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   3: ةصفح  )مشترك(دفترچة  يازدهم تجربي عمومي  99 ارديبهشت 19 آزمون -)7پروژة ( 
 
 

  مشترك دفترچة

  
 ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» ، تلمذ، مخاطرهعيارمسحور، «معني واژگان  - 1

 ) مجذوب، چوپان، استادي، دردسر2  بردن، در خطر افكندن ، لذتخالص) مفتون، 1

  اق) جادو شده، كدخدا، آموختن، اتف4    ، شاگردي كردن، خطرسنجه) شيفته، 3

 است؟ نادرستدر متن زير، امالي چند واژه  - 2

كاران در طلب رضا و فراغ دوستان سعي پيوندد و در كسب منافع معونتي و مضاهرتي واجب دارد ممكن است كه آن وحشت  و با اين همه اگر كسي از گناه«

ه خدمت من سبب الفت را مثبت گرداند، اگر باز آيم پيوسته در تر و عاجزترم كه چيزي بر خاطرم گذرانيد، يا توانم انديشيد ك برخيزد و من از آن ضعيف

  »خوف و خشوع باشم و هر روز بل هر ساعت مرگ تازه مشاهده كنم.

  ) چهار4  ) سه3  ) دو 2  ) يك1
چند » مسامحة مدرس - وارهيغور و بدق - خواني سرايي و مرثيه نوحه - تعذية رفتگان - عيب و نقص - هياهو  و شلوغي  - گزار و متشكّر سپاس«در ميان واژگان  - 3

 اماليي وجود دارد؟ غلط

 ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

 درست آمده است. …در گزينة » آميزي، كنايه، استعاره و جناس تلميح، حس«هاي  ترتيب ابيات زير به لحاظ داشتن آرايه - 4

  الف) برويد اي حريفان، بكشيد يار ما را / به من آوريد آخر، صنم گريزپا را

  لقا را هاي زرين / بكشيد سوي خانه، مه خوب خوش هاي شيرين، به بهانه رانهب) به ت

  كند ها حكايت مي كند / از جدايي ج) بشنو اين ني چون شكايت مي

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

  االر ما، فخر جهان مصطفاستس هـ) بخت جوان يار ما، دادن جان كار ما / قافله

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

 ؟اند هاي بيت زير، كدام آرايه - 5

  »اند مرا رنگين چو الله قانع شو / كه از براي درودن نكشته ز من به نكتة«

  شبيه، تناقضاستعاره، ت) 2    نظير معادله، تشخيص، مراعات اسلوب )1

  نظير استعاره، تشبيه، مراعات) 4    معادله، تشبيه، كنايه اسلوب )3

  شوند؟ ها همگي ديده مي كدام آرايه» اي نگشود آزادي ز كارم همچو سرو / زير بار دل سرآمد روزگارم همچو سرو عقده«در بيت  - 6
  ) كنايه، تلميح، حسن تعليل2    ) كنايه، تشبيه، جناس1

 ) جناس، حسن تعليل، استعاره4    ان، كنايه) ايهام، جناس همس3

  است؟ نرفتهدر كدام گزينه وابستة پيشين به كار  - 7
 قدر چند تصحيح ارزشمند دارد. ) اين معلم گران2  ) غالمحسين يوسفي، استاد ادبيات در مشهد به دنيا آمد.1

  ع) به خاك سپرده شد.) او در جوار امام رضا (4  ) وي، بهترين آثار ادبي را به جهان هديه كرده است.3

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

  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        

 

  ادبيات داستاني
 دار، قصه عينكم) (كبوتر طوق

  ادبيات جهان
  157تا  118هاي  صفحه

دقيقه 15  )2(فارسي

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف   
 



   4: ةصفح  )مشترك(دفترچة  يازدهم تجربي عمومي  99 ارديبهشت 19 آزمون -)7پروژة ( 
 
 

  است؟ متفاوتدر كدام گزينه » ايستادن«معناي فعل از مصدر  - 8

 ايم چو هدف ايستاده اضطراب هم ) با سينة گشاده در آماجگاه خاك / بي1

  ستد پيش / ور همه آهنين تو را باشد) صف دشمن تو را نا2

  بهانه اي به ) گوش تو زي بانگ اوست و خواندن او را / بر سر كوي ايستاده3

  ) عارف چو بحر بايد، لب خشك و رخ گشاده / بر جاي خود چو بحري جوشان و ايستاده4

  مفهوم بيت زير با كدام بيت قرابت دارد؟ - 9

 »و چاه را حتي اهام كه نشناسم / تفاوت است اگر ر به ديدن تو چنان خيره«

 چيست ) تو گر خرام كني سرو يا صنوبر چيست / رخت چو جلوه كند، آفتاب خاور1

  تر چيست ) مه جمال تو از حسن يوسفش چه كمي است / به حسن ازوست فزون حسن از اين فزون2

  خودي نشناسم كه در برابر چيست ) ز بس كه مست شوم از نظارة رويت / ز بي3

  ) سرم كه با رخ چون زر شده است چاك به غم / اگر قبول تو دستم دهد سر و زر چيست4

  .دارند معنايي قرابت ديگر يك با …ي بيت گزينة استثنا همة ابيات به -10

 ) نبود گرت عطا به رخ سائالن بخند / روي گشاده نايب دست گشاده است1

  تر و نان خشك و روي تازه  ) گفتم كه چو ناگه آمدي، عيب مگير / چشم2

  پوش است گشاده، رو ) مباش چين به جبين و هر چه خواهي باش / كه بر عيوب تو روي3ِ

 روي تبسم به لب بيا ام / چون گل گشاده سباب عيش بهر تو آماده كرده) ا4

 معني چند واژه درست است؟ -11

  قيد)، (برزيگر: دهقان) (چاالك: چابك)، (حشر: رستاخيز)، (معتبر: ارزشمند)، (ريشخند: لبخند كمرنگ)، (مطلق: بي

 ) پنج2    ) شش1

  ) سه4    ) چهار3

  اثر كيست؟» ماه نو و مرغان آواره«  -12

 ) ريچارد باخ4  ) رابيندرانات تاگور3  ) جبران خليل جبران2  ) يوهان ولفگانگ گوته1

 :جز، به استهاي مقابل هر گزينه تماماً درست  آرايه -13

 تشبيه) -جازها در فرنگ (م خانه ) پريد از رخ كفر در هند رنگ / تپيدند بت2  تشبيه) - ) چو ننمود رخ شاهد آرزو / به هم حمله كردند باز از دو سو (كنايه1

  مجاز) -) نهادند آوردگاهي چنان / كه كم ديده باشد زمين و زمان (جناس4  استعاره) -سر تنش (تناسب ) غضنفر بزد تيغ بر گردنش / درآورد از پاي، بي3

 در ابيات زير است؟» آميزي، كنايه، تشبيه مجاز، استعاره، حس«هاي  دهندة آرايه كدام گزينه نشان -14

  رود اين توسن فلك / وقت است بند بند من از هم جدا كند يالف) از بس درشت م

  ايم ب) غرض آن است كه در كيش تو قربان گرديم / ورنه در پيش خدنگ تو چرا آمده

  تر بود هاي بلبل اين باغ رنگين ج) هر كه از ميهن سخن گويد كالمش دلرباست / نغمه

  او را عطا كند داورچه خواهد  د) چو مرد بست به فرمان كردگار كمر / هر آن

 هـ) شكار خويشتن سازد همه شيران عالم را / گر از صحراي چين آن آهوي مشكين شود پيدا

  ) ج، د، هـ ، الف، ب4  ) هـ ، ب، ج، الف، د3  ) د، ب، هـ ، ج، الف2  ) ب، هـ ، ج، د، الف1
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 ؟نيستهاي مقابل كدام بيت زير، تماماً درست  آرايه -15

 ست / در حلقة زلف كعبه زد دست (كنايه، تشبيه)) از جاي چو مار حلقه برج1

  گفت، گرفته حلقه در بر / كامروز منم چو حلقه بر در (جناس، تناسب)  ) مي2

 جا رويم، جمله كه آن شهر ماست (مجاز، تلميح) ايم / باز همان ايم، يار ملك بوده ) ما به فلك بوده3

  دد (تناقض، جناس)) اگر لطفش قرين حال گردد / همه ادبارها اقبال گر4

 ؟نداردوجود » واو ربط«در كدام گزينه  -16

  اي به خواب و بختي كه به خواب در نباشد ) همه شب در اين حديثم كه خنك تني كه دارد / مژه1

  ) چه خوش است مرغ وحشي كه جفاي كس نبيند / من و مرغ خانگي را بكشند و پر نباشد2

  / سخني ز عشق گويند و در او اثر نباشد) چه وجود نقش ديوار و چه آدمي كه با او 3

 أمني رسيدي دگرت سفر نباشد) شب و روز رفت بايد قدم روندگان را / چو به م4

 با چند بيت از ابيات زير تناسب معنايي دارد؟» از آسمان تاج بارد اما بر سر آن كس كه سر فروآرد.«عبارت  -17

 دازدتالف) تواضع سر رفعت افرازدت / تكبر به خاك اندر ان

  ب) ندادند تن در ره بندگي / كشيدند سر از سرافكندگي

  ج) در اين حضرت آنان گرفتند صدر / كه خود را فروتر نهادند قدر

  د) بلنديت بايد تواضع گزين / كه آن بام را نيست سلم جز اين

  هـ) غرور كبريايي داشتم در ملك آزادي / ز بار دل خميدم تا تواضع با فلك كردم

  همه كه كبر نكوهيده عادت است / آزاده را همي ز تواضع بود بال و) با اين

 ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  ؟نداردكدام گزينه با عبارت زير، تناسب مفهومي  -18
 »روح را خاك نتواند مبدل به غبارش سازد / زيرا هر دم به تالش است تا كه فرا رود«

 جا كه بود، روي به دريا دارد) غافل از حق نشود روح به ويرانة جسم / سيل هر 1

  ) ما ز گردون سوي مادون آمديم / باز ما را سوي گردون بركشيد2

 ) من مرغ الهوتي بدم ديدي كه ناسوتي شدم / دامش نديدم ناگهان در وي گرفتار آمدم3

  جا فكنم دانم / رخت خود باز برآنم كه همان ) جان كه از عالم علوي است يقين مي4

  شود؟ از كدام بيت دريافت مي» اي برون آي اي كوكب هدايت در اين شب سياهم گم گشت راه مقصود / از گوشه«مفهوم بيت  -19
 افروزي زند مهر دل ريزد / كه چون صبح از دلم سر مي ) از آن چون كوكبم پيوسته اشك از ديده مي1

  ها كوكب ) جدا از ماه رويت عاشقان از چشم تر هر شب / فروريزند كوكب تا فروريزند2

 ها پرد از شوق، چشم كوكب ) به يك كرشمه كه در كار آسمان كردي / هنوز مي3

  نشان كردن ) بنما اي ستاره كاندر ريگ / نتوان راه بي4

  تر است؟ مفهوم كدام گزينه به بيت زير نزديك -20
 »باك كن به حشرم بده نامه در دست راست / ز هولم در آن روز بي«

 نگر / وارهان جانم ازين خوف و خطرنيازا در نياز من  ) بي1

  نگرم ) قيامتم كه به ديوان حشر پيش آرند / ميان آن همه تشويش در تو مي2

 دست / كه وجهي ندارد به حسرت نشست ) به شهر قيامت مرو تنگ3

  ) در آن روز كز فعل پرسند و قول / اولوالعزم را تن بلرزد ز هول4



   6: ةصفح  )مشترك(دفترچة  يازدهم تجربي عمومي  99 ارديبهشت 19 آزمون -)7پروژة ( 
 
 

  مشترك دفترچة
  

  

  
 

 ّلتو األدقّ في الجوابِ  ل ن األصح24 - 21( رجمةعي:(  

  … :نشينان گفتند باديه :قالت األعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا - 21

 !ديمايد؛ بلكه بگوييد: اسالم آور بگو: ايمان نياورده آورديم. ايمان  )1

 !؛ بلكه بگوييد: اسالم آورندگانيديستيدبگو: ايمان آورندگان ن ايمان آورندگانيم. )2

 !مانيم بلكه بگوييد: در سالمت مي آوريد؛ بگو: ايمان نمي آوريم. ايمان مي) 3

 !بگو: مؤمن نيستيد؛ بلكه بايد بگوييد: مسلم هستيد .مؤمنان هستيم) 4

  »:م في هذا المجالِ!صارت اللّغةُ الفارِسيةُ اللّغةَ الثّانيةَ لإلسالم و كان للغزّالي دور عظي« -22

  زّالي نقش بزرگي در آن داشت!غزبان فارسي، زبان دوم اسالم بود و ) 1

 !داشتزبان فارسي شد و در اين واقعه، غزّالي نقش بزرگي  ،زبان دوم اسالم) 2

  نقش بزرگي داشت! زمينه، در عهد اسالم، زبان فارسي زبان دوم شد و غزّالي در اين) 3

 غزّالي نقش بزرگي داشت! زمينه، شد و در اين بان دوم اسالمز ،زبان فارسي) 4

  :»!تَلطَّف قلبهال ي و الجميلةَ سالمِاإل عرف تعاليمأحداً ي أنّ حتّي اآلن سمعأ ملَ« -23

  سازد!نرا مهربان  دلشولي  ،هاي زيباي اسالم را بداند ام كسي آموزه يدهننش كنونتا) 1

 !نشده باشدم زيباي اسالم را بداند، ولي قلبش نر متعاليهرگز نشنيدم كه كسي ) 2

  انسان نرم نشود! دلهاي اسالم شناخته شود و  ام آموزه دهنيگز نشرتا حاال ه) 3

  م نشود!م زيباي اسالم را بداند و قلبش نرتعاليكسي ام كه  تا حاال نشنيده )4

   :الخطأعين  -24

  !امري طبيعي است ها در جهان تأثير و تبادل واژگان ميان زبان همانا :!أمرٌ طبيعي ت في العالمِنَّ تأثيرَ و تَبادلَ المفردات بينَ اللّغاإ )1

2( !   اند! الفاظ فارسي بسياري به علت تجارت به عربي منتقل شده :قَد نُقلَت إلَي العربيةِ ألفاظٌ فارِسيةٌ كثيرَةٌ بِسببِ التّجارةِ

! زاد نُفوذَ اللّغةِ الفارِسيةِ في ) قيام الدولَةِ العباسية3ِ   برپايي حكومت عباسي، نفوذ زبان فارسي را در عربي افزود! :العربيةِ

!: نَستطيع أن نَجِد لغةً بدون لَنْ) نَحنُ 4   توانيم زباني را بدون كلمات دخيل بيابيم! نميما  كلمات دخيلةٍ

 »بالعملٍ كَالشَّجرِ بالثمرٍ! مالعال«عن مفهوم هذا الحديث الشّريف:  البعيد عين - 25

1( »يداوي النّاس و هو مريض پندم چه دهي نخست خود را / محكم كمري ز پند در بند )2    »!طبيب  

 علم كز اعمال نشانش نيست / كالبدي دارد و جانش نيست )4    »!ترك الذّنبِ أهون من طلب التّوبةِ«) 3

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال 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؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از          
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف        

 

 )2عربي، زبان قرآن (

  

آنّه ماري شيمل/ تأثيرُ اللّغةِ 

معاني /  الفارسيةِ علي اللّغةِ العربيةِ

 وارمع الطبيباالفعال الناقصة/ ح

  91تا  65ي  صفحه

دقيقه 15

آزمون قبل10چند از مروزبراي آزمون ا 10گذاري چند از هدف   
 



   7: ةصفح  )مشترك(دفترچة  يازدهم تجربي عمومي  99 ارديبهشت 19 آزمون -)7پروژة ( 
 
 

  للفراغ: غيرالمناسبعين  -26

  ! (الجِسر)…ي النَّهر يعبرُ منه النّاس و السيارات، هو عل مكانٌ )1

 هي القيم المشتَرَكةُ بينَ جماعةٍ منَ النّاس! (الثّقافة)…  )2

  د إسطَنبول! (أنقرة)أكبرُ مدينةٍ في بلد تركيا بع…  )3

  انيينَ في العراق)ري! (دخولِ اإل…) ازدادت المفردات العربيةُ في اللُّغَةِ الفارسية بِسببِ 4

  في تعريف الكلمات التالية: الخطأعين  -27

1 (ن الغزالمن نوعٍ خاصٍ معلي  غاليةٍ ماشٍقُ الشَرشَف: قطعةُ) 2  !نالسك: عطرٌ يوخذُ م اً تُوضعذجدالنَّواف! 

3 (عمالزَّميل: هو الشخص الّذي يلُ مع! في اإلنسانِ الجوع: حالةٌ) 4    ك معدته و حاجته إلي األكل! يشعرُ فيها بخلو 

  عين المضارع بمعني الماضي: -28

 » أ ال تحبونَ أن يغفرَ اهللاُ لَكم«) 2    »أ لَم نَجعلْ لَه عينَين«) 1

 » لَن تَنالوا البرَّ حتّي تُنفقوا مما تُحبونَ«) 4    »لم تَقولونَ ما ال تَفعلونَ«) 3

  لألمر:» الالم«عين  -29

!) 2    ليبشّروا النّاس! نَييسل اهللا النبأر) 1   لتعلُّم هذا الدرس عليك أن تسمع جيداً

  الحجاج يذهبون إلي مكّةِ المكرّمة لحج بيت اهللاِ!) 4  المؤمنون فليتوكَّلوا علي اهللا في جميع األوقات! )3

  عن الباقي في العبارات التالية: يختلف» لـ«عين حرف  -30

 سمي هذا التلميذُ مشاغباً ليعرَف عند سائرِ التّالميذ! )2  علي تجارب قيمةٍ! لَحصاستمع مواعظ المعلّمين لتَ )1

 إجتهدوا كثيراً في حياتكم لتعلُّم الدروس! )4  »و هو الّذي سخّر البحر لتأكُلوا منه لَحماً طرياً« )3

 ّلتو األدقّ في الجوابِ  ل ن األصح34 - 31( رجمةعي:( 

  …آيا »: …موا أنَّ اهللاَ يبسطُ الرِّزقَ لمن يشاء أو لَم يعلَ« -31

 گستراند؟! اند كه خداوند روزي را براي كسي كه بخواهد مي ندانسته )1

 داند كه روزي خداوند براي هر كس كه خواسته باشد، گسترده است؟! نمي )2

 كند؟! دانند كه خداوند روزي را براي هر كس كه بخواهد فراوان مي نمي )3

  اند كه اهللا براي كسي كه از او رزق بخواهد، آن را زياد خواهد كرد؟! اين را ندانسته )4

  »:قيام الدولَة العباسيةِ زاد نُفوذَ اللُّغةِ الفارسيةِ و كانَ إلبن المقفَّع دور عظيم في هذا التأثيرِ!« -32

  داشت! اثرگذاريقفّع نقش بزرگي در اين ي حكومت عباسي نفوذ زبان فارسي را افزايش داد و ابن ميبرپا) 1

 مقفّع هم نقش زيادي در اين تأثيرگذاري داشت!  فارسي در عربي شد و ابن لغاتقيام دولت عباسيان باعث نفوذ ) 2

  مقفّع در اين رابطه تأثير بسياري گذاشت!  فارسي را باز كرد و ابن  لغاتعباس راه نفوذ  ايجاد حكومت بني) 3

  ت!شدا ع نقشي بس ارزشمندمقفّ  و در اين اثرگذاري ابن فارسي با برپايي خاندان عباسي زياد شدگسترش زبان ) 4



   8: ةصفح  )مشترك(دفترچة  يازدهم تجربي عمومي  99 ارديبهشت 19 آزمون -)7پروژة ( 
 
 

  عين الترجمة الصحيحة: -33

1( »!  !گويد: سر درد شديدي داري پزشك بعد از معاينه مي»: يقولُ الطّبيب بعد الفحصِ عندك حمي شديدةٌ

 نقش بزرگي در تبادل واژگان بعد از پيوستن ايران به حكومت اسالمي دارد! نقل»: ات بعد انضمام ايران إلي الدولةِ االسالمية!كانَ للنقَّلِ دور عظيم في تبادل المفرد« )2

3 (»كالم سمفرداتال ك يباج من الكلماتو الدضائعِدعضِ الببعضي كاالها ارتباط دارد م از كلمات وارد شده است كه بهواژگاني مانند مشك و ابريش!»: خيلةِ ترتبط بِب! 

  اندوزند! بردند مانند طال و نقره را مي كار مي هايشان به ها را بر اساس زبان ها صداها و وزن عرب»: نَتهِم مثل يكنزونَ الذَّهب و الفضَّةَ!و األوزانَ وفقاً لألس نَطَق العرَب األصوات) «4

  ترجمة األفعالِ النّاقصةِ؟ في الخطأما هو  -34

!: نقشه )1  كرديد! إنّكُم كُنتُم تُحاولونَ!: شما تالش مي) 2    اي ندارم! ما كانَ لي خُطّةٌ

!: دوستانم آن )4  اي نيست!  ليس في قَلبي عداوةٌ!: در دلم كينه) 3   گويند، نيستند! طور كه مي لَيس أصدقائي كَما يقولونَ

  »ونَ بأفواههم ما ليس في قُلوبِهِميقول …«من مفهوم اآليةِ الشَّريفةِ:   األقرَبعين  -35

  سخن كم گوي و كرداري بياور!) 1

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

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

 در نور صدق محو شود دعوي دروغ!) 4

   السؤالَ:   يناسب العين جواباً  -36

1( لزميلي وصفةً؟ !يا طبيب لماذا تكتب - بزكامٍ هنّأل صاب2  !م(  ؟ لماذا ذهبتأ -لي الطّبيبِ؟: إما بِكذهمِ! بمع زميلي، عنده ضغطُ الد  

  !      الصيدليةِ ستَلم منإِ - ؟ األدويةَ أَستَلم هذهأينَ  من )4  !لزميلي العزيزإشتَرَيتُها  -؟ ةدويلمن إشتريت هذه األ )3

37- :عني الماضي البعيدن الفعل الّذي لَه معي  

! ) 2  كنت في السنة الماضية قد سافرت إلي المدائنِ!) 1  كانَ األطفالُ يلعبونَ في الحديقة بفرحٍ

  منّا!ومي العالم حتّي يرضي اهللالنُساعد مظل) 4    كانَت دروسنا سهلَةً في العام الماضي!) 3

  عين فعالً ناقصاً له معني الماضي: -38

1( »! 2    »كانَ عندي سريرٌ خشبي( »!  »إنَّ اهللاَ كانَ لطيفاً خبيراً

!« )4    »ليس لإلنسانِ الّا ما سعي!« )3   »أنزلَ من السماء ماء فتصبح األرض مخضرَّةً

   »:يكون«اقص بمعني النّ» كان«عين  -39

!    )2     !ظّالمينبال أعلمكانَ  اهللاَإنَّ ) 1   لقد كان في يوسف و إخوته آيات للسائلينَ

             كان علماؤنا يبينون أبعاد تأثير اللّغات علي اإلنسان في دراساتهم! )4    ه بالصالة و الزّكاة!قومكان النّبي (ص) يأمر  )3

  فيها من االفعال الناقصة: ليسما عين  -40

  بأفواهم ما ليس في قلوبهم و اهللا أعلم بما يكتمون! ونيقول) 2  يئاً النّي لم أكن أعرف شيئاً عن الموضوع!كُنت ساكتاً و لم أقل ش) 1

  الّذين يصبحون لآلخرين أئمة يهدونهم إلي الحقّ!) 4  كثيرة إحداها ظاهرة قوس قزح و هي تتكون من ألوان متنوعة! هناك ظواهرُ) 3
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  مشترك دفترچة
   

 
 

  

  
  

 فقيه و مرجع تقليد است؟  از اشتراكات شرايط ولي مورد  كدام -41

 مدبر بودن - مدير بودن -) تقوا2    شناس بودن زمان - عدالت -) تقوا1

  اعلم بودن - عادل بودن - ) داشتن شجاعت و قدرت روحي4  تقوا - عدالت - ) داشتن شجاعت و قدرت روحي3

  رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است؟ ترتيب جزء حق يك به كدام -42

 حفظ استقالل كشور - ) استقامت و پايداري در برابر مشكالت2  حفظ استقالل كشور - گيري براساس مشورت ) تصميم1

  يري براساس مشورتگ تصميم -) تالش براي اجراي احكام و دستورات الهي4  استقامت و پايداري در برابر مشكالت - هاي سياسي و اجتماعي ) افزايش آگاهي3

  كند و كدام عبارت قرآني بر اين مفهوم داللت دارد؟ لزوم تداوم كدام مسئوليت را ايجاب مي ،ها خود و عمل به آن وظايفآشنايي مردم با  -43

 »ينفلو ال نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الد« -) واليت ظاهري2  »فارجعوا فيها الي رواة حديثنا« -) واليت ظاهري1

  »فلو ال نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين« - ) مرجعيت ديني4  »فارجعوا فيها الي رواة حديثنا« - ) مرجعيت ديني3

  كند و ثمرة اجراي اين مسئوليت چيست؟ لزوم اجراي كدام مسئوليت را توسط مردم ايجاب مي ،تشبيه مردم يك جامعه به سوارشدگان در يك كشتي -44

 تر شدن هدايت جامعه به سمت وظايف اسالمي آسان - هاي سياسي و اجتماعي ايش آگاهي) افز1

  تر شدن هدايت جامعه به سمت وظايف اسالمي آسان -) مشاركت در نظارت همگاني2

  تر جامعه توسط رهبري ادارة موفق -) مشاركت در نظارت همگاني3

  امعه توسط رهبريتر ج ادارة موفق - هاي سياسي و اجتماعي ) افزايش آگاهي4

  يابد؟ ديني و واليت ظاهري به ترتيب چگونه ادامه مي مرجعيتدر عصر غيبت،  -45

 مرجعيت فقيه - ) واليت فقيه2    واليت معنوي - ) واليت فقيه1

  واليت فقيه -) مرجعيت فقيه4    واليت معنوي -) مرجعيت فقيه3

يك از شرايط  به كدام» پايداري در مقابل تهديدها«شود و  شناخته مي …و  …نوان ع ترتيب به شدن ولي فقيه توسط مردم و خداوند (دين)، به پذيرفته -46

 ولي فقيه اشاره دارد؟

 مدير و مدبر بودن -مشروعيت -) مقبوليت2  مدير و مدبر بودن -مقبوليت -) مشروعيت1

  شجاعت و قدرت روحي داشتن -مشروعيت -) مقبوليت4  و قدرت روحي داشتنشجاعت  -مقبوليت -) مشروعيت3

 . …فقيه   در ولي بودناعلَم   و ويژگي …را ندارد،  …پيروي از دستورات فقيهي كه شرط  - 47

 شرط نيست -حرام است -) مشروعيت2    شرط است -حرام است -) مقبوليت1

 شرط نيست -يستجايز ن -) مشروعيت4    شرط است -جايز نيست -) مقبوليت3

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

 

)2(دين و زندگي 

هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش  

دقيقه 15
عصر غيبت،(تفكر و انديشه 

  مرجعيت و واليت فقيه)

(عزت نفس،  در مسير

  پيوند مقدس)

 158تا  110ي  صفحه
آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف   
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 يك از وظايف ماست؟ هاي درستي يا نادرستي عملكرد ما در عرصة جامعه مسلمانان كدام است و اين موضوع در راستاي كدام مالك ازيكي  -48

 اولويت دادن به اهداف اجتماعي -) رسيدن و نرسيدن به اهداف در شرايط مختلف1

  هاي سياسي و اجتماعي آگاهيافزايش  -) رسيدن و نرسيدن به اهداف در شرايط مختلف2

  اولويت دادن به اهداف اجتماعي - ) ناراحتي يا خوشحالي دشمنان از عملكرد و رفتار ما3

  هاي سياسي و اجتماعي افزايش آگاهي - ) ناراحتي يا خوشحالي دشمنان از عملكرد و رفتار ما4

  ؟»كنند. اهي از اين راه تو را غافلگير ميگ«فرمايند:  اشتر در مورد كدام حكم مي  علي (ع) در عهدنامة مالك حضرت -49

  »دل خويش را نسبت به مردم مهربان كن و با همه دوست و مهربان باش.) «1

  »در به دست آوردن رضايت عموم مردم سعي و تالش كن، نه در جلب رضايت خواص.) «2

  »كنند، از خود دور كن. جويي مي كساني را كه از ديگران عيب) «3

  »شكني او غافل نباش. پيمان بستي، از پيمان اگر با دشمن) «4

به ترتيب چه وظايفي را بر عهدة گروهي از مؤمنان قرار داده است و اين  »…و ما كان المؤمنون لينفروا كافَّةً فلو ال نفر من كلّ فرقة منهم طائفَةٌ «آية شريفة  -50

  آورد؟ اي را براي مردم به دنبال مي وظايف چه نتيجه

  باشد كه آنان از كيفر الهي بترسند. -تفكر عميق در دين -) انذار2  باشد كه رستگار شوند. -عميق در دينتفكر  -) انذار1

 باشد كه آنان از كيفر الهي بترسند. - انذار - ) آموختن دانش دين4  باشد كه رستگار شوند. - انذار - ) آموختن دانش دين3

 آيد؟ عبارت از دقت در كدام آيه به دست مي اينهاست.  گرداني از بدي هاي كسب عزت، روي يكي از راه -51

 »للّذين احسنوا الحسني و زيادةٌ و اليرهق وجوهم قترٌ و ال ذلّةٌ«) 2    »من كان يريد العزّة فللّه العزّة جميعاً«) 1

  »انّه ليس ألنفسكم ثمنٌ الّا الجنّة«) 4  »و الّذين كسبوا السيئات جزاء سيئةٍ بمثلها«) 3

  داند؟ نوجواني بهترين زمان براي پاسخ منفي دادن به تمايالت پست است و حد توجه به تمايالت داني را چه كسي مي چرا دوران جواني و -52

 خدا - شود نفس او ضعيف مي ) چون با پاسخ مثبت، عزت2  نفس لوامة انسان - شود ) چون با پاسخ مثبت، عزت نفس او ضعيف مي1

  خدا - تر است ) چون به گناه عادت نكرده و گرايش به نيكي در او قوي4  نفس لوامة انسان - تر است در او قوي ) چون به گناه عادت نكرده و گرايش به نيكي3

  تري دارد؟ كند و آن فرمايش با كدام حديث ارتباط معنايي بيش مي معرفيحضرت علي (ع) بهاي انسان را چه چيزي  -53

 »ا براي خودم.اي فرزند آدم، مخلوقات را براي تو آفريدم و تو ر« -) بهشت1

  »خالق جهان در نظر آنان عظيم است. در نتيجه، غيرخدا در چشم آنان كوچك است.« -) بهشت2

  »اي فرزند آدم، مخلوقات را براي تو آفريدم و تو را براي خودم.« - ) آزادگي3

 »خالق جهان در نظر آنان عظيم است. در نتيجه، غيرخدا در چشم آنان كوچك است.« - ) آزادگي4

 نمايد؟ كدام صفت الهي را ترسيم مي »جزاء سيئةٍ بِمثلها«آورد و در اين رابطه، عبارت قرآني  اب گناهان، موجب كدام عقوبت الهي را فراهم ميارتك -54

 رحمت و فضل الهي -»و اليرهقُ وجوههم قَتَرٌ«) 2  رحمت و فضل الهي -»ذلَّةًو تَرهقُهم )«1

3 (»جوهقُ ورهال ي م قَتَرٌوم ) «4  عدل الهي -»هقُهتَره لَّةًوعدل الهي -»ذ  
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 …فرمايد:  اند، مي هايي كه عزت خود را در بندگي خدا يافته حضرت علي (ع) در وصف انسان -55

  بندة كسي مثل خودت نباش، زيرا خداوند تو را آزاد آفريده است. )1

  در چشم آنان كوچك است.خالق جهان در نظر آنان عظيم است. در نتيجه، غير خدا  )2

  تر از آن نفروشيد. همانا بهايي براي جان شما جز بهشت نيست، پس خود را به كم )3

  ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم و بر بسياري از مخلوقات برتري داديم.) 4

رديف طاعت و عبوديت خود قرار  وند اطاعت از والدين را همخدا«كه  و اين» كنند هاي فساد را از خود دور مي زمينهبا تشكيل خانواده  پسرو  دختر«كه  اين -56

 نمايد؟ يك از اهداف ازدواج مي ، ما را متوجه كدام»داده است

  رشد اخالقي و معنوي -رشد و پرورش فرزندان )2    رشد اخالقي و معنوي - انس با همسر )1

  رورش فرزندانرشد و پ - رشد اخالقي و معنوي) 4    انس با همسر - رشد اخالقي و معنوي )3

 ها براي چه كساني است؟ ها نشانه در زوج آفريني انسان» …و من آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجاً «بنا بر آية مباركة  -57

 ) لقوم يعلمون4  ) لقوم يعملون3  ) لقوم يتفكرون2  ) لقوم يعقلون 1

  يك از اهداف ازدواج است؟ ترتيب مرتبط با كدام  به» پرورش مهر و عشق به همسر و فرزندان«و » پذيري تجربه كردن مسئوليت« -58

 انس با همسر -) رشد و پرورش فرزندان2  انس با همسر -) رشد اخالقي و معنوي1

  رشد اخالقي و معنوي -) رشد اخالقي و معنوي4  رشد اخالقي و معنوي -) رشد و پرورش فرزندان3

اند كه در مورد همسر آينده  اند و براساس كدام سخن از ما خواسته ازدواج تشويق و ترغيب كردهبه كدامين دليل پيشوايان ما همواره دختران و پسران را به  -59

  با پدر و مادر خود مشورت كنيم؟

 كند. عالقه شديد به چيزي، آدم را كور و كر مي -تر از ازدواج نيست ) هيچ بنايي نزد خدا محبوب1

  كند. قه شديد به چيزي، آدم را كور و كر ميعال -) ضرورت جلوگيري از فاصلة ميان بلوغ تا ازدواج2

  كسي كه ازدواج كند، نصف دين خود را حفظ كرده است. -) ضرورت جلوگيري از فاصلة ميان بلوغ تا ازدواج 3

  كسي كه ازدواج كند، نصف دين خود را حفظ كرده است. -تر از ازدواج نيست ) هيچ بنايي نزد خدا محبوب4

  بخش وحدت روحي زن و مرد چيست؟ شود و تحكيم ينش همسري از جنس خود انسان، موجب چه نتايجي مياز ديدگاه قرآن كريم، آفر -60

 مودت و رحمت -) عدم ايمان آوردن به باطل و كفران نعمت الهي 2  مودت و رحمت -) يافتن آرامش و برقراري دوستي و رحمت1

  فرزند -ن آوردن به باطل و كفران نعمت الهي ) عدم ايما4  فرزند -) يافتن آرامش و برقراري دوستي و رحمت 3
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  مشترك دفترچة

  
 
 
 

61- Despite the employees’ busy schedules, they accepted my … to join us for dinner. 

1) attempt  2) invitation 3) discount 4) invention 

62- Scientists are quite … that they will find a drug for cancer in the near future.  

1) popular  2) serious       3) unknown    4) certain   

63- Culture which forms the national … of a country is best shown by the artists and their works. 

1) identity 2) economy 3) pleasure 4) measure 

64- I believe with a proper … of sauce and seasonings it’s possible to make any kind of food taste the way you 

want it to. 

1) condition 2) collection  3) combination 4) obligation 

65- The amount of data stored on this little computer is so … that you can’t even imagine it. It uses an 

advanced technology for storing and processing the data which enters it.   

1) vast        2) comfortable     3) forbidden    4) wonderful 

 

 

 

Every time you’re online, you are bombarded with pictures, articles, links and videos trying to tell you 

their stories. Unfortunately, not all of these stories are true. Sometimes they want you to click on another 

story or advertisement at their own site, other times they want to upset people for political reasons. These 

days it’s so easy to share information. These stories circulate quickly, and the result is fake news. There is a 

range of fake news: from crazy stories which people easily recognize to more subtle types of misinformation. 

Experts in media studies and online psychology have been examining the fake news phenomenon. Read these 

tips, and don’t get fooled! 

Look at the website where the story comes from. Does it look real? Is the text well-written? Are there a 

variety of other stories or is it just one story? Fake news websites often use addresses that sound like real 

 لگذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤاهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2( زبان انگليسيهاي 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         

 

دقيقه 15

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

Art and culture
(Reading, vocabulary 

Development,…,what 

you learned)  
107 تا 87ي  صفحه  

2انگليسي   زبان

آزمون قبل 10چند از  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف   

  

PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the 
correct choice on your answer sheet. 
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newspapers, but don’t have many real stories about other topics. If you aren’t sure, click on the “About” 

page and look for a clear description of the organization. Many fake news stories use images that are 

photoshopped or taken from an unrelated site. Sometimes, if you just look closely at an image, you can see if 

it has been changed. Or use a tool like Google Reverse Image Search. It will show you if the same image has 

been used in other contexts. Look to see if the story you are reading is on other news sites that you know and 

trust. If you do find it on many other sites, then it probably isn’t fake (although there are some exceptions) 

as many big news organizations try to check their sources before they publish a story. 

If you know these things about online news, and can apply them in your everyday life, then you have 

control over what to read, what to believe and most importantly what to share. If you find a news story that 

you know is fake, the most important advice is not to share it because it will probably cause a lot of trouble. 

66- What is the best title for the passage? 

1) How to Identify Fake News  2) The Influence of Fake News on Our Lives. 

3) Different Types of Fake News Stories 4) The Importance of News 

67- According to the passage, which of the following is NOT among the ideas behind online fake news? 

1) To make people sad  2) For some political reasons 

3) For commercial and business-related reasons 4) To examine how to fool people 

68- It can be understood from the passage that … . 

1) big news organizations have the right to use images in different contexts 

2) ordinary people play an important role in the rapid spread of fake news 

3) fake news stories always use the addresses of real newspapers 

4) Google is responsible for some of these fake news stories around us 

69- The underlined phrase “these things” in the last paragraph refers to … . 

1) fake news stories 2) sources 3) news organizations  4) tips 

70- The passage would most probably continue with … . 

1) an explanation for all these fake news stories on the Net 

2) a discussion on the negative results of spreading fake news stories 

3) a description of what a fake news story looks like 

4) an elaboration on the reasons why Google tries to stop fake news from spreading 
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71- “Can anybody become a successful artist if he or she   … the value of art?”, asked the student. 

1) appreciates  2) doesn’t appreciate  

3) will appreciate  4) won’t appreciate 

72- The doctors were … about his life although they tried their best to save the … man. 

1) worried / injured 2) worry / injure 3) worried / injure 4) worry / injured 

73- Although I respect my daughter’s choice, I … let her marry your son if we don’t divide wedding expenses. 

1) will not  2) do not 3) would     4) will 

74- I wonder why the students got … by the simple explanation I gave about the problem. It seems I have to put 

it another way. 

1) confusing 2) to confuse 3) have confused 4) confused 

75- Have you decided where … your holiday next year? 

1) spending 2) to spend 3) spend 4) will spend 

 

Black holes are one of the most mysterious and powerful forces in the universe. A black hole is where 

gravity has become so strong that nothing around it can escape, not even light. Black holes differ from each 

other in their mass and spin. Other than that, they are all very similar. We can’t actually see black holes 

because they don’t reflect light, but scientists know they exist by observing light and objects around them.  

Black holes are formed when giant stars explode at the end of their life cycle. This explosion is called a 

supernova. If the star has enough mass, it will collapse on itself down to a very small size. Due to its small size 

and enormous mass, the gravity will be so strong that it will absorb light and become a black hole. Black holes 

can grow incredibly huge as they continue to absorb light and mass around them. They can even absorb other 

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

PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 
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stars. Many scientists think that there are super-massive black holes at the center of galaxies. The idea of the 

black hole was first suggested by two different scientists in the 18th century: John Michell and Pierre-Simon 

Laplace. In 1967, a physicist named John Archibald Wheeler came up with the term “black hole”. 

76- What does the second paragraph mainly discuss? 

1) Where are the location of black holes? 2) What is a black hole? 

3) Who developed the idea of the black hole?  4) How do black holes come to existence? 

77- The passage states that black holes eat up everything because … . 

1) they don’t reflect light at all   2) there are no objects around them 

3) they can even absorb other stars  4) their pull of gravity is too strong 

78- What does the underlined word “them” refer to? 

1) mass and spin  2) black holes  3) scientists  4) objects 

79- Which of the following statements is NOT true? 

1) Black holes are alike except for their mass and spin. 

2) The idea of the black hole dates back to the second half of the 20th century. 

3) Black holes are born when very large stars explode in supernova. 

4) Although black holes cannot be seen, we know they exist. 

80- The underlined word “enormous” is closest in meaning to … . 

1) balanced 2) strong  3) vast  4) small 
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  مشترك دفترچة شناسيزمين     

 دهد؟ يك از موارد زير يك تاقديس را نشان ميترين اليه باشد، كدامقديمي Cجديدترين و  Aدر صورتي كه الية  - 81

1 (C B A B C     2 (A B C B A 

3 (B A C A B    4 (A C B C A  

  ها در مرحلة فومرولي هستند؟كدام آتشفشان - 82
  ) تفتان و بزمان2    ) سهند و سبالن      1
  ) سهند و دماوند4    ) دماوند و تفتان    3

 ؟باشدنميها كدام يك از فوايد مطالعة آتشفشان - 83

 زايي  هاي تكتونيكي و كوه) فرورانش ورقه1

  زمين ) به دست آوردن اطالعات از تركيب هسته و گوشتة بااليي2
  گرمهاي آبهاي معدني و چشمه) تشكيل رگه3
 كرههاي سنگ) خروج انرژي دروني زمين و آرامش نسبي ورقه4

  تر باشد، شكل مخروط آن چگونه خواهد بود؟هر چه سرعت جريان گدازه بيش - 84
  ) شيب و ارتفاع زياد2    ) شيب و ارتفاع كم1
  م) شيب زياد و ارتفاع ك4    ) شيب كم و ارتفاع زياد3

  كند؟تري از توف را بيان ميكدام گزينه تعريف مناسب - 85
 گردند.نشين ميهاي دريايي عميق تههاي آذرآواري كه در محيط) انواعي از سنگ1

 شوند.) مواد آتشفشاني جامد كه به صورت ذرات ريز و درشت به هوا پرتاب مي2

  شوند.نشين ميمتر كه در سطح زمين تهميلي 32تا  2) ذراتي با اندازة بين 3
 گردند.نشين ميعمق تههاي دريايي كممتر كه در محيطميلي 2تر از آتشفشاني با اندازة كوچك هاي) سنگ4

  كنند؟بندي ميبر كدام اساس طبقهتر از الپيلي را تفراهاي بزرگ - 86
  ) چگالي4  ) اندازه      3  ) شكل          2  ) جنس     1

  :جزبهاي ميان اقيانوسي هستند، همة موارد نتيجة خروج مواد مذاب از محور مياني رشته كوه - 87
  ها                                ) گسترش بستر اقيانوس2  هاي آذرآواري توف                    ) تشكيل سنگ1
  و تشكيل كوه كرههاي سنگ) برخورد ورقه4  گذاري در زمين       ) تداوم فرسايش و رسوب3

  هاي انفجاري در سطح خشكي زمين، كدام مورد است؟نشيني مواد جامد آتشفشانحاصل ته - 88
  ) توف2    ) تفرا       1
  ) سنگ آذرآواري4    ) خاكستر       3

  ؟گيردنميساخت (تكتونيك) مورد بررسي قرار يك از موارد زير در زمينكدام - 89
  ه وجود آورندة ساختارهاي پوستة زمين) نيروهاي ب2    ) مطالعة ساختمان دروني زمين1
  ) شناسايي ذخاير و معادن زيرزميني4  هاها و اقيانوس) نحوة تشكيل رشته كوه3

    هاي زير پس از بسته شدن تتيس كهن شكل گرفته است؟يك از رشته كوهكدام - 90
  ) البرز2    ) زاگرس  1
  ) تفتان4    ) سبالن  3
  

 دقيقه 10
شناسي  / زمينپويايي زمين

  ايران
از ابتداي فصل تا ابتداي ( 

 )شناسي ايران هاي زمين پهنه
  106تا  97هاي  صفحه
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  مشترك دفترچة  )2(رياضي       
  

  
|تابع - 91 x |f (x)

x





1
xدر 1  1  داراي…  

  ) حد نيست.4  است. -1) حدي برابر 3  است. 1) حدي برابر 2  ) حدي برابر صفر است.1

aتابع - 92 x x a , xf (x)
a , x

    
 

2 2 2 1
2 1

مفروض است. اگر 
x
lim f (x)



1

  كدام است؟ aباشد، مجموع مقادير ممكن براي 1

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

,اگر - 93 x
f (x)

, x


  

1 0
1 ,و 0 x

g(x)
, x

 
  

2 0
2 xيك از توابع زير در باشد، كدام 0    ؟ندارد، حد 0

1 (g2   2(f g   3(f g   4 (f 2   

اگر - 94
x a
lim f (x)


 و 6
x a
lim g(x)


 باشد، حاصل 3
x a

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


 

  كدام است؟ 1

1(7
2   2(4

3   3(3
5   4 (7

3   

xدو تابع - 95 ax b 2 =f (x) وg(x) x c  مفروضند. اگرf ( ) g( ) 1 1 و 0
x

f (x)lim
g(x)


1

abباشد، حاصل 2
c

  است؟ 

  ) تعريف نشده1   3(2   4)2  ) صفر1

حاصل - 96
x

x xlim
xx [sin ]








2

21
2

]كدام است؟ (   ، نماد جزء صحيح است.)[

1) 3   2) 2  ) صفر1
2   4( 1  

fاگر تابع  - 97 (x) a[ ] [ x]
x

   
2 3 xدر 1  ](چقدر است؟  aداراي حد باشد، مقدار 2   ، نماد جزء صحيح است.)[

 صفر )4  2) 3  -1) 2  1) 1

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

(فرايندهاي حد و پيوستگي 
محاسبه حد توابع تا  ،حدي

  پايان درس دوم)
  )136تا  119 هاي صفحه(
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حاصل - 98
x

sin xlim
xcos





 2
2

2 1
1 2

  م است؟كدا 

1 (2
3   2 (3

2   3 (

3

2 2
   4( 2 2

3   

اگر  - 99
x
lim f (x)



1

و  20
x
lim g(x)



1

باشد، حاصل7
x
lim( f (x) g(x))


 23
1

  كدام است؟ 

1 (3   2 (6   3 (9   4( 27  

حاصل - 100
x

xsin
lim

x  

2
2

  كدام است؟ 2

1 (

1   2 (


1

3   3 (

1

 صفر )4   3

اگر - 101
x
lim f (x)



1

xباشد و در اطراف 2 1 داشته باشيمf (x)
x





2 xدر اطراف fتواند نمودار تابع كدام گزينه مي 01 1  باشد؟ 

 
1(   2(  3(  4( 

  

fبا توجه به تابع - 102 (x) x    ، چه تعداد از موارد زير درست است؟4
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  مشترك دفترچة  )2شناسي ( زيست     
  

  
 كند؟ تكميل مي درستي ديپلوئيد، كدام گزينه جملة زير را به و دار در ارتباط با گياهان گل  - 111

  »…كالله  …تخمدان «
  باشد. هاي ديپلوئيد مي داراي ياخته – ) همانند2  باشد. در هر گل كامل قابل رؤيت مي – ) برخالف1
  در تماس است.در طي لقاح با ديوارة خارجي دانة گرده،  – همانند )4  كند. همواره پس از رشد و نمو، ميوه را ايجاد مي – ) برخالف3
 …كنند،  توليد مي … ةكه ميو اي نهان دانه در همه گياهان - 112

  شود. رشد هر چهار حلقه گل، حاصل مي ميوه از – ) كاذب2  گيرد. هاي نر و ماده صورت نمي لقاح بين گامت – ) بدون دانه1
  شود. از رشد تخمدان تشكيل ميميوه  – ) حقيقي4  رود. رويان قبل از تكميل مراحل رشد و نمو از بين مي – ) بدون دانه3
 ).گزينه، عبارت زير را به طور صحيح تكميل مي كند؟(گياهان ديپلوئيد در نظر گرفته شوند  كدام - 113

  »…دانه لوبيا  …ذرت  ةدر دان«
  اي به گياه مادر متصل است. ساقه روياني توسط پايه – ) برخالف2  شود. ها توسط پوستة دانه محافظت مي لپه – ) همانند1
  شود. جهت تأمين اكسيژن كافي براي رشد رويان، از محيط آب جذب مي – ) همانند4  ريپلوئيد، در مجاورت پوستة دانه قرار دارند.تهاي  ياخته – ) برخالف3
 دهد، صادق است؟ ها را انجام مي هر جانوري كه گرده افشاني گلكدام گزينه دربارة  - 114

   ) گيرنده(هاي) پرتوهاي فروسرخ در چشم مركب دارد.2  ) توانايي تكثير مادة وراثتي به ارث رسيده از والد(ها) را ندارند.1

  كند.  هاي گياه تغذيه مي ) از گل4 ) همگي داراي طناب عصبي پشتي هستند. 3
  كند؟دهد، كدام گزينه عبارت زير را به درستي تكميل مي را نشان مي (پيش از لقاح) روياني يك گياه نهاندانه ةمقابل كه كيس با توجه به شكل - 115

  .................»................. نشان داده شده است قطعاً  ة) كه با شماريياخته (هاي«
  آورد.تقسيم سيتوپالسم، بافت مايعي را به وجود مي، درصورت عدم انجام تقسيم ميتوز هستهبعد از  - 1) 1
  كند.مي را فراهم دانه رويان  ةقبل از لقاح، بافتي سرشار از مواد غذايي جهت تغذي - 1) 2
  آورد.دهد و تخم اصلي را به وجود ميمي دار لقاح انجام  با يك ياختة جنسي تاژك - 2) 3
  آورد.دانه را به وجود مي ة، پوستگياه به موازات تشكيل رويان - 3) 4
  در هر گل ...................  قطعاً ...................  - 116

    شود. با چهار ياخته توليد مي رسيده ةهاي گرددانه –) كاملي 1
  شود. هاي نر يا ماده توليد ميفقط يكي از كامه –) ناكاملي 2
    تر است.كدو بيشهاي هر گل گياه  ها از تعداد حلقهتعداد حلقه –) كاملي 3
  هاي گل وجود ندارد. فقط يكي از حلقه –) ناكاملي 4
  شود، كدام موارد صحيح است ؟ اي كه در پي شكافتن ديوارة بساك رها مي در رابطه با هر دانة گردة رسيده - 117

 در پي بروز تغييراتي در ديواره ايجاد شده است. –الف 

  باشد.  سلولي متشكل از دو هستة حاصل از تقسيم ميتوز مي –ب 
  كند.  با قرارگيري بر روي كاللة هر گل، سلول رويشي ، لولة گرده را ايجاد مي –ج   

  شود. به كمك باد ، آب يا جانوران، طي گرده افشاني از گلي به گل ديگر جابه جا مي –د 
1 (4   2 (3   3(2   4 (1    

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

  توليدمثل نهان دانگان

  136تا  119هاي  صفحه
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  …اين است كه  …الد) حاصل از ميوز در تخمدان نهاندانگان با  هاي هاپلوئيد (تك وجه مشترك تمام ياخته - 118

  كنند كه توانايي انجام لقاح دارند. هايي را توليد مي ، ياخته)ميتوز( رشتمان با تقسيم –هاي موجود در دانة گردة رسيده  ) ياخته1
  رود. در طي انجام تقسيم ميتوز، پوشش هسته در مرحلة پرومتافاز كامالً از بين مي –هاي كيسة گردة نهاندانگان  ) تمام ياخته2
  توانايي تشكيل ساختارهاي چهار كروماتيدي ندارند. –هاي نر در نهاندانگان  هاي ايجادكنندة گامت ) ياخته3
  كدام توانايي انجام تقسيم رشتمان (ميتوز) را ندارند. هيچ –) ياختة رويشي موجود در دانة گرده رسيده 4
 كند؟ تكميل مي نادرستيكدام مورد جملة زير را به   - 119

  » . . . . . . . .  … نيست ممكن . . . . . . . .  …در گياه «
  كه براي توليد مثل غيرجنسي ويژه شده است، فاقد گره باشد. ساختاري – فرنگي ) توت1
  با نوار كاسپاري باشد. يهاي بخش كوتاه و تكمه مانند داراي ياخته – ) الله2
  هاي جديد است، رشد افقي داشته باشد. بخشي كه محل پيدايش پايه – ) زنبق3
  كنندة مواد غذايي، ساقه تمايز يافته باشد. بخش متورم ذخيره – ) شلغم4

 كدام گزينه عبارت زير را به طور صحيح تكميل مي كند؟  - 120

  »گفت . . . . .  نمي تواندانه كه ساختار دانة آن مشابه شكل . . . . . مي باشد،  ة نوعي گياه نهاندربار«
  
  
  
  
  
 

 قابليت توليد تركيباتي را دارند كه در دفاع در برابر گياه خواران نقش دارد. –) الف 1  
  پنبه ساز در تالش براي جلوگيري از ورود عوامل بيماري زا نقش دارد. الد چوب عملكرد بن –) ب 2  
  هاي خود را دارند. هاي نشاسته در آميلوپالست هاي آندوسپرم دانه قابليت ذخيرة مولكول سلول –) الف 3  
  تر هستند.  تر، به الية ريشه زا نزديك در ريشة فاقد رشد پسين، قطورترين آوندهاي چوبي نسبت به آوندهاي چوبي نازك –) ب 4  

    (گياهان، ديپلوئيد در نظر گرفته شوند). شودنميهمتا در ........ برخالف ........ يافت   (كروموزوم)تن هاي فاقد فامياخته - 121
    لوله گردة راه يافته به مادگي گياه آلبالو - ) دانة رسيدة لوبيا 1
  كيسة روياني بارور شدة لوبيا - ) كيسة گردة بساك گل كدو 2
    دانة رسيده ذرت - ) دانة گرده رسيده گل آلبالو 3
  دانة رسيدة (بالغ) لوبيا - ) دانة رسيدة (بالغ) پياز 4
     باشد؟ صحيح مية گياه زيتون ديپلوئيد، دانة گردة رسيد هاي درون ياختههمانند هاي نارس  گردهارتباط با  كدام گزينه در - 122

 شود.   تن هاي(كروموزوم) همتا يافت نمي ها، فام هاي مولد آن ) درون هستة ياخته1
  شوند.   ) درپي نوعي تقسيم كه در آن كاهش عدد كروموزومي رخ مي دهد، ايجاد مي2
  شود.   اي پيكر گياه مشاهده مي هاي نرم آكنه باشند كه در ياخته نوعي تقسيم ميانجام ) قادر به 3
  ) قادر به انجام لقاح با برخي ياخته هاي درون كيسة روياني در تخمدان گياه نيستند.4
  كدام موارد، عبارت زير را به درستي تكميل مي كند؟ - 123
 »اين نوع بافت . . . . .  ،بافت است. در هر گياه نهان دانه هاي حاصل از تقسيم ياختة تخم ضميمه متعلق به نوعي ياخته«

 كند.  هاي بين روپوست و بافت آوندي را پر مي تمام بخش –الف 
  هاي خود است.  داراي تنها سه مجموعة كروموزومي در هستة ياخته –ب    
  اي را دارد. چرخة ياخته G2هايي با توانايي عبور از نقطة وارسي  ياخته –ج    
  هايي با ديوارة نخستين سلولزي ضخيمي اطراف پروتوپالست است. داراي ياخته –د    

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



   22: ةصفح       )مشترك(دفترچة  تجربي يازدهماختصاصي   99ارديبهشت  19آزمون  -)7پروژه (
  
 . . . . . ،نهان دانة زندة چند ساله انگياه مةه - 124

   د.نكن ها را توليد مي ) هر سال، نوعي ميوة مؤثر در پراكنش دانه1
 هايي هستند كه رشد پسين دارند.  ) درختان يا درختچه2

    هاي خود رشد رويشي دارند. ) هر سال، به كمك مريستم3
  د.نكن ) در سال اول عمر خود، گل، دانه و ميوه توليد مي4

  چند مورد، عبارت زير را به طور صحيح تكميل مي كند؟  - 125
 »توان گفت . . . . . .  . . . . . . . . .  مي دربارة هر نوع گياه نهان دانة داراي ريشه و ساقه كه«

 شوند. ترين حلقة هر گل توليد مي هاي گردة رسيده در داخلي دانه –دار حقيقي توليد كند  تواند ميوة دانه * مي

  كند. رويان درون دانة رسيده، تحت تأثير عوامل خارجي رشد مي –* داراي عناصر آوندي براي حمل شيرة خام است 
  د.نگير فقط در ساختار پوست ساقه قرار مي سرالد پسينهاي  در ابتدا سلول –اي هستند  هاي چندسالة دو لپه * درخت

  ضخامت پوست ريشه از ضخامت پوست ساقه بيشتر است. –شود  تخم زا ايجاد ميياختة * ذخيرة غذايي دانه از تقسيم ياختة حاصل از لقاح اسپرم و 
1(1  2(2  3(3  4(4  

  … نيستدانه، در حالت طبيعي، ممكن  در ارتباط با يك گياه نهان - 126
 هاي حاصل از تقسيم ميوز بافت خورش لقاح يابند. هاي نر با ياخته ) هر يك از گامت1

  تني متفاوت در كيسة روياني لقاح يافته وجود داشته باشند. هايي با عدد فام ) هسته2
  نيافته است، مشاهده شوند. ن پاياناي كه هنوز رشد آ ها در لولة گرده ) زامه3
  هاي با حداكثر فشردگي در هر دانة گردة نارس رؤيت شوند. تن ) فام4
 پذير باشد. امكان …توان انتظار داشت در حالت طبيعي،  مي ديپلوئيد در ارتباط با گياه زنبق - 127

  ها) در درون كيسة گرده ها (كامه پيدايش گامت )1
  يافته دوالد (ديپلوئيد) در يك تخمدان لقاحوجود بيش از يك ياخته تخم ) 2
  ورود ديوارة خارجي منفذ دار دانة گردة رسيده به درون تخمدان گياه )3
  هاي گردة رسيده هاي با حداكثر فشردگي در هر يك از ياخته تن رويت فام) 4
 است؟ نادرست يجاد مي كند،را ا گياه آلبالو در يك تخمك روياني ةاي كه كيس كدام گزينه در مورد بافت مولد ياخته - 128

    هاي كيسة روياني گياه را احاطه مي كنند. ياخته اطراف )1
  باشد. ، قابل مشاهده ميساختار اختصاصي توليد مثل جنسيدر حلقة چهارم ) 2
    برخالف پوستة تخمك، در تشكيل پوستة دانه نقش ندارند. )3
  شود. مي، كيسه روياني ايجاد هر ياختة آن (هاي)در پي تقسيم) 4
 شوند، درست است؟ يافت مي هاند و در كيسة گردة يك نهاندان هاپلوئيدي كه به يكديگر چسبيده ةچند مورد، دربارة هر يك از چهار ياخت - 129

 .دو ديوارة داخلي و خارجي دارد 

 كند. با تقسيم خود، دو گامت نر توليد مي 

 دهد. در شرايطي تقسيم رشتمان (ميتوز) انجام مي 

 ياخته را ايجاد نمايد. 4اي متشكل از  مجموعهتواند  مي  
1( 1  2 (2  3( 3  4 (4  
 …دهند،  ، ساختاري به نام لولة گرده تشكيل ميكيسة رويانينر به درون  هاي در گياهاني كه براي انتقال گامت - 130

  ماند. ها زنده مي شوند كه فقط دو تا از آن هاي نارس از تقسيم ميوز ايجاد مي گرده )1
  هاي ديپلوئيدي ساخته شده است. داراي يك كيسة گرده است كه از ياختههر بساك ) 2
  كنند كه همگي حاصل ميتوز هستند. هايي شركت مي دو گامت نر حاصل از ميتوز ياختة زايشي در لقاح با ياخته )3
  دارد.ديوارة داخلي  شود كه يك ديوارة خارجي و يك هاي نارس، گامت نر توليد مي در پي ميتوز گرده) 4



   23: ةصفح       )مشترك(دفترچة  تجربي يازدهماختصاصي   99 ارديبهشت 19آزمون  -) 7ژه (پرو
  

  مشترك دفترچة  ) 2(فيزيك      
  

 
 ترتيب از راست به چپ فرومغناطيسي نرم، ديامغناطيسي و پارامغناطيسي هستند؟ برده شده به در كدام گزينه مواد نام  - 131

  وت) كبالت، نقره، بيسم4  ) آهن، آلومينيم، پالتين3  ) نيكل، مس، سديم2  ) آهن، پالتين، آلومينيم1

 مشترك است؟ يو پارامغناطيس ييك از موارد زير در مواد فرومغناطيس كدام  - 132

  هاي مغناطيسي  ) داشتن حوزه2  شدن تحت تأثير ميدان خارجي با هر شدت دلخواه آهنربا )1

  هاي مغناطيسي در خالف جهت ميدان خارجي قرار گرفتن دو قطبي) 4    هاي مغناطيسي داشتن دوقطبي )3

چرخد، شار عبوري از حلقه  درجه حول محورش مي 60كه اين حلقه  يسي يكنواختي عمود است. در حالتيهاي ميدان مغناط بر خط ارسانسطح يك حلقة   - 133

  …چرخد، شار عبوري از حلقه  درجه حول يكي از قطرهايش مي 60كه اين حلقه  و در حالتي …

  كند. كند، تغييري نمي تغييري نمي) 2    شود. شود، نصف مي نصف مي) 1

  شود. نصف مي كند، تغييري نمي) 4    كند. تغييري نمي شود، نصف مي) 3

. اگر اين زاويه سازد مي 60زاوية خطوط ميدان بادر يك ميدان مغناطيسي يكنواخت طوري قرار گرفته كه سطح حلقه  Aحلقة رسانايي به مساحت   - 134

 ؟نكندچند برابر شود تا شار مغناطيسي عبوري از اين حلقه تغييري يكنواخت بايد بزرگي ميدان مغناطيسي كاهش دهيم،  15را

1 (2
2   2 (3

2   3 (2
3   4 (2   

 ي آن،ها و تعداد حلقه پيچهاندازة مقاومت الكتريكي  شود، با تغيير شار عبوري، جاد مياي سطحمپيچة كه در يك  طمتوس اندازة جريان الكتريكي القايي  - 135

   ترتيب از راست به چپ چه نسبتي دارد؟ به

  ، معكوسمستقيم، مستقيم  )2     ، مستقيم) معكوس، معكوس1

  ، معكوس) معكوس، مستقيم4    ، مستقيممستقيم، معكوس )3

ميدان مغناطيسي متغيري است هاي  خطعمود بر  ،مترمربع سانتي 20اهم و مساحت سطح مقطع  5/2دور و مقاومت الكتريكي  1000شامل  اي پيچهسطح   - 136

Tآهنگ تغيير آن اندازة كه / s 22  آمپر است؟ چند ميلي پيچهدر  متوسط باشد. جريان القايي مي 10

1(0 8/   2(8   3(16   4(1 6/   

در ايجاد شده در حلقه زير است. اگر اندازة نيروي محركة القايي متوسط  صورت سهمي شكل ذرنده از يك حلقه بر حسب زمان بهمغناطيسي گ نمودار شار  - 137

tشار عبوري از حلقه در لحظة باشد، V8چهارم برابر با ايجاد شده در آن در ثانيةو اندازة نيروي محركة القايي متوسط  V3ثانية اول برابر با 3 s 4 

 برابر با چند وبر است؟

1 (17  

2 (25  

3 (28  

  بايد معادلة سهمي داده شود.) 4

 ع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2فيزيك (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 30
مغناطيس و القاي 

هاي  (ويژگي الكترومغناطيس
مغناطيسي مواد، پديده القاي 

مغناطيسي و قانون القاي 
  )فارادهالكترومغناطيسي 

  91تا  83هاي  صفحه
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B غناطيسي يكنواختي به بزرگيميدان م هاي خطموازي با ، cm20به شكل مربع با ضلع رسانا بقاسطح يك   - 138 / T 0 زمان قرار دارد. اگر در مدت  1

/ s0 در اين متوسط ايجاد شده القايي  باشد، اندازة نيروي محركةسي عمود ميدان مغناطيهاي  خطرا به وضعيتي برسانيم كه سطح آن بر  قاباين  2

 شود؟ ولت مي چند ميلي ،حلقه

1 (/0 01   2 (10   3 (/0 02   4 (20  

توانـد نمـودار تغييـرات شـار      مـي هـاي زيـر،    از گزينه يك صورت شكل زير است. كدام بر حسب زمان، بهه در يك حلقالقايي   ي نيرو محركهتغييرات نمودار   - 139

   از اين حلقه بر حسب زمان باشد؟ ندهمغناطيسي گذر
 
  

1(     2(     
  
 
  

3(     4(   
  

رو به  G500از ms30زرگي آن در مدتبر سطح حلقه عمود است و ب ،ي الكتريكيآهنرباهاي  ميدان مغناطيسي بين قطب هاي خط ،زير مطابق شكل  - 140

  شود؟ ولت مي رسد. در اين مدت، نيروي محركة القايي متوسط در حلقه چند ميلي مي رو به پايين G400باال به 

1(15   

2(30   

3(45   

4(60   

 

 دهد؟ را وقتي در يك ميدان مغناطيسي خارجي بسيار قوي قرار گرفته است، درست نشان مي يهاي زير يك مادة فرومغناطيس يك از شكل كدام  - 141

  

1(  2(  3 (  4 (  

  است؟ نادرستة مواد مغناطيسي كدام گزاره دربار  - 142

  دهد. نرم به سختي خاصيت آهنربايي را از دست مي يمادة فرومغناطيس) 1

    شوند. هاي مغناطيسي قوي آهنربا مي مواد پارامغناطيسي فقط در ميدان) 2

  دهند. نرم به سهولت آهنربا شده و به سهولت هم اين خاصيت را از دست مي يمواد فرومغناطيس) 3

  ماند. باقي مي يخاصيت مغناطيس مغناطيسي خارجي، بعد از حذف ميدان ،سخت يدر يك مادة فرومغناطيس) 4

  وبر معادل است با:  - 143

  آمپر . متر) 4  تسال . مترمربع) 3  ولت . تسال) 2  ولت . آمپر) 1

 گواه

S

N

A=1

B

A cm 2200
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Bصورت  به SIاگر بردار ميدان مغناطيسي يكنواختي در   - 144 / i / j 0 3 0 4
 

و عمود بر  x، كه سطح آن موازي محور cm2200اي به مساحت  باشد و حلقه 

  اند؟ از راست به چپ كدام ترتيب به SIمغناطيسي عبوري از حلقه در  است، در اين ميدان قرار داشته باشد، بزرگي ميدان مغناطيسي در آن محيط و شار yمحور 

0/) 2  صفر ) صفر ،1 5 ،  36 10  3 (/0 7 ،  38 10  4 (/0 5 ،  38 10    

/ثانيه از 05/0در مدت زمان  حلقهعمود بر ميدان مغناطيسي ، cm50 به ضلع رسانا مربعي قابدر يك   - 145 T0 /به 65 T0 يابد. نيروي  كاهش مي 15

  شود؟ محركة القايي در مدار چند ولت مي

1 (/2 5  2 (/0 625  3 (/0 1  4 (/0 01 

اهم دارد. مقطع اين پيچه كه مساحت  3دور سيم، مقاومت  400اي با  پيچه  - 146 22 يك ميدان مغناطيسي است. هاي  خطعمود بر  ،متر مربع دارد 10

 ؟گردد القاآمپر در پيچه  ميلي 4 متوسط يجريان القايانيه تغيير كند تا اين ميدان با چه آهنگي بر حسب تسال بر ث

1 (/  21 5 10  2 (/  21 2 10   3 (/  31 5 10   4 (/  31 2 10  

0/حلقه است و شار مغناطيسي  50اي داراي  پيچه  - 147 به صفر  tطور منظم كاهش پيدا كرده و در مدت  گذرد. اين شار مغناطيسي به  وبر از آن مي 04

   كند؟ در مدار شارش پيدا مي القايي، در اين مدت ن الكتريسيتةباشد، چند كول 5رسد. اگر مقاومت الكتريكي اين مدار  مي

1 (02/0  2 (4/0  3 (2  4 (4  

/هاي يك ميدان مغناطيسي يكنواخت به بزرگي  بر خط m24اي به مساحت سطح حلقه  - 148 T0 /عمود است. اگر در مدت5 s0 حول 180حلقه را 2

 محوري منطبق بر سطح حلقه دوران دهيم، اندازة نيروي محركة القايي متوسط درون حلقه چند ولت خواهد شد؟

  20) 4  15) 3  10) 2  ) صفر1

tصورت   به ،كند پيچ عبور مي پيچ در يك ميدان مغناطيسي قرار دارد. شار مغناطيسي كه از سيم يك سيم  - 149  كند. نيروي  با زمان تغيير مي SIدر  5

  پيچ چگونه است؟ محركة القايي در دو سر سيم

  مقدار ثابتي است.) 4  كند. مي زمان تغيير متناسب با) 3  صفر است.) 2  تناوبي است.) 1

ثانيه  6القايي متوسط در بازة زماني صفر تا  دهد. اگر مقدار نيروي محركة ، نمودار نيروي محركة القايي را در يك حلقه برحسب زمان نشان ميزيرشكل   - 150

/برابر با V2   چند ولت است؟ 1باشد، مقدار 4

1 (4/2    2 (8/4  

3 (2/7    4 (4/14  
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  مشترك دفترچة    )2( شيمي     

  

 اند؟ هاي زير درست  كدام موارد از عبارت - 151

  توان استفاده كرد كه واكنش مورد نظر گرماگير باشد. الف) فقط هنگامي از افزايش دما براي افزايش سرعت يك واكنش مي
  شود. نوان بياني از اصل شيمي سبز موجب كاهش مصرف غذاهاي فراوري شده در الگوي كاهش ردپاي غذا ميتر به ع هاي شيميايي سالم ب) طراحي مواد و فراورده

  شود. ديدگي استفاده مي هاي حاوي كلسيم كلريد براي سرد كردن محل آسيب پ) از بسته
  دهد. ها را كاهش مي فرنگي محتوي ليكوپن بوده كه فعاليت راديكال ت) هندوانه و گوجه

  ) (الف) و (ب)2    و (پ) ) (الف)1
  ) (پ) و (ت)4    ) (ب) و (ت)3

  است؟ نادرستعبارت كدام گزينه  - 152
  ها در طي چند دهة گذشته، انواع گوناگوني از الياف ساختگي بر پاية نفت، شناسايي و توليد شد. ) با تالش شيميدان1
  ) موفقيت در صنعت نساجي در گروِ تأمين الياف مورد نياز اين صنعت است.2
  استري در جهان توليد و مصرف شده است. ميالدي نزديك به صد ميليون تن الياف پلي 2014در سال  )3
  استري همواره بيشتر بوده است. اي نسبت به الياف پلي ميالدي، ميزان توليد الياف پنبه 2000توان گفت كه تا سال  طور تقريبي مي ) به4

 … جز بهاند،  هاي زير درست همة گزينه - 153

  رسد. شود به مصرف نمي % غذايي كه در جهان فراهم مي30دهد كه ساالنه حدود  آشكار ردپاي غذا نشان مي ) چهرة1
  ها و ... است. ها در خودروها، كارخانه در ردپاي غذا به مراتب بيش از سوختن سوخت CO2) سهم توليد گاز2
  اي جانوري است و يك الكل سير نشده است.) كلسترول، يكي از مواد آلي موجود در غذاه3
  هاي مولكولي در آب است. كنند، انحالل تركيب هاي خود استفاده مي ديدگي هايي كه ورزشكاران براي درمان آسيب ) اساس كار بسته4

  باشند؟ هاي زير صحيح مي دهد. چند مورد از عبارت با توجه به نمودار زير كه روند توليد الياف را در جهان نشان مي - 154
  اند. تشكيل شده Oو  C ،Hهاي  از واحدهاي سازندة داراي اتم Bآ) الياف 

  شود. استفاده مي (C)ها و پارچه از الياف  ب) براي تهية انواع پوشش
  شوند. ها در طبيعت يافت مي پ) از بين اين الياف، دو مورد از آن

  1 )2    صفر )1
3( 2    4( 3  

H)هستند؟ درستناها در مورد كلسترول  كدام عبارت - 155 : g.mol ) 11  

  گرم گاز هيدروژن، نياز است. 2الف) براي تبديل هر مول از اين تركيب به تركيبي سيرشده، به 

  هاي عاملي اين تركيب با اتانول برابر است. ب) تعداد و نوع گروه

Cپ) فرمول مولكولي آن H O27   باشد. مي 45

  اتم كربن وجود دارد كه با سه اتم غيركربن، پيوند اشتراكي دارد. 6ل از اين تركيب ت) در هر مولكو

  ) (ب) و (ت)4  ) (پ) و (ت)3  ) (ب) و (پ)2  ) (الف) و (پ)1

 رس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر د 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 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  ن قبلآزمو 10چند از 

   

دقيقه 20
 در پي غذاي سالم 
پاي آن (از سر غذا، پسماند و رد
  تا پايان فصل) 
  ناپذير پوشاك، نيازي پايان

(از ابتداي فصل تا سر  
  استرها) پلي

  107تا  91هاي  صفحه

HO

C 

B
A
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  باشند؟ ها درست مي هاي ترموشيميايي زير، كدام عبارت با توجه به معادله - 156

NH NO (s) kJ NH (aq) NO (aq)

CaCl (s) Ca (aq) Cl (aq) kJ

 

 

  

  

4 3 4 3
2

2

26
2 83

  

  باشند. نام و محلول در آب مي هايي با بار ناهم ها، يون ام دارند، و فراوردهالف) اين فرايندها انحالل ن

  شود. اكسيد، گرما از محيط به سامانه جاري مي ب) با انحالل آمونيوم نيترات، همانند فرايند فيزيكي فرازش كربن دي

  پذيري كلسيم كلريد در آب به دما، صعودي است. پ) نمودار وابستگي انحالل

  كند. هاي ترموشيميايي داده شده همانند فرايند اكسايش گلوكز در بدن، به مقدار قابل توجهي تغيير مي ر آغاز و پايان واكنشت) دما د

  ) (الف) و (ب)4  ) (ب) و (ت)3  ) (ب) و (پ)2  ) (الف) و (پ)1

Al(s)واكنش  نشدة موازنهمطابق معادلة  - 157 Fe O (s) Al O (s) Fe(l)  2 3 2  kJ15يم در واكنش ترميت حدود، از واكنش هر گرم فلز آلومين3

  كيلوژول خواهد بود. …گرم فلز آهن توليد شده باشد، گرماي آزاد شده برابر  2/11كيلوژول بوده و اگر  …اين واكنش برابر  Hشود. گرما آزاد مي

(Al ,Fe : g.mol )  127 56  

1 (810-  ،81  2 (405 ، +5/40  3 (810 ، +81  4 (405-  ،5/40  

 هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت - 158

  دار است. اتن سنگين دارد و شاخه اتن سبك چگالي كمتري نسبت به  پلي ) پليآ

  باشد.اتن سبك كدر مي اتن سنگين برخالف پلي ) پليب

  دروالسي است. ) نيروي بين مولكولي در پلي اتن سبك از نوع وانپ

  شود. هاي آب استفاده مي هاي پالستيكي و دبه لي اتن سبك در ساخت لوله) از پت

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

 ؟    شود بوتن، كدام ساختار ايجاد مي - 2از پليمري شدن شمار زيادي مولكول  - 159

1 (  2 (  

3(  4 (  

.................. شود كه پليمر ساخته شده از آن در تهية ... م، ساختاري حاصل ميگذاري كني ها، ..................... جاي جاي يكي از هيدروژن اگر در مولكول اتن، به - 160

 كاربرد دارد.

  دندان نخ - CN)4  پتو - Cl)3  سرنگ - 3CH) 2  سرنگ - ) 1

 
 ؟شود نميهاي زير، سبب افزايش تقاضا براي غذا  كدام يك از گزينه - 161

  ) افزايش سطح رفاه4   وسعه پايدارفراگير شدن الگوي ت) 3  ) افزايش رشد اقتصادي 2  ت جهان ) افزايش جمعي1

 كند؟ له زير را به درستي كامل ميچه تعداد از موارد داده شده جم - 162

 »كرد. طبيعي مانند . . . تهيه مي انسان در گذشته پوشاك خود را از مواد«

  ب) چرم    آ) پشم گوسفند 

  ت) پلي استر    پ) پنبه

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

 گواه

 آب

 آب
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  دهد؟ چه خام را به درستي نشان ميكداميك از موارد زير ترتيب مراحل تبديل الياف به پار - 163
  بافندگي  ←) ريسندگي 4  بافندگي  ←) فراوري 3  ريسندگي ←) دوزندگي 2  ريسندگي  ←) بافندگي 1

 ؟باشد نميدر ارتباط با تفلون كدام گزينه صحيح  - 164
    النكت كشف شد. ) اين پليمر تجاري توسط پ1
 باشد.  ) مونومر سازندة اين پليمر يكي از گازهاي سرمازا مي2
  شود.  هاي آلي حل مي ولي در حالل) اين تركيب از نظر شيميايي بي اثر است 3
  شود. و ساخت كف اتو استفاده مي) از اين ماده در تهية نخ دندان 4

 ؟ نيستندهاي زير درست  چند مورد از عبارت - 165
  شود.  الف) نخ، پس از مرحلة فراوري به پارچة خام تبديل مي

  دهد.  ب) امروزه بخش عمدة پوشاك را الياف طبيعي تشكيل مي
  پ) موفقيت صنعت نساجي در گرو تأمين الياف مورد نياز است.

  توليد الياف در جهان داشته است. كمترين سهم را در ت) در دهة اخير، پنبه
1 (1  2 (3  3 (2  4 (4  

  كند؟ هاي زير جاهاي خالي را به درستي كامل مي يك از گزينه كدام - 166
  »باشند. باشد؛ موارد مشخص شدة (آ) و (ب) به ترتيب . . . و . . . مي با توجه به شكل زير كه نمايي از . . . مي«
 ياف سلولزال –گلوكز  –) پشم 1
  الياف سلولز –گلوكز  –) پنبه 2
  گلوكز –الياف سلولز  –) پشم 3
  گلوكز –الياف سلولز  –) پنبه 4
  

  توانند باشند؟ به ترتيب از راست به چپ كدام مواد مي Dو  A ،B  ،Cدهد،  ها را نشان مي با توجه به نمودار زير كه ارتباط ميان فرمول مولكولي و شمار اتم - 167
    

 دي نيتروژن پنتا اكسيد –اتن  –گوگرد تري اكسيد  –) برم 1
  گوگرد تري اكسيد –دي نيتروژن پنتا اكسيد  –اتن  –) برم 2
  دي نيتروژن پنتا اكسيد –برم  –گوگرد تري اكسيد  –) اتن 3
  گوگرد تري اكسيد –دي نيتروژن پنتا اكسيد  –برم  –) اتن 4

  
  
  ه درستي نشان داده شده است؟اتن ب م گزينه، واحد تكرارشونده در پليدر كدا - 168

1 (
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با جرم يك مول از مونومري كه  Aدة رود. جرم يك مول از ما به ترتيب از راست به چپ در تهيه . . . و . . . . به كار مي Bو  Aهاي  پليمر حاصل از تركيب - 169
C)رود، . . . گرم تفاوت دارد.  پليمر آن در تهية سرنگ به كار مي , H : g.mol )  112 1  

      62 –كيسة خون  –) ظروف يكبار مصرف 1
  51 –نخ دندان  –) ظروف يكبار مصرف 2
  51 –پتو  –) كيسة خون 3
   62 –نخ دندان  –) كيسة خون 4

 .استدة سازندة سرنگ . . . و مونومر مادة سازندة كيسه خون . . . مونومر ما - 170
 سيانو اتن –) تترا فلوئورو اتن 4  پلي سيانو اتن –) تفلون 3  وينيل كلريد  –) پروپن 2  پلي وينيل كلريد  –) پلي پروپن 1

 هاي سازندة هر مولكول تركيب شمار اتم
2 3 4 5 6 7
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  غيرمشترك دفترچة شناسيزمين     

  
  ذخاير معدن آهن چغارت در كدام پهنة ايران قرار دارد؟ - 171

  ) ايران مركزي2  ) شرق و جنوب شرق                            1

 بزمان - ) سهند4    سيرجان   - ) سنندج3

    امتداد كدام گسل با بقيه متفاوت است؟ - 172

  ترود )4    كازرون )3  ايبندت )2    سبزواران) 1

  گرفت؟ صورت كجا در بار  نياول يبرا فلزات از استفاده و استخراج - 173

  فالت آناتولي و آمريكا )2    فالت ايران و فالت آناتولي    ) 1

  فالت ايران و عربستان) 4     ايران و اروپا )3

  ساختي وجود دارند؟هاي ايران در كدام پهنة زمينترين سنگترين و متنوعقديمي - 174

  ) كپه داغ4  ) ايران مركزي  3  زاگرس )2  البرز    ) 1

  ؟ساختي ايران را بيان كرده استهاي زمينجدول زير، مشخصات مربوط به كدام يك از پهنه - 175

  ويژگي  منابع اقتصادي  هاي اصليسنگ

  فرورانش تتيس نوين به زير ايران مركزي  ذخاير فلزي  آذرين

  ) كپه داغ4  بزمان   - ) سهند3  ) ايران مركزي2  زاگرس) 1

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

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

  اند؟ترين سنگ مخزن مواد هيدروكربني ايران كدامترين ميدان نفتي جنوب غربي و عمدهبه ترتيب، بزرگ - 177

  ) پارس جنوبي، سنگ آهك4  ) گچساران، سنگ گچ3  سنگ) اهواز، ماسه2  اهواز، سنگ آهك      ) 1

    هاي آتشفشاني در دورة كواترنري در ايران، يكسان است؟با روند عمدة فعاليت امتداد كدام گسل - 178

  ارس )2       داغكپه) 1

  كازرون) 4    سبزواران ) 3

  رود؟ريسمي به شمار ميسربيشه با داشتن كدام پديده، يك مكان ژئوتو - 179

  هاي مريخيكوه) 2    گنبدهاي نمكي) 1

  هاگل فشان) 4    هاي منشوريبازالت) 3

    ؟باشدمي اصلي زمين گردشگري (ژئوتوريسم) هدفكدام مورد از  - 180

  شناختيهاي زمينتماشا و شناخت پديده) 2  طبيعت جاندار يها جاذبه از حفاظت) 1

  هاي ميراث فرهنگيحفاظت از جاذبه) 4  ع محليرونق فرهنگي و رشد اجتماعي جوام) 3

 دقيقه 10
  شناسي ايران زمين

هاي  پهنهاز ابتداي ( 
ايان تا پ شناسي ايران زمين

  )فصل
  117تا  107هاي  صفحه
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  غيرمشترك دفترچة  )2(رياضي       
  

  

اگر تابع - 181
x , x

f (x) a , x

x , x

  


  


 

2

2

1 2
2 1 2

1 2
xدر نقطة    چقدر است؟ aفقط پيوستگي چپ داشته باشد،  2

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

اگر تابع - 182
a sin x , x

f (x)
cos x b , x

      
2

2 7 6
5 6

fدر مجموعة اعداد حقيقي پيوسته و  ، ( )  aباشد، آنگاه 26 b كدام است؟ 

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

باشند. با كدام  ها اول مي دانيم كه هر دو عدد روي مهره كنيم. مي وجود دارد. از اين كيسه دو مهره خارج مي 12تا  1هاي  مهره با شماره 12اي  در كيسه - 183

 باشد؟ مي 10احتمال جمع دو عدد روشده كمتر از 

1( 7
10   2 (3

10   3 (2
5   4( 4

5   

 فرزند، با كدام احتمال فرزند دوم پسر و فرزند پنجم دختر است؟ 5اي با  در خانواده - 184

1( 3
8   2 (1

2   3 (1
8   4( 1

4   

 آمده باشد، كدام است؟ 2ها عدد  باشد، احتمال آنكه يكي از آن 7كنيم، اگر مجموع اعداد رو شده در دو تاس عدد  آبي و قرمز را با هم پرتاب ميدو تاس  - 185

1( 1
2   2 (1

6   3 (1
3   4( 2

3   

تابع با ضابطة - 186
x | x | , x

f (x) x
a , x

    
 

2 11
1

xدر نقطة aبه ازاي كدام مقدار    پيوسته است؟ 1

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

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال 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 30

/  (پيوستگي) حد و پيوستگي
  آمار و احتمال

  )166تا  137 هاي صفحه(
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اگر تابع - 187
| x | , x

f (x) x
a [x] , x

   
  

2
5 5
25

2 5
xدر   ]كدام است؟ ( aپيوسته باشد، مقدار 5  ، نماد جزء صحيح است.)[

1( 2/10-  2 (2/10  3 (1/10-  4( 1/10  

1واكنش نشان دهد  Bاحتمال اينكه در يك فرايند شيميايي مادة  - 188
1واكنش نشان دهد Aو احتمال اينكه مادة  4

واكنش نشان  B مادة باشد. اگر مي 5

1به Aدهد، احتمال واكنش مادة 
 دهند؟ خواهد رسيد. با چه احتمالي فقط يكي از اين دو ماده شيميايي واكنش نشان مي 3

1( 13
60   2 (17

60   3 (1
12   4( 5

12   

1xكدام تابع در  - 189  پيوسته است؟  

1( 2
1 1

0 1

, x
f (x) x

, x

  
 

    2( 
3

2 1
1

1 1

x x , xf (x) x
, x

 
  

  

  

3( 
2 11 11

3 1

| x |x , x
f (x) x

, x

    
 

  4( 
2 11

2 1

x | x | , x
f (x) x

, x

    
  

  

در تابع - 190
1

4

4

cot x , x
sin x cos xf (x)

k , x

 
    



4xتابع در  kاي كدام مقدار ، به از 
 پيوسته است؟  

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

2  

 تابع - 191
2

4 2

| x | , | x |
f (x)

, | x |
x


 



  است؟ ناپيوستهاش  نهبا توجه به نمودارش در چند نقطه از دام 

  3 )4  2 )3  1 )2  صفر )1

اش باشد كه هر دو تيم به فينال مسابقات رسيده باشند، چنانچه احتمال فقط قهرماني تيم فوتبال به  آموزي در دو تيم واليبال و فوتبال مدرسه اگر دانش - 192

است. در  1/0تر از احتمال اين باشد كه تيم واليبال به شرط قهرماني تيم فوتبال، قهرمان شود و بدانيم احتمال قهرماني هر دو تيم با هم  بيش 2/0 اندازة

  صورت احتمال قهرماني تيم فوتبال چقدر است؟ اين

1( 3/0  2( 4/0  3( 5/0  4( 6/0  
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1كه دو پيشامد باشند به طوري Bو Aاگر - 193
3P(B | A) كدام گزينه درست است؟ ،  

1( 2
3P((A B) | B)   2( 2

3P((A B) | A)   3( 1
3P(A | (B A))   4( 1

3P(A | (A B))   

1كه علي در درس رياضي قبول شود احتمال آن - 194
0و احتمال آنكه علي يا محمد در درس رياضي قبول شوند 2 است. احتمال آن كه محمد در درس  /7

  رياضي قبول شود، كدام است؟

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

هاي دسته  هچقدر از ميانگين داد 16و  1x ،2x ،3x  ،. . . ،10x  ،8هاي  باشد، ميانگين داده 12برابر  10x، . . . و  1x ،2x ،3xهاي  اگر ميانگين داده - 195

  اول بيشتر است؟

  صفر )4  2 )3  4/2 )2  44/1 )1

eهاي  برابر صفر باشد، ميانگين داده aو  f  ،e  ،d  ،c  ،b،  10هاي  اگر واريانس داده - 196 f  ،c d  وa b  كدام است؟  

1( 10    2( 20  

  صفر )4    15 )3

  داده كدام است؟  10باشد، واريانس اين  40داده برابر  10و مجموع اين  200آماري  دادة 10هرگاه مجموع مربعات  - 197

1( 4    2( 6  

3( 8    4( 16  

  كدام است؟  63و  35، 47، 54، 62، 37، 41، 57، 56، 66 هاي داده ميانة - 198

1( 65    2( 55  

3( 50    4( 45  

  كند؟  كنيم، كدام يك از موارد زير تغيير مي واحد اضافه 20آماري  اگر به هر دادة - 199

  اختالف چارك سوم و اول )2    تغييرات  دامنة )1

  مقدار چارك دوم )4    اختالف چارك اول و دوم )3

4هاي آماري  در مجموعه داده - 200 1 5A { k :k N,k }   انحراف معيار برابر كدام است؟ ،  

1( 2  2( 2 2  3( 3 2  4( 4 2 
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  غيرمشترك دفترچة  )2شناسي ( زيست     
  

  
 باشد؟» تالش براي جلوگيري از ورود «از نوع  تواند نميهاي دفاعي گياهي  كدام مورد از پاسخ - 201

  توليد آلكالوئيد) 4  توليد پوستك )3  رشد پسين) 2  اي كاني شدن ديوارة ياخته )1
 توان سبب تغيير سرالد رويشي آن به سرالد زايشي شد. هاي پاييزي به كمك جرقة نور مي است و با شكستن شب …گياهي  …برخالف  …گياه  - 202

  روز كوتاه - داوودي - شبدر) 2    شب بلند - شبدر - داوودي )1
  روز بلند - شبدر - داوودي) 4    شب كوتاه - داوودي - شبدر )3
 كند؟ كامل مي نامناسبطور  كدام گزينه، عبارت زير را به - 203

  »گيرد. مورد استفاده قرار مي …شود، براي  مي …كنندة رشد گياهي كه باعث  نوعي از تركيبات تنظيم«
  هاي بدون دانه توليد ميوه – طويل شدن ساقه) 2  ها درشت كردن بعضي ميوه – ها ) رويش دانه1
  هاي نارس رسيدن ميوه – اي كنندة ديوارة ياخته هاي تجزيه توليد آنزيم) 4   از بين بردن گياهان خودرو برايساختن سموم كشاورزي  –هاي گل  شادابي شاخه) 3
 است؟ نادرستهاي خارجي  كدام عبارت در ارتباط با پاسخ گياهان به محرك - 204

  گرايي دارد. ريشه در حال رويش همانند ساقه در حال رويش، زمين )1
  گاه، كم است. تكيههاي محل تماس ساقه در حال رويش گياه مو به  رشد ياخته) 2
  اندازي پيام دارند. شدن و راه تخوار، توانايي تحريكمايزيافتة برگ تله مانند گياه گوشهاي پوششي ت ياخته )3
  شود. دهي متوقف مي در هر نوع گندم اگر بذر گياه مرطوب و در سرما قرار گيرد، دورة رويشي آن طوالني و گل) 4
 س دفاع در گياهان صحيح است؟هايي از جن كدام عبارت در مورد پاسخ - 205

  مي شود. در هر ياخته ) تركيبات سيانيددار توليد شده توسط گياه، مستقيماً موجب توقف تنفس ياخته اي1
  ها نقش دارند. كنند كه در محافظت از آن بعضي گياهان در پاسخ به زخم، تركيباتي ترشح مي) 2
  كند. هاي سالم را مقاوم مي شود كه بافت هاي آلوده به ويروس، ساليسيليك اسيد رها مي از ياخته )3
  گردد. ها مي شود كه موجب حملة زنبورها به مورچه هاي آكاسيا، تركيباتي توليد مي با باز شدن گل ) 4
ها  يابد.در رابطه با اين هورمون هورمون (ب) افزايش ميليد توهاي جانبي مقدار توليد هورمون (الف) برخالف  رأسي، در جوانه با قطع جوانة - 206

 كدام گزينه به ترتيب صحيح است ؟

  شود.  زايي در گياهان مي سبب تحريك ريشه –اندازد.  هاي هوايي گياه را به تأخير مي پيرشدن اندام) 1
 در تجزية ذخاير رويان غالت نقش مهمي دارد.   –زايي است.  ) نوعي تنظيم كنندة رشد محرك ساقه2

  .شود ينامساعد م طيشرا ها در دانه و رشد جوانه شيمانع رو –) در تازه نگه داشتن برگ و گل در گياهان استفاده مي شود. 3
  شود. هاي رسيده آزاد مي نوعي تركيب آلي است كه توسط ميوه –هاي كال مؤثر است.  هاي ياخته ) بر فعاليت گروهي از پروتئين4
 تواند صحيح باشد؟ مي ،نقش داردها  توقف رشد جوانه دررشد گياهي كه  ه هايتنظيم كنند از يا انواعي نوعي ةچند مورد دربار  - 207

  * در افزايش ميزان بارگيري و باربرداري آبكشي در گياه نقش دارد.
  شود. ها مي هاي سرالدي جوانه اي در ياخته * باعث توقف چرخة ياخته
  شود. هاي نگهبان روزنه مي هاي پتاسيم و كلر از سلول * باعث خروج ساكارز و يون

 شود.  مي * سبب افزايش ميزان دريافت آب و مواد معدني محلول از خاك

1(1      2(2      3(3      4(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 

 

دقيقه 20

  پاسخ گياهان به محرك ها

  152تا  137هاي  صفحه
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 كند؟ عبارت زير را به درستي كامل مي كدام گزينه، - 208
  »…، نيست دارد، ممكن …هورمون گياهي كه در «

  ديدة گياهي توليد شود. هاي آسيب در بافت - هاي جانبي نقش ) جلوگيري از رشد جوانه1
  در تكثير رويشي با استفاده از قلمه به كار رود. - هاي مختلف در محيط كشت سترون دخالت ) تمايز كال به بافت2
  هاي جانبي داشته باشد. نقش بازدارندگي در رشد جوانه - هاي هوايي نقش اندام ) به تأخير انداختن فرآيند پيري در3
  از رشد دانه رست در شرايط خشكي جلوگيري كند. - هاي هوايي گياه دخالت ) حفظ آب گياه از طريق بستن روزنه4
 است؟ نادرستكدام گزينه ها است،  با توجه به شكل زير كه مربوط به آزمايش داروين - 209

  
  جانبه، بر خم شدن نوك دانه رست گياه پي برد. توان به تأثير نور يك ) مي2) و (1قايسة شكل شمارة () از م1
  گرديد.كه منجر به كشف اكسين  دباشد، استفاده ش ) در اين آزمايش از گياه چمن كه از خانواده گندميان مي2
  شد ولي عامل خم شدن به سمت نور مشخص نشد.) پوشش مات به كار برده 2)، همانند شكل شمارة (4) در شكل شمارة (3
  دهد صورت گرفت. كه كدام قسمت از ساقه دانه رست به نور يك جانبه پاسخ مي ) به منظور اين4) شكل شمارة (4
 …كنند، ممكن است  در گياهاني كه در شرايط نامساعد محيطي مانند خشكي زندگي مي - 210

  هاي جانبي انجام پذيرد. زايي، رشد جوانه هورمون موثر بر ريشه هرمقدار زياد  تحت اثر )1
  هاي نگهبان روزنه شود. ) نوعي هورمون، سبب افزايش فشار تورژسانسي ياخته2
  اي متفاوت با ساير گياهان مشاهده شود. رفتار روزنه )3
  خارج شود. هر روزنة گياهآب به صورت قطراتي از  )4
 كند؟ به درستي تكميل ميكدام گزينه، عبارت زير را  - 211

  »…شود  مي زا ر گياه غير آلوده به عامل بيماريد كنندة ديوارة سلولي هاي تجزيه سبب توليد آنزيم مقدار زياد آن هر هورمون گياهي كه«
  هاي جانبي در گياه شود.  تواند باعث رشد جوانه ) مي2 شود.  زا  ) باعث كاهش مقاومت گياه در برابر عوامل بيماري1
  كند. ) گلوكز مورد نياز براي رشد رويان را تأمين مي4 شود.  ) نوعي هورمون محرك رشد گياهي محسوب مي3
    بيان شده است؟ نادرستيدر ارتباط با شكل مقابل كدام عبارت به  - 212

  اي وجود دارد.ياخته ةديواراليه يا اليه هاي مختلف ، D بخش ) دراطراف1
  دهد.گياه را نشان مية به ريش حمله كننده قارچ اندام مكندة Aبخش ) 2
  ليپيدي است. تركيبات مختلفقادر به توليد و ترشح  Bسلول ) 3
  كند.عبور مي C گياهي ةو غشاي ياخت ةقارچي از ديوارة ) رشت4
    دهد؟گياهي شود، كدام گزينه نسبت به سايرين ديرتر رخ مي ةاگر ويروسي وارد يك ياخت - 213

  رشد گياهي ةاي به دنبال رهاسازي نوعي تنظيم كنند) القاي مرگ ياخته1
  هاي خودياختهآلوده توسط آنزيم ةياختاجزاي سازندة ) گوارش 2
  به ويروس آلوده ة گياهي) رهاسازي ساليسيليك اسيد از ياخت3
  ) انجام فرايندهايي در گياه به دنبال ورود ويروس به ياخته4
 رو كه در فرايند چيرگي رأسي نقش ندارد، صحيح است؟ ي مؤثر در فرايند مربوط به شكل روبههازير دربارة هورمون گي چند مورد از موارد - 214

  شود. هاي داراي استحكام زياد گياه مي رست گياه به قارچ مولد آن موجب رشد سريع بخش الف) ابتالي دانه
  دارد.ب) افزايش اين هورمون نسبت به اتيلن در تشكيل الية محافظتي در سمت شاخه نقش 

  شود. دار آندوسپرم مي هاي گوارشي آميالز از الية گلوتن فقط موجب آزاد شدن آنزيمج) 
  شود. ها مي زني دانه د) افزايش آن با اثري مخالف آبسيزيك اسيد موجب افزايش جوانه

1( 1  2 (2  3( 3  4 (4  
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 طور صحيح بيان شده است؟ چند مورد از موارد زير در مورد شكل مقابل به - 215

  نقش دارد. جانوران گياه خواربا توليد تركيباتي مستقيماً در دور كردن  2بخش  الف)

  كند. كند سپس به آن حمله مي خوار را شناسايي مي در ابتدا مستقيماً گياه 1ب) بخش 

  كند. خوار را از خود دور مي توليد شده و گياه 2توسط بخش  3ج) بخش 

  .رسد به عنوان منبع غذايي نوزادان زنبور به مصرف مي 4بخش  د)

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

 است؟ متفاوتنظر درستي يا نادرستي با عبارت زير از   دربارة هورمون اتيلن، چند مورد - 216

  .»دمحسوب نمي شوندر دانه بر ياخته هايي اثر دارد كه جزئي از بافت آندوسپرم دانه  ك اسيدهورمون جيبرليدر بذر غالت، «

  ها در ساختار ميوه همانند تغيير مزة ميوه ها نقش مهمي دارد. در افزايش ذخيرة قند – الف

  هاي نارس يك گياه نقش مهمي دارد.  اي شدن در ساختار ميوه در بروز تغيير ژله – ب

   نقش دارد. هاي گياهي هاي برخي ياخته هاي كاروتنوئيدي در رنگ ديسه در افزايش تجمع رنگيزه –ج 

   تقسيمات ميتوزي ياخته هاي پارانشيم در محل زخم، آزاد شدن آن افزايش مي يابد. در زمان آسيب هاي مكانيكي و –د 

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

 كند؟ كدام گزينه، عبارت زير را به درستي تكميل مي - 217

  » … نيستممكن  …«

    داراي گره عصبي در خارج از مغز خود باشد. – راحتي حركت كند دار به تواند روي برگ كرك جانوري كه نمي )1

  تحت تأثير محرك هاي بيروني و دروني باشد. – پوست است ةترين الي دروني ياخته هاي نوار كاسپاري در دارايگياه كه در اندامي ) 2

  ها را فراري دهد. تركيبي شيميايي منتشر كند كه مورچه – آكاسيا را برعهده دارددرخت گل هاي افشاني  ةجانوري كه گرد )3

  تحت اثر هورمون اكسين تحريك شود. – محل ذخيره مواد حاصل از فتوسنتز در سال اول است شلغمكه در  اندامي) 4

 هاي گياهي درست است؟ كدام مورد در ارتباط با فعاليت هورمون - 218

 هاي زيرزميني گياه مؤثر هستند. شوند، فقط بر بخش هاي بدون دانه استفاده مي درشت كردن ميوههايي كه براي  ) هورمون1

  شود. كند، باعث رشد جوانه مي زايي را تحريك مي اندازد و افزايش هورموني كه ريشه ، كاهش هورموني كه پيري را به تعويق مي ) در هر جوانه2

  هاي سمت سايه نسبت به بخش سمت نور است. نبه، فقط افزايش تعداد سلول) علت خم شدن دانة رست به سمت نور يك جا3

  ها را كاهش دهد. تواند توان يكي از عوامل محافظتي ياختة گياه در برابر حملة ميكروب شود، مي ) هورموني كه در غالت باعث رويش رويان دانه مي4

 …گياه شبدر  …در گياه داوودي  - 219

  شود. ها به سرالد زايشي تبديل مي در طي روزهاي كوتاه پاييز، سرالد رويشي جوانه – همانند )1

  يابد. دهي گياه افزايش مي يك جرقة نوري، ميزان گلبه كمك در پي شكستن شب  – برخالف) 2

  يابد. كنندة رشد در گياه افزايش مي عوامل ويروسي به گياه، ميزان دو نوع تنظيم در پي هجوم – همانند )3

  شود. بعد از مدت زماني رشد رويشي، در طي رشد زايشي گل، ميوه و دانه توليد مي – برخالف) 4

 …گفت  توان نميدر رابطه با پاسخ گياهان به محيط خود،  - 220

  هستند. شوند، سفيدرنگ بوده و در هنگام شب باز افشاني مي ها گرده هايي كه توسط خفاش گلبرگ گل )1

  شوند. شدن برگ مي هايي سبب بسته مانند گياه گوشتخوار، با توليد پيام هاي روپوستي برگ تله از ياخته گروهي) 2

  يابد. گياه برنج، ميزان توليد نوعي هورمون گازي شكل در گياه افزايش ميدانه رست در اثر حملة قارچ جيبرال به  )3

  شود. خواران مي شود، باعث مرگ يا بيماري گياه مي هر مادة شيميايي كه طي دفاع شيميايي توسط گياه توليد) 4
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  غيرمشترك دفترچة  ) 2(فيزيك      
  

 
 هاي زير صحيح است؟  يك از عبارت القا شده است. كدام Iجريان  ،در شكل زير، بر اثر حركت آهنربا در مقابل حلقة رسانا  - 221

  ربا در حال دور شدن از حلقه است.باشد، آهن Nقطب  A) اگر 1
  ربا در حال دور شدن از حلقه است.باشد، آهن Sقطب  A) اگر 2
  ربا در حال نزديك شدن به حلقه است.باشد، آهن Nقطب  Aاگر   )3
  توانند صحيح باشند. مي» 3«و » 2«) هر دو گزينة 4

يم. اندازة نيروي محركة ا وصل كردههايي   سنج هاي زير به ولت ا مطابق شكلبا تعداد دور متفاوت ر ولي با مساحت يكسان يهاي با حلقه طول دو سيملولة هم  - 222
 تر است؟ در كدام شكل بيش ناشي از ورود آهنربايي معين با سرعت يكسان، القايي

 
  
  

(ب)                                                                     س�مچلولۀ (الف)   س�مچلولۀ
  نظر قطعي ممكن نيست. ) اظهار4  ) هر دو يكسان3  (ب)) 2  ) (الف)1

يا حركت  Iتدريجي جريان …در يك صفحه و نزديك به هم قرار دارند. با  زير، و يك حلقة رسانا مطابق شكل Iجريان يك سيم راست طوالني حامل   - 223
I)توان جريان القايي پادساعتگرد  مي …حلقه به سمت  )  در حلقه ايجاد كرد.را 

  چپ -افزايش) 2    راست -) افزايش1
  چپ -) كاهش4    راست -) كاهش3

القا  (B)در سيملولة در جهت نشان داده شده جرياني  ،مقابل يكديگر قرار دارند. با تغيير مقاومت رئوستا (B)و  (A)دو سيملولة مطابق شكل زير،   - 224
  گيري درست است؟ شده، كدام نتيجه  شود. با توجه به جهت جريان القا مي

  كنند. سيملوله يكديگر را جذب مي است و دو وستا در حال كاهشئ) مقاومت ر1
  كنند. وستا در حال افزايش است و دو سيملوله يكديگر را جذب ميئ) مقاومت ر2
  كنند. وستا در حال كاهش است و دو سيملوله يكديگر را دفع ميئ) مقاومت ر3
  كنند. وستا در حال افزايش است و دو سيملوله يكديگر را دفع ميئ) مقاومت ر4

0tكه اندازة آن متغير است، در لحظة يكنواخت فلزي را عمود بر خطوط يك ميدان مغناطيسي   زير، سطح يك حلقة شكل  - 225  دهد. اگر معادلة  نشان مي

2صورت به SIدر ،گذرد اي كه از حلقه مي شار مغناطيسي 16t   ت جريان القايي در مقاومت باشد، جهR 2در لحظةt s  چگونه است و در
 بزرگي نيروي محركة القايي متوسط چند ولت است؟ ،ثانية دوم

  C،3به A) از1

    A،12به C) از2

   A،3به C) از3

   C،12به A) از4

 

 

 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؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  است؟بوده  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
مغناطيس و القاي 

قانون لنز، ( مغناطيسالكترو
  القاگرها و جريان متناوب)

  104تا  91هاي  فحهص

A C
R

B

I

I

(A)(B)
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  ي ذخيره شده در سيملوله چند ژول است؟ ، انرژزيردر مدار شكل   - 226

1( 0 4/      2( /0 2    

3( 4      4( 2   

  هانري است؟ چند ميلي لولهست. ضريب القاوري سيملوله امسي ذخيره شده در شكل زير، نمودار انرژي  - 227

1 (1    

2 (3  

3 (6    

4 (9  

  يابد؟ ميدرصد افزايش  چند انرژي مغناطيسي ذخيره شده در آن، درصد افزايش دهيم 20جريان عبوري از يك القاگر را اگر   - 228

1 (20    2 (44  

3 (120    4 (144 

tدر لحظة  جريان بزرگي .استنمودار جريان متناوب يك مولد به صورت شكل زير   - 229 (s)
1
    است؟ آمپرچند  50

1 (6   

2( 3   

3 (3 2   

  صفر )4

باشد، معادلة شار  mWb180دهد. اگر بيشينة شار مغناطيسي عبوري از آن  يك پيچه را برحسب زمان نشان مي شكل زير، نمودار تغييرات شار عبوري از  - 230
  كدام است؟  SIعبوري از پيچه در 

1( / cos( t) 
 21 8 10 8      2( / sin( t) 

 21 8 10 8     

3( cos( t)18 8      4( sin( t)18 8    

 
دهندة جهت حركت آهنربا  فلزي صحيح است؟ (عالمت پيكان، نشان حلقةجهت جريان القايي در كدام  ،هاي زير، با توجه به جهت حركت آهنربا در شكل  - 231

  است).
  

1(  2(  3(  4(  

  

كند و جهت جريان القايي  چگونه تغيير مي Iه سمت چپ باشد، جريان رو ، اگر لغزندة رئوستا در حال حركت ب در شكل روبه  - 232

  در حلقة رسانا در كدام جهت خواهد بود؟

 ) كاهش و ساعتگرد2    ) افزايش و ساعتگرد1

  ) كاهش و پادساعتگرد4    ) افزايش و پادساعتگرد3

  دهد؟ شوند. در كدام مورد گالوانومتر عبور جريان الكتريكي را نشان مي جا نمي پيچ شكل زير، نسبت به هم جابه دو سيم  - 233

 ) در لحظة قطع و وصل كليد2    ) فقط در لحظة قطع كليد1

  ) فقط در لحظة وصل كليد4    ) از لحظة وصل تا قطع كليد3

 گواه

I

لايرساهنا حلقۀ

لايرئوستاباتري

U(mJ)

I(A)
6

54

0 12

8

I(A)

t(ms)

6

0
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سمت چپ حركت  به tاي كه ثابت مانده بود، در مدت اند. لغزندة رئوستا را از نقطه ستة آهني  پيچيده شدهجدا از هم، روي يك ه سيملولهدر شكل زير، دو   - 234

     اند؟ ترتيب چگونه به I2و I1باشد، I2و ضمن حركت لغزنده، I1قبل از حركت لغزنده، Rدهيم. اگر جريان القايي عبوري از مقاومت مي
1 (I 1   Mبه Nدر جهت I2و 0
2 (I 1  Nبه Mدر جهت I2و 0

3 (I1  مقدار ثابت و در جهتM بهN وI2 هم جهت باI1 تر از آن و بيش  
4 (I1  مقدار ثابت و در جهتN بهM وI2  خالف جهتI1 تر از آن و كم  

  كند. انرژي ذخيره شده در آن چند ژول است؟ عبور مي A10ميكروهانري، جريان  720القاوري  ضريببا   اي بدون هسته لولهاز سيم  - 235

1 (/  23 6 10  2 ( 24 10  3 ( 2 58 10  4 ( 2 516 10   

0/اي لولهضريب القاوري سيم  - 236 Iبه معادلة SIهانري است و جريان الكتريكي عبوري از آن در02 t sin t   2 tاست. انرژي آن در لحظة 2 s چند 2
  ژول است؟

1  (08/0  2  (16/0  3  (24/0  4  (22/0  

3) برابر 2لولة مدار شكل (به سيم  )1ي ذخيره شده در سيملولة مدار شكل (انرژي مغناطيس اگر نسبت  - 237
) به 1لوله در شكل ( باشد، نسبت ضريب القاوري سيم 2

  ) كدام است؟2شكل (

1 (32
3    2 (3

32  

3 (384    4 (1
384 

 كدام است؟ SIدهد. معادلة شدت جريان الكتريكي مقاومت در اهمي را نشان مي 5شكل زير، نمودار اختالف پتانسيل دو سر يك مقاومت   - 238

1 (I sin( t) 4 30  

2 (I sin( t) 4 30  

3 (I sin( t) 20 30  

4 (I sin( t) 20 30  

هانري باشد، انرژي ذخيره شده در القاگر در لحظة  12نمودار جريان عبوري از يك القاگر برحسب زمان مطابق شكل زير است. اگر ضريب القاوري آن   - 239

t ms   چند ژول است؟ 3

1 (75  

2 (30  

3 (50  

4 (100  

هاي  ف توان در خطكنيم تا اتال رف استفاده ميدر انتقال توان الكتريكي، از مبدل ........................ در كنار نيروگاه و از مبدل ........................ در نزديكي محل مص  - 240

  انتقال كم شود.

  افزاينده –) افزاينده 2    كاهنده –) افزاينده 1

  كاهنده –) كاهنده 4    دهافزاين – ) كاهنده3

 

  

I(A)

t(ms)

-2/5

5

14

N M
R
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 غيرمشترك دفترچة    )2( شيمي     

  

  
 ؟باشند نميها، دربارة اتيل بوتانوات درست  كدام عبارت - 241

  هايي با بوي آناناس استفاده كرد. توان از آن براي توليد شوينده الف) تركيبي با چهار جفت الكترون ناپيوندي بوده كه مي

  است.  اتم كربن متصل 5ناقطبي با مجموع  ب) به گروه عاملي آن دو بخش

  باشند. پ) همة استرها مانند اين تركيب داراي دو بخش هيدروكربني و ناقطبي مي

  باشند. اتم كربن مي 3و  2ترتيب داراي  ت) كربوكسيليك اسيد و الكل سازندة اين تركيب به

  ) (الف)، (پ)4  ) (پ)، (ت)3  ) (ب)، (ت)2  ) (الف)، (ب)1

  ها درست است؟ ة زير در مورد الكلكدام گزين - 242

  كربن خود برابر است. هاي هم ها با آلكان ) گشتاور دوقطبي الكل1

  هاي آب پيوند هيدروژني تشكيل دهند. توانند با مولكول ها و كربوكسيليك اسيدها، مي ها برخالف هيدروكربن ) الكل2

  يابد. ها كاهش مي ي آندوست آب  ها، ويژگي هاي كربن در الكل ) با افزايش شمار اتم3

  شوند. ها در آب حل مي ها برخالف ساير الكل ) دو عضو اول خانوادة الكل4

  اند؟ كدام موارد از مطالب زير درست - 243

  باشد. ، همواره بايد يك زنجير هيدروكربنيRها  نشان داد كه در آن RCOOHتوان با فرمول آ) كربوكسيليك اسيدهاي يك عاملي را مي

  يابد. ها افزايش مي چربي دوستي آن  ها بيشتر شود ويژگي هاي كربن در الكل ب) هر چه شمار اتم

  كند. دروالسي بر هيدروژني غلبه مي هاي راست زنجير، نيروي وان درالكل Hهاي  پ) با افزايش شمار اتم

Cصورت رو به ت) فرمول مولكولي تركيبي با ساختار روبه H O6 10   باشد. مي 6

  باشد. هپتانون و استر معروف موجود در موز، برابر با يك واحد مي - 2ها در هر واحد فرمولي از  ث) تفاوت مجموع شمار اتم

  ) (ب)، (پ) و (ث)2    ) (آ)، (ت) و (ث)1

  ت) و (ث)() (پ)، 4    ب) و (پ)() (آ)، 3

  … جز بهكنند،  مي شده را به درستي تكميل  هاي زير، جملة داده همة گزينه - 244

  »كند. توليد مي …، استري به نام …، در واكنش با …سازندة استر موجود در  …«

  اتيل هپتانوات -اتانول -انگور -) اسيد2  اتيل اتانوات -استيك اسيد -آناناس -) الكل1

  بوتيل اتانوات -بوتانول -موز -) اسيد4  اتيل پروپانوات -پروپانوئيك اسيد -سيب -) الكل3

  است؟ نادرستشده براي تركيب آلي  گزينه ويژگي داده كدامدر  - 245

C) شمار پيوندهاي1 C  :4در ساختار هر مولكول اتيل بوتانوات  

  8هاي پيوندي در ساختار هر مولكول از پركاربردترين اسيد آلي در زندگي روزانه:  ) شمار جفت الكترون2

Cستر:ترين ا ) فرمول مولكولي ساده3 H O2 4 2   

  OH) ساختار الكل سازندة استر موجود در سيب:4

 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 
  بوده است؟ 10قبل چند از عملكرد شما در آزمون 

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

   
 

دقيقه 20

(از  ناپذير پوشاك، نيازي پايان
  رها تا پايان فصل)است ابتداي پلي
  121تا  107هاي  صفحه

O
O

CHCH OH2

OH
OH

HO
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گرم استر و  48/1درصد،  50سيرشده با مقدار كافي متانول واكنش داده تا در واكنشي با بازده با زنجير هيدروكربني عاملي  گرم از يك اسيد آلي يك 4/2 - 246

O)است؟ مقداري آب توليد شود؛ نام استر توليد شده كدام ,H ,C : g.mol )   116 1 12   
  ) متيل اتانوات4  ) متيل بوتانوات3  ) متيل متانوات2  ) متيل پروپانوات1

 است؟ نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت - 247

  نام بوتيل اتانوات در آن است. ) بو و طعم آناناس به خاطر وجود استري به آ
  استر تهيه كرد. وان پليت ) از واكنش استيك اسيد با يك الكل دو عاملي ميب
  تر است. ها است كه از فوالد هم جرم خود پنج برابر مقاوم ترين پلي آمين ) كوالر يكي از معروفپ
  الكتيك اسيد، يك پليمر سبز است كه امكان تبديل شدن به كود را نيز دارد. ) پليت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 كدام گزينه درست است؟ - 248

  شوند.  هاي ساده مانند آب و كربن مونوكسيد تبديل مي ماه به مولكول) پليمرهاي سبز پس از چند 1
  الكتيك اسيد تهيه كرد.  توان پلي ) از واكنش پليمري شدن نشاسته در شرايط مناسب مي2
  الكتيك اسيد امكان تبديل شدن به كود را دارند.  هاي تهيه شده از پلي ) پالستيك3
  اسيد دوستدار محيط زيست بوده و پليمرهايي سبز رنگ هستند. الكتيك  ) پليمرهاي تهيه شده از پلي4

2/دهد. اگر نسبت جرم مولي كربوكسيليك اسيد حاصل به جرم مولي الكل توليد شده برابر با مي واكنشطور كامل با يك مول آب  يك مول از استري به - 249 4 
دست آمده  مولكولي از راست به چپ، استر اوليه، الكل و اسيد بهباشد، كدام فرمول  8به جرم مولي آب برابر باشد و نسبت جرم مولي كربوكسيليك اسيد توليدي 

112؟ باشد مي 16 1(C , O , H : g.mol )    

1(C H O ,C H O ,C H O8 16 2 2 6 10 20 2   2 (C H O ,C H O ,C H O8 16 2 4 10 12 24 2  
3( C H O ,CH O ,C H O8 16 2 4 9 18 2  4 (C H O ,C H O ,C H O8 16 2 3 8 11 22 2  

C)جرم مولي مونومرهاي سازندة آن چند گرم بر مول است؟  مجموعپليمر زير،  ساختاربا توجه به  - 250 ,H , N ,O : g.mol )    112 1 14 16 

  
1 (274   2 (276   3 (272   4 (278   

 
مول از استر با سديم هيدروكسيد كافي، مقدار  01/0آيد. مطابق واكنش زير اگر  از واكنش استرها با سديم هيدروكسيد، الكل و نمك اسيد آلي به دست مي - 251

/ g0 H)در فرمول استر كدام است؟  Rاز الكل توليد نمايد،  6 ,C ,O : g.mol )   11 12 16)R ربني سيرشده است.)يك گروه هيدروك 

O O
|| ||

CH C O R NaOH CH C ONa R OH        3 3 

1 (C H 2 5  2 (CH 3  3 (C H 3 7  4 (C H 4 9  
  ا هستند؟ ها، استرها و كربوكسيليك اسيده در ميان تركيبات زير، كدام يك از راست به چپ، از دستة كتون - 252

O
||

a)CH C O C H  3 2 5   
O
||

b)C H C OH 2 5  

O
||

c)C H C CH 2 5 3   
O
||

d)C H C H 2 5  
1 (c - a - b  2 (a - b - c  3 (c - a - d  4 (a - b - d   

 گواه
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 رد از موارد داده شده صحيح است؟ها چند مو در ارتباط با الكل - 253

 باشد.   دو بخش قطبي و ناقطبي ميآ) مولكول الكل داراي 

  ها توانايي تشكيل پيوند هيدروژني را دارند.   هاي هيدروكسيل موجود در الكل ب) گروه

  ها، گشتاور دو قطبي بااليي دارد.  پ) بخش هيدروكربني الكل

   تمايل به حل شدن در آب دارد.باشد كه  ت) بخش هيدروكربني الكل قسمت ناقطبي آن مي

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

باشد، كدام است؟  در نظر بگيريم، جرم مولكولي يك الكل سير شده يك عاملي كه تعداد كربن آن با آلكان برابر مي Mاگر جرم يك آلكان را  - 254

g(O )
mol

 16  

1 (M 16  2 (M 17  3 (M 15  4( M 14 

Cاستري با فرمول  - 255 H O6 12     تواند توليد شود؟ و ماده زير مياز واكنش كدام د 2

 ) پنتانول و اتانوييك اسيد2    ) اتانول و بوتانوييك اسيد1

  ) پروپانول و بوتانوييك اسيد4    ) بوتانول و پروپانوييك اسيد3

    شوند؟ ام مونومرهاي زير تهيه ميكمي كدپلي آميدها از واكنش ترا - 256

 ) استر دو عاملي و آمين دو عاملي 2    ) آمين دو عاملي و الكل دو عاملي 1

  ) اسيد آلي دو عاملي و الكل دو عاملي 4  ) آمين دو عاملي و اسيد آلي دو عاملي 3

  پذيرند؟ تركيبات زير زيست تخريبچه تعداد از  - 257

 »پنبهنشاسته، پلي پروپن، پلي استر، «

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

  است؟  نادرستكدام مطلب  - 258

هاي طـوالني اسـتحكام خـود را     ها براي مدت هاي تهيه شده از اين نوع پارچه آميدها بسيار كند است و لباس استرها و پلي ) به طوركلي واكنش تجزية پلي1

  كنند.  حفظ مي

  هاست.   ه هستند، دارا بودن ساختاري شبيه به آلكانهاي سير نشد ) علت پايداري پليمرهايي كه محصول هيدروكربن2

  شوند.  بيني تجزيه نمي ناپذيرند و توسط جانداران ذره ) پليمرهاي سبز، زيست تخريب3

  ها بستگي دارد.  آميدها به ساختار مونومرهاي سازندة آن استرها و پلي ) آهنگ تجزية پلي4

    شود. اين ماده در كداميك از مواد زير وجود دارد؟ مي در توليد پليمرهاي سبز از الكتيك اسيد استفاده - 259

 ) سركه 4  ) پرتقال 3  ) شير ترش شده2  ) ماهي 1

    باشد؟ دهد، چه تعداد از مطالب زير صحيح مي هاي مربوط به تجزيه يك نوع استر را در حضور اسيد نشان مي با توجه به جدول زير كه داده - 260
  

 08/0 12/0 17/0 23/0 31/0 42/0 55/0 [استر] 

 0 15 30 45 60 75 90 (s)زمان 

 مول بر ليتر بر دقيقه است.  48/0ثانيه برابر  30آ) سرعت متوسط تجزيه استر در بازه زماني صفر تا 

  ثانيه است.  90تا  60ثانيه بيشتر از  20ب) سرعت واكنش در بازه زماني صفر تا 

  اي استري موجود در آن است. پ) علت تجزيه استر در واكنش آن با آب، شكستن پيونده

 ) صفر 4  3) 3  2) 2  1) 1


