراي قلة دماوند - ) البرز: داراي دو بخش شرقي4

    است؟ گرفته قرار پهنه كدام در رانكوهيا يرو و سرب معدن - 176

  البرز) 4         رجانيس - سنندج) 3    بزمان - سهند) 2  رانيا شرق  جنوب و شرق) 1

  اند؟البرز به ترتيب كدام سيرجان و - هاي سنندجهاي اصلي پهنهسنگ - 177

  ) دگرگوني، رسوبي4  ) آذرين، رسوبي3  ) رسوبي، آذرين2  آذرين، دگرگوني )1

  با روند گسل اصلي زاگرس، يكسان است؟ امتداد كدام گسل - 178

  درونه) 4  سبزواران ) 3  ارس )2  داغكپه) 1

  آيد؟ سربيشة بيرجند با داشتن كدام پديده يك مكان ژئوتوريسمي حساب مي - 179

  درة ستارگان) 4  هاي منشوريبازالت) 3  هاي مريخيكوه )2   نبدهاي نمكيگ) 1

    ؟كدام است هدف اصلي زمين گردشگري (ژئوتوريسم) - 180

  هاي ميراث فرهنگيحفاظت از جاذبه) 2  طبيعت جاندار يها جاذبه از حفاظت) 1

  ختي  شناهاي زمينتماشا و شناخت پديده) 4  رونق فرهنگي و رشد اجتماعي جوامع محلي) 3

 دقيقه 10
  شناسي ايران زمين
  117تا  103هاي  صفحه
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  غيرمشترك دفترچة  )2(رياضي       
  

  

تابع با ضابطة - 181
x x , xf (x) x

x a , x

  
  

  

2

2
6 2

4
2 2

xدرنقطة  aبه ازاي كدام مقدار    پيوسته است؟ 2

1(
11
4   2(7

4   3(5
4   4( 

3
4  

fمجموعة نقاط پيوستگي تابع - 182 (x)
x x


2
 كدام است؟ 1

1(R { , } 1 0   2(R { , } 0 1   3(R { , } 1 1   4 (R   

گر تابع با ضابطةا - 183

| x |x , x
x

f (x) a , x

x b[ x] , x

  


  


 


2

2 1

3 1
3 3 1

xدر نقطة   aپيوسته باشد، آنگاه 1 b ) نماد جزء صحيح است.)] [كدام است؟ ، 

1 (4  2 (5  3 (3  4 (6  
دو برابر تعداد  Aخانواده داراي فرزند پسر بوده و تعداد پسران خانواده فرزند است. با كدام احتمال هردو  2داراي  Bفرزند و خانوادة  4داراي  Aخانواده  - 184

 است؟ Bپسران خانواده 

1(3
32   2(3

16   3(13
64   4 (13

32   

باشد. با كدام احتمال در آزمون  مي 7/0و  8/0، 6/0ترتيب  در آزمون بعدي كانون فرهنگي آموزش به 6000 احتمال رسيدن علي، محسن و رضا به تراز باالي - 185
 رسيده ولي از بين علي و رضا تنها يك نفر به اين هدف خواهند رسيد؟ 6000بعدي، محسن به تراز باالي 

1(144
1000   2(368

1000   3(224
1000   4 (336

1000   

P(Bدو پيشامد مستقل باشند كه Bو Aاگر - 186 | A)  1
P(Aو 3 | B)  1

P(Aباشد، حاصل 4 B) كدام است؟ 

1(3
5   2(1

2   3(1
5   4 (1

3   

 باشند. كدام رابطة زير همواره برقرار است؟ و غيرتهي دو پيشامد ناسازگار Bو  Aاگر  - 187

1(P(A | B)  1   2(P(A | B)  0   3( P(A | B) P(A)  4 (P(A | B) P(B)   
 هاي جديدكدام است؟ واحد اضافه شود، ضريب تغييرات داده 9ها  محاسبه شده است. اگر به تمام داده 2/1و انحراف معيار  3دادة آماري ميانگين  60در  - 188

1 (1/0  2 (2/0  3 (3/0  4 (4/0  
 هاي بزرگتر از چارك اول و كوچكتر از چارك سوم كدام است؟ واريانس داده است 30و كوچكتر از  3طبيعي عدد  بهاي يك جامعة آماري مضار داده - 189

1 (24  2 (20  3 (16  4 (18  
يب ها حذف كنيم، ضر دادة آماري كه با ميانگين برابرند از بين داده 5است. اگر  6و  4دادة آماري به ترتيب از راست به چپ  20ميانگين و واريانس  - 190

 شود؟ تغييرات چند برابر مي

1 (1
2   2(3

2   3(4
3   4 (5

4   

 از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2رياضي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

دقيقه 15

  (پيوستگي) پيوستگيحد و 
  آمار و احتمال

  )166تا  137 هاي صفحه( 
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  غيرمشترك دفترچة )2شناسي ( زيست     
  

 
     كند؟تكميل مي نادرستيكدام گزينه، عبارت زير را به  - 191
  »آبسيزيك اسيد برخالف . . . هورمون  «

    تأثير است.   ها بي ) اكسين، همواره در رشد جوانه1
  ) جيبرلين، مانع رويش ريشة روياني در دانه است.2
    گياه در شرايط نامساعد نقش دارد. جيبرلين، در حفظ آب در پيكر يك) 3
  آورد.ها ممانعت به عمل ) اكسين، مي تواند از طويل شدن ساقه4
  كند؟درارتباط با شكل مقابل،كدام گزينه عبارت زير را به درستي تكميل مي - 192
  . . . .» نوزاد بقاي«

  يابد.درخت افزايش ميكننده از برگ، به دنبال رهاشدن تركيب فرار از برگ اين ) كرمي شكل تغذيه1
  شود.در شكل مقابل مي موجود) زنبور وحشي منجر به كاهش جمعيت حشرة آفت 2
  يابد.هاي تغذيه كنندة برگ هنگام رها شدن تركيبات فرار درخت آكاسيا افزايش مي) كرمي شكل، به دنبال فرار كردن مورچه3
  يابد.تأمين مواد غذايي، افزايش ميهاي گياه مقابل، به منظور ) زنبور وحشي طي خوردن برگ4
    )نشود(شرايط مصنوعي در نظر گرفته  ؟، به درستي بيان شده استدر ارتباط با گياه داوودي به طور معمول چند مورد  - 193

  روزهاي بلند تابستان، قادر به توليد مثل جنسي است. الف) در
  رنگ با گلبرگ گل قاصد است. هايي دارد كه همب) گلبرگ

  شود.هاي طوالني، سرالد رويشي آن به سرالد زايشي تبديل ميدنبال شكستن شبج) به 
  روياني وجود دارد. ةتابستان، امكان لقاح مضاعف در كيس فصل پاييز، برخالففصل د) در 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
    كند؟عبارت زير را به درستي تكميل مي ،كدام گزينه - 194

  . . . . » ،نهان دانه گياه يك هاي جوانهايي از بخشدرقسمت«
  كند.زا جلوگيري ميتا حدودي از ورود عوامل بيماري ،عالوه بر حفظ آب پوست اي) بافت چوب پنبه1
  دهد.توان سد فيزيكي ديواره را افزايش مي ،، همانند ليگنيني شدن آنة ياخته اي) كاني شدن ديوار2
  شوند.زا به گياه و مانع تبخير آب از گياه ميهاي پوستك، تاحدودي مانع ورود عوامل بيماري) ياخته3
  شود.هاي سالم ميهاي آلوده از بافتهاي گياهي سالم با رهاسازي ساليسيليك اسيد موجب قطع ارتباط ياخته) ياخته4
    كند؟تكميل مي نادرستيكدام گزينه عبارت را به  - 195

  » .......... همانند ..... ،نهان دانه درگياهان«
  هاي رشد را دارند.هاي آلوده به ويروس، توانايي توليد تنظيم كنندهياخته –هاي سالم ياخته ) انواعي از1
  ضرر ندارد. در گياه، هاي توليدكنندهدار، براي خود ياخته تركيبات سيانيد – ) آلكالوئيدها2
  برخورد حشره، با رشد نابرابر همراه نيست. هپاسخ گياه گوشتخوار ب –) پاسخ گياه حساس به ضربه 3
  شود.آلوده به ويروس منجر مي ةترشح تركيبات سيانيددار، به مرگ ياخت –) رهاسازي ساليسيليك اسيد 4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدف)2شناسي (زيستهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري هدف
 براي آزمون امروز10اري چند ازگذهدفآزمون قبل 10چند از 

 

پاسخ گياهان به محرك ها
  152تا  137صفحه هاي 

دقيقه 10
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  كند؟  چند مورد عبارت زير را به درستي تكميل مي - 196

  »شود.درمحيط كشت به ريشه مي كالهاي ياخته مايزكه در . . . نقش دارد.، سبب ت نيهورمون گياهي كه  . . .  نقش دارد نسبت به هورمو نوعي باال بودن مقدار«

  هاازه نگه داشتن گل ت –رشد طولي ساقه به منظور خم شدن ساقه به سمت نور يك طرفه در الف) 

  گياه برگ اندام انداختن پيري أخيره تب –انتهايي به منظور چيرگي رأسي  ةرشد جواندر ب) 

  در اندام هاي هوايي گياه ايتحريك تقسيم ياخته –ريزش برگ  پديدة درآن  مقدار زياد ج)

  الية گلوتن دار بذر غالتهاي گوارشي از آزاد شدن آنزيم –هاي بدون دانه توليد ميوهدر د) 

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

  ؟چند مورد درست استدربارة اين هورمون  حساس كنند. ريغ هورمون گياهي نوعيرا نسبت به  اهانيدر ژن، گ رييبا تغ هستندشناسان در تالش  ستياكنون ز - 197

  ها مي باشد.  هاي ميوه داراي گيرنده هايي در ياخته –الف 

  در قاعدة دمبرگ نقش دارد.  محافظدر تشكيل الية  –ب 

  توليد آنزيم هاي سلوالز توسط ياختة گياهي را تحريك مي كند. –ج 

  توليد شوند.مي توانند (مريستمي) در گياه  سرالديهاي  توسط ياخته –د 

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

 كدام گزينه، عبارت زير را به طور صحيح تكميل مي كند؟ - 198

  »كه ............................ يهمانند هورمون ،شود يدانه ها م شيكه مانع رو ياهيهورمون گ ينوع«

  .ديآ يبه وجود م زين يليفس يشود، از سوختن سوخت ها يبرگ درختان م زشيباعث ر) 1  

  گذارد.  ياثر م اهيگ يرشد جوانه ها زانيموثر است، بر م ييها در نور گرا اختهي يدر رشد طول) 2  

  كند.  يرا حفظ م اهيآب گ زانينامساعد، م طيشود، با بستن روزنه ها در شرا ينارس م يها وهيم دني) سبب رس3  

 شود. يها استفاده م وهيبدون دانه و درشت كردن م يها وهيم ديتول يكشف شد، برا يقارچ يماريب ينوع يبررسكه در ) 4  

 كند؟به درستي تكميل مي درباة گياهان نهان دانه را زير كدام گزينه عبارت - 199

    .............» ، به طور قطعنقش دارد.............. در كه  گياهي هر هورمون«    

  شود.هاي جانبي گياه ميمانع رشد جوانه –ريشه ) رويش 1

  نقش دارند.افزايش طول ساقه در  – هاي بدون دانه) توليد ميوه2

  دهد.ها را كاهش مي طول عمر برگ – اي درگياه) افزايش سرعت تقسيم ياخته3

  تواند سبب افزايش توليد هورمون ديگري شود.نمي – ) ازبين رفتن انواعي از گياهان4

هايي كه بر روي درخت آكاسيا زندگي مي كنند و از محل زندگي خود، محافظت مي كنند؛ به گروهي از جانوران حمله مي كنند. كدام گزينه  مورچه - 200

  دربارة همة اين جانوران صحيح است؟

  در ساختار چشم مركب خود، براي پرتوهاي فرابنفش گيرنده دارند. ) 1

  ديده مي شود.در مايع مؤثر در گردش مواد آن ها، اكسيژن محلول ) 2

  در گرده افشاني درخت آكاسيا نقش مهمي دارند. ) 3

  داراي سامانة دفعي متصل به روده مي باشند.) 4
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  غيرمشترك دفترچة ) 2(فيزيك      
  

 
طرف راست حركت كند، جهت جريان  مطابق شكل زير، يك سيملوله متصل به مولد در وسط دو حلقة عمود بر صفحة كاغذ قرار دارد. اگر سيملوله به  - 201

 ترتيب از راست به چپ كدام است؟ به Bو  Aهاي  القايي در حلقه

1( 1، 3  

2( 1 ،4  

3( 2 ،3  

4( 2 ،4  

 kو مدت زيادي بعد از بستن كليد، بالفاصله بعد از باز كردن كليد  … R، جريان در مقاومت kدر مداري مطابق شكل زير، بالفاصله بعد از بستن كليد   - 202

 است. … Rجريان در مقاومت 

  Bبه  Aاز ، Bبه  Aاز  )1

   Aبه  B، از Bبه  Aاز  )2

  Aبه  B، از Aبه  Bاز  )3

  Bبه  A، از Aبه  Bاز  )4

تواند در راستاي محور مغناطيسي خود نسبت  دهد كه آهنربا مي اي نشان مي را در مقابل يك آهنرباي تيغه عمود بر صفحة كاغذ مسي  شكل زير، يك حلقة  - 203

به ترتيب  Bو  Aهاي  شكلدر هر گزينه، ست. اگر جا شود. نمودار مقدار شار عبوري از اين حلقه برحسب زمان، در شكل نشان داده شده ا به حلقه جابه

 تواند درست باشد؟ هاي زير مي زينهيك از گ را درون حلقه نشان بدهند، كدام 2tتا  1tو از  1tهاي جريان القايي از لحظة صفر تا  جهت

  

1 (  2 (  

  

  

3 (  4 (  

  

/از القاگري عبور كند، انرژي ذخيره شده در آن برابر با  A10اگر جريان   - 204 kWh0  خواهد بود. ضريب القاوري آن چند هانري است؟ 001

1( 18  2( 36  3( 72  4( 1  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2فيزيك (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ ند سؤال ميسؤال به چ 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

دقيقه 15

مغناطيس و القاي 
 الكترومغناطيسي 

  )از ابتداي قانون لنز تا پايان فصل(
  104تا  91هاي  صفحه

k

A B
R

(1)

(2)
A

(3)

(4)
B
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 مورد القاگر صحيح است؟ كدام گزينه در  - 205

  ضريب القاوري به تعداد دور، طول، سطح مقطع و جريان عبوري از القاگر بستگي دارد. )1

  شود كه جريان ورودي به آن در حالت پايا باشد. انرژي زماني وارد القاگر مي )2

  شود. لقاوري ناميده ميا -شود كه اثر خود اي در آن مي تغيير جريان در يك القاگر سبب القاي نيروي محركه )3

  شود. انرژي ذخيره شده در القاگر، هنگام كاهش جريان تلف مي )4

34/يابد، انرژي ذخيره شده در آن درصد افزايش مي 30كه جريان عبوري از آن  است. هنگامي A10جريان عبوري از يك القاگر  - 206 يدا ژول افزايش پ ميلي 5

 هانري است؟ كند. ضريب القاوري آن چند ميلي مي

1( 5/0  2( 1  3( 2  4( 4  

0اي به طول  بدون هسته صورت سيملولة را به 30mرسانايي به طول   سيم  - 207 5/ m  5و شعاع مقطعcm 0/گر ضـريب القـاوري سـيملوله   ا ايم آوردهدر 18 

/هــانري و بزرگــي ميــدان مغناطيســي روي محــور اصــلي ســيملوله ميلــي G9  ؟شــود ژول مــي . انــرژي ذخيــره شــده در ســيملوله چنــد ميلــيباشــد 6

7
0 4 10 T.m( )

A
     

1( /1 44     2( 144   

3( /0 72     4( 72   

Iصورت به SIگذرد كه معادلة آن در  جريان متناوبي مي هانري ميلي 20اي به ضريب القاوري  از سيملوله  - 208 sin( t) 6 tاست. در لحظة  10 s
19
60 

  ژول است و تا اين مدت چند بار جهت جريان عبوري از سيملوله تغيير كرده است؟  انرژي ذخيره شده در سيملوله چند ميلي

1( 90 90 )2  بار دو،   270 )3  بار سه،     بار  سه،  270 )4  بار دو،  

نصف لين بار ثانيه، جريان براي اواي بر حسب ميليگذرد. در چه لحظه اهمي مي 5دهد كه از يك رساناي  شكل زير، نمودار جريان متناوبي را نشان مي  - 209

  شود؟ مي آن بيشينة

1( 5  

2( 10  

3( 20   

4( 30  

دهد. براي كاهش اتالف انرژي در طي انتقال، مبدل  هاي انتقال را نشان مي كننده توسط سيم نمادين فرايند انتقال برق از نيروگاه تا مصرفطور  شكل زير، به  - 210

 دهند. را قرار مي …كننده، مبدل  يابد و قبل از مصرف …دهند تا جريان الكتريكي  را بعد از نيروگاه قرار مي …

  Bدة كاهن -كاهش -Aافزايندة  )1

  Bكاهندة  -افزايش -Aافزايندة  )2

  Bافزايندة  -كاهش -Aكاهندة  )3

  Bافزايندة  -افزايش -Aكاهندة  )4

هن�روگاه مصرف
�ننده
مصرف
�ننده

A B

I(A)

t(ms)

8

0
180
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  غيرمشترك دفترچة    )2( شيمي     

  

 است؟ نادرستعبارت كدام گزينه  - 211

  هاي سازنده گلوكز يكسان است. ها با نوع اتم هاي سازندة آن اي از پليمرها هستند كه نوع اتم استرها دسته ) پلي1

  است. 2ستون يكسان و برابر هاي هيدروژن به كربن در اتيل بوتانوات و ا ) نسبت شمار اتم2

  ها هستند. ها، عطرها و نيز بو و طعم ميوه ها، گل اند كه منشأ بوي خوش شكوفه اي از مواد ساختگي ) استرها دسته3

  اند. ها يك يا چند گروه هيدروكسيل با پيوند اشتراكي به اتم كربن متصل شده هايي هستند كه در ساختار آن ها تركيب ) الكل4

  ؟نيستترين الكل با تفاوت جرم مولي كدام دو تركيب آلي زير يكسان  ترين كربوكسيليك اسيد و ساده مولي ساده تفاوت جرم - 212

(H ,C ,O : g.mol )   11 12 16  

  اتيل اتانوات -) متيل متانوات 4  اتانوييك اسيد -) اتانول 3  پروپانول -) اتانول 2  پروپين -) اتين 1

  ترتيب از راست به چپ در كدام گزينه آمده است؟ استر زير به پلي اسيد و الكل سازندة مولكوليفرمول  - 213

1 (C H O C H O4 10 2 8 6 4   

2 (C H O C H O4 8 2 8 6 4  

3 (C H O C H O4 10 2 8 4 4  

4 (C H O C H O4 8 2 8 4 4  

  درست است؟ گزينهعبارت كدام  - 214

  بن، حداقل به يك اتم هيدروژن متصل هستند.هاي كر ) در وينيل كلريد برخالف استيرن همة اتم1

  كامالً يكسان است. Cاتن و ويتامين   نيروهاي بين مولكولي در پلينوع ) 2

  است. 6/0) نسبت درصد جرمي هيدروژن در پلي وينيل كلريد به درصد جرمي آن در پروپين برابر 3

  شوند. نيتروژن به يكديگر متصل مي -بن) واحدهاي تكرارشونده در پليمر سازنده پتو از طريق پيوندهاي كر4

  است؟ نادرستو ويتامين آ چند مورد از مطالب زير ساختاري ويتامين ث  هاي فرمولبا توجه به  - 215
 

O
O

OH

OH

HO

HO

H
3

C CH
3

CH
3

OH

CH
3

CH
3

  
 .در ويتامين (ث) بخش قطبي بر بخش ناقطبي غلبه دارد و نيروي جاذبة بين مولكولي غالب در ويتامين (ث) از نوع هيدروژني است 

 است. 8ها در ويتامين (ث) برابر  ي يگانه به شمار پيوندهاي دوگانه بين اتمنسبت شمار پيوندها 

  ،شود. اكسيد توليد مي مول كربن دي 19در اثر سوختن كامل يك مول از ويتامين (آ) در شرايط مناسب 

  كند. ايجاد نمي مشكليمصرف بيش از اندازة ويتامين (ث) برخالف ويتامين (آ) براي بدن 

 شود. ود در عامل ايجادكنندة بو و طعم آناناس در ويتامين (ث) نيز يافت ميگروه عاملي موج 

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

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2شيمي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  ه است؟بود 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

   

 دقيقه 10
 ناپذير پوشاك، نيازي پايان

)پايان فصلاسترها تا  پلي (از ابتداي 
  121تا  107هاي  صفحه

O O

C C O) O ) n
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  است؟ نادرست گزينهكدام  - 216

CHترين آمين است و فرمول مولكولي آن ) متيل آمين ساده1 N5 است.  

  تر است. پنج برابر مقاوم آميدهاست و از فوالد هم جرم خود ترين پلي ) كوالر يكي از معروف2

  كنند. هاي نشاسته در محيط گرم و مرطوب به آرامي به گلوكز تجزيه شده و مزة شيرين ايجاد مي ) مولكول3

  تر از تنوع عناصر در پليمر سازندة كيسة خون است. ها بيش ) تنوع عناصر در آمين4

  . … جز بهاند،  زير درست هاي عبارتهمة  - 217

  شوند. هاي كشاورزي مانند نيشكر تهيه مي ) پليمر سبز و اتانول، هر دو از فراورده1

  شود. ) شير ترش شده داراي پليمري است كه در ساخت ظروف پالستيك يكبار مصرف استفاده مي2

  باشد. مييني ب توسط جانداران ذرهپذير در طبيعت  تجزيه مواد زيست تخريبحاصل از هاي  ) گاز مرداب يكي از فراورده3

  ها است. اين نوع پارچه فرسوده شدناسترها، علت  هاي اكسيژن و كربن در پلي ) شكسته شدن پيوند يگانه بين اتم4

 :جز بهاند  هاي زير درست دهد، همة عبارت با توجه به ساختار زير كه بخشي از ساختار مولكول سازندة يك پليمر را نشان مي - 218

(H ,C , N ,O : g.mol )    11 12 14 16  
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  گرم بر مول است. 58) تفاوت جرم مولي دو مونومر سازندة آن برابر 1

  پيوند هيدروژني تشكيل دهند. هاي خود با مولكول توانند ) هر دو مونومر سازندة آن مي2

C) فرمول مولكولي آمين دو عاملي سازندة اين پليمر3 H N6 8   است. 2

  است. 2استيرن برابر ها در مولكول  شمار اتمآمين سازندة آن با  ديمولكول ها در  ) تفاوت شمار اتم4

FeClواكنشمطابق  - 219 (s)CH CH (g) Cl (g) CH Cl CH Cl(g); H kJ.mol     3 1
2 2 2 2 2 /، از واكنش 178 L4 گاز اتن  48

 شود؟ چند كيلوژول گرما مبادله مي ،با مقدار كافي از گاز كلر STPدر شرايط 

1 (6/35  2 (2/71  3 (8/17  4 (356  

 از مطالب زير درست است؟ چند مورد - 220

  در آن است. بوتانوات اتيلنام  ) بو و طعم آناناس به خاطر وجود استري به الف

  پوشاك دوخته شده از كوالر سنگين و بسيار محكم است و در برابر ضربه، خراش و بريدگي مقاوم است.) ب

  نيز دارد.الكتيك اسيد، يك پليمر سبز است كه امكان تبديل شدن به كود را  ) پليپ

  2) 4  صفر) 3  3) 2  1) 1


