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   3: ةصفح  (دفترچة مشترك) يازدهم تجربي عمومي  99 خرداد 9 آزمون -)7پروژة ( 
 
 

  

  
 در كدام گزينه، معني هر دو واژه به درستي آمده است؟ - 1

  ب) استحقاق: طلب حق و كمك كردن     الف) تشرّع: شريعت، مقابل طريقت و عرفان
  ها  ها و لحظه ت) نفايس: جمع نفس، دم    پ) آماس: ورم، تورم 

  ث) زهد: تهيدستي و فقر 
  ) الف، پ 4  ) ث، ت 3  ) ب، پ 2  ) الف، ت 1

  اماليي وجود دارد؟     غلطدر كدام بيت  - 2
  پرست / به فرمان ايزد پرستد صنم  ) عقوبت محال است اگر بت1
  ها انگيخته است / تا به افسون و حيل دزديده از رضوان تو را  ) زلف طرّار تو زان پس حيله2
  ن ) وي ز شعر من و شعار تو فاش / سهل ناممتنع چو سحر مبي3
  كران را  ) يكي كشتي از دانش و عظم بايد / چنين بحر پر وحشت بي4

  شود؟     در بيت اول جناس همسان و در بيت دوم جناس ناهمسان ديده مي ترتيب بهدر كدام گزينه  - 3
  ) اصل همه شادي از دل شاد تو باد / تا بنده بود هميشه بر ياد تو باد 1

  ا دل بر آهنگ شمشير بود همان كار آهنگران دير بود / مر    
  ) نوبهار است اي صنم عيش بهار آغاز كن / ساخت برگ گل صبا برگ صبوحي ساز كن 2

  وز ديدن و شنيدن دانش يله نكرد / چون دشمنان خويش به دل كور و كر مرا     
  اش پنهان زنم آتش زنه / ني به قلب از قلب باشد روزنه  ) گويي3

  ي / فلك را هفت ميدان داده پيشي سمندش در شتاب آهنگ بيش    
  را سپرد  يپهلوي ،) به قلب اندرون پاي خود را فشرد / به هر پهلوي4

  باز منشوري نويسد سرخ و سبز / تا رهند ارواح از سودا و عجز     
 است؟ يامدهن» گويند روي سرخ تو سعدي كه زرد كرد؟/ اكسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم«هاي كدام گزينه در بيت  آرايه - 4

  ) ايهام تناسب، حسن تعليل4  ) تشبيه، كنايه3  آرايي ) استعاره، واج2  آميزي ) ايهام، حس1
   شود.     يكي از انواع صفت فاعلي ديده مي … جز بهها  در همة گزينه - 5

  ) يارب چه شد او در تن ناالن كه جا كرد؟ / آن جان برون رفته كه در جان سقر آورد 1
  ه چه نغمه از تو رسيد / كه گر به كوه رساني همش به رقص آري هاي پرند ) به ذره2
  هاي ما اي يوسف زيباي ما  بري كف گشايي پاي ما / خوش مي روي بر راي ما خوش مي ) خوش مي3
  ) از هجر روزم قير شد دل چون كمان بد تير شد / يعقوب مسكين پير شد اي يوسف برنا بيا 4

 دارد.  تبعي بدل و معطوف وجودهاي  نقش …گزينة  جز  ها به در همة گزينه - 6
  گيرم. هاي غيبي سكوتش مي تاب قلبم را زير باران آسمان كوير، اين نخلستان خاموش و پرمهتابي كه مشت خونين و بي )1
شود، شب  از ميشناسند، شب ديگري است. شبي كه از بامداد آغ چه مي شناسند. آن شب كوير، اين موجود زيبا و آسماني كه مردم شهر نمي )2

    آيد. كوير به وصف نمي
  گرداند. برد؛ نه باز مي گسترمان، كوير مي آمد و ما را از غربت زندان شهر به ميهن آزاد و دامن تابستان وصال اميدبخش و گرم مي )3
ها ـ كه آن همه پررنگ و  ه عالم افسانههاي بسيار اصيل ايراني را شنيدم و ب نخستين بار از زبان خاله و گاهي هم مادرم بود كه بعضي از قصه )4

  نگار و پرّان است ـ راه پيدا كردم.
 هاي اضافي در ابيات زير كدام است؟ تعداد تركيب - 7

  »دائم گرفته چون دل من روي ماهش است  اي به رخ از دود آهش است ماهم كه هاله«الف) 
 »ي ماهش استدائم گرفتگي است كه بر رو  بـگريـخته اسـت از لب لعلش شـكفتگي«ب) 

  ) ده4  ) نه3   ) هشت2  ) هفت1
 كنند.  همگان را به خيزش و حركت به سوي فلسطين دعوت مي …گزينة  جز بهها  همة گزينه - 8

  ) بايد به مژگان رفت گرد از طور سينين / بايد به سينه رفت زين جا تا فلسطين  1
  نيم  گاه وادي ايمن برا ) گاه سفر شد باره بر دامن برانيم / تا بوسه2
  ) از هر كران بانگ رحيل آيد به گوشم / بانگ از جرس برخاست، واي من خموشم 3
  ) جانان من اندوه لبنان كشت ما را / بشكست داغ دير ياسين پشت ما را 4

   ست؟    متناسب ا» روح را خاك نتواند مبدل به غبارش سازد، زيرا هر دم به تالش است تا كه فرا رود.«مفهوم كدام گزينه با عبارت  - 9
  داند   هاي حيران را / قفس را عندليب مست از گلشن نمي ) غريبي و وطن يكسان بود دل1
  پرور او زنده شود خاك / در كالبد باد دمي روح مسيحا   ) تا از دم جان2
  خواهند  ان هست قفس / با قفس انس ندارند هوا ميه) عاشقان مرغ و هوا عشق و ج3
  و تن قفس / مرغ از قفس هميشه پريدن كند هوس ) روح تو مرغ سدره نشين است4
   تناسب دارد؟ » زور داري، چون نداري علمِ كار / الف آن نتوان به آساني زدن«مفهوم كدام گزينه با بيت  -10

  ) به رنج بردن بيهوده گنج نتوان برد / كه بخت راست فضيلت نه زور بازو را 1
  ر به ترازويم و نه زور به بازو ) حسرت برم از خسرو و فرهاد كه در عشق / نه ز2
  گر / رستم از تدبير زد بر خاك و خون سهراب را  ) زور بازو را چه نسبت پيش عقل حيله3
  ) سعديا، با ساعد سيمين نشايد پنجه كرد / گرچه بازو سخت داري، زور با آهن مكن   4

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

 

  كل كتابمباحث 
  157تا  10 ةصفح

دقيقه 15  )2(فارسي

آزمون قبل10چند از آزمون امروز براي 10گذاري چند از هدف   
 



   4: ةصفح  (دفترچة مشترك) يازدهم تجربي عمومي  99 خرداد 9 آزمون -)7پروژة ( 
 
 

 
 ه است؟آمد نادرستواژه در مقابل آن  معناي چند -11

  )، (مقرون: جدا شده)آسودگي: فراغ)، (قصر)، (كوشك: و پوست )، (دوال: چرممجروح)، (شراع: ايوان)، (افگار: كشتي(شبگير: شبانگاه)، (چاشتگاه: نزديك ظهر)، (ناو: 
  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1
 آمده است؟ نادرستاي  در كدام گزينه معني واژه -12

 اخ : وسيع)، (تدبير: درايت)) (توفنده : غوغاكننده)، (فر1
  اندازي : تعدي) چشمي داشتن)، (دست هاي مردمي)، (رقابت : چشم و هم ها و دسته ) (طوايف : گروه2
  )( نشيب : پستي)، (صفير : سوت)، (مجاهده: كوشش و تالش كردن)3
  ) (غرض : وام و دين)، (چنبره: محيط دايره)، (اهتزاز: جنبش)4
 دارد؟ اماليي غلطكدام عبارت  -13

  راي، فرصت مصالحت دشمن به وقت حاجت فايت نگرداند و پس از حصول غرض از مراعات جانب حزم و احتياط غافل نباشد. ) خردمند روشن1
  كوشيدم. كه اندك وقوفي افتاد و فضيلت آن بشناختم به رغبت صادق و حرص قالب در تعلم آن مي ) مرا برخواندن علم طب تحريض نمودند، چندان2
  ظاهر.كارهاي زمانه ميل به ادبار دارد، افعال ستوده و اخالق پسنديده مردود گشته و راه راست بسته و طريق ضاللت گشاده و عدل ناپيدا و جور  )3
  ) اگر اصحاب خرد و كياست اين تجارب را نمودار عزايم خويش گردانند فواتح و خواتم كارهاي ايشان به مزيد دوستكامي مقرون باشد.4
 ها در كدام گزينه صحيح آمده است؟ آرايه» آمد بهار و الله شد از ژاله پر ز مي / ساقي پياله گير به شادي روي وي«وجه به بيت با ت -14

 نظير، تشبيه، كنايه ) مراعات2    نظير، استعاره ) تضاد، مراعات1
 ) جناس، تضاد، تشبيه4    معادله، كنايه، جناس  ) اسلوب3
 مشهود است.نما  متناقض .. آراية.بيت  جز بهابيات،  در همة -15

  تـــــو ز بند كـــدورت آزاد است كه بندة/  به هرغمي كه رسد از تو خاطرم شاد است )1
  كه خار دشت محبت گل است و ريحان استاز نباشــــد به پــاي طالب دوست / سفر در )2
  دت هزار چندان استكه دوستــــــــي و اراختي اگر بر من آيد آســـــان است / هزار س )3
  كه هرگزش نتـــوان گفت اين چه بيداد استكه داد ز دست ستمـــگري است مرا /  فغان )4
 به كار رفته است.» فعل مجهول« …ي بيت استثناابيات به  در همة -16

  دل ندارم كه به دلــجوش نيــازي باشدآيي /  ته آمد كه به دلجويي ما مــي) گف1
  چــون قــضاي نبــشــته آمــد پيــشبرخــاسـت / فرق شــاهي و بنــدگي  )2
  گفـــته آيـــد در حــديــث ديـــگرانتر آن بـــاشد كه سرّ دلبران /  ـوش) خـ3
  كه زنگار آهن سوي كان (معدن) فرستمفرســتاده شــد گرچـه نيكو نباشد / ) 4
 در كدام بيت بيشتر است؟» تركيب وصفي«تعداد  -17

  آلوده بربودند عقل از دست بيداران دو خـوابنت ببرد آرام هشياران / م مست ميگـو) دو چشـ1
  ز توبه توبه كردندي چو من بر دست خمارانه مستان راست، هشيـاران بديدنـدي / ) گر آن ساقي ك2
  بـه مصـر آ تـا پديد آيند يوسف را خريداراننظر در چاه كنعاني /  ن مـردم كـوته) تـو بـا ايـ3
  گيرد به شب از دست عياران بگو خوابش نميشهرآشوب روزي حال من پرسد /  ) گر آن عيار4
 شود؟ از كدام بيت، دريافت مي مفهوم بيت زير -18

  »ريختندروز اول، رنگ اين ويرانه، ويران   از سر تعمير دل بگذر كه معـــماران عشق «
  ار بود چوگانشقهـــــرماني اســت كه از دطلبي رو سر خود گير كه عشـق /  ت مي) عافي1
  مردانه رفتـــــه باشــــي با عشق اگر برآييبا عشـــق و بــرنيامد / ) دل خواست تا برآيد 2
  طريق عشق ورزيدي و حـال خويشتن ديديعشق او بودي دال گفتيم و نشنيدي /  ) نه مرد3
  ايوان استخواجـــــه در بنـــــد نقـــش ه از پاي بســــت ويـــــران است / ) خانـــــ4
تري  كدام گزينه قرابت بيش با» تو يك ساعت، چو افريدون به ميدان باش، تا زان پس/ به هر جانب كه روي آري درفش كاويان بيني«بيت  -19

 دارد؟
  از پـــاي فـــتاده سرنگون بايد رفتمرد رهـــي ميـــان خون بايد رفت / ) گر 1
  ه بخت راست فضيلت نه زور بازو راكبردن بيهوده گنـــج نــتوان برد /  ) به رنج2
  مزد آن گرفت جان برادر كه كار كردشود /  ـرده رنــج گنـــج ميسر نمي) نــابـ3
  كاينجا تو با درفــش فريدون نيامديگر كفش تو دريده شود در رهش مرنج / ) 4
     مفهومِ كلي كدام ابيات يكسان است؟ -20

  فرو رود به زمين هر كه در هواي تو نيستمان نرسد هر كه خاك پاي تو نيست / الف) به آس
  ايم تا به اقليم وجود اين همه راه آمدهل عشقيم و ز سر حد عدم / ب) رهرو منز
  از خاك بيشتر نه كه از خاك كمتريمخاك بيشترند اهل عشق من / ج) گفتي ز 
  ها وارهاين جا پياده پيش بود از سشق / ريق عل قرب بود در طد) پستي دلي

  ) ب، د4 ) الف، د3  ) ب، ج2  ) الف، ب1

 گواه  



   5: ةصفح  (دفترچة مشترك) يازدهم تجربي عمومي  99 خرداد 9 آزمون -)7پروژة ( 
 
 

  
  

  

  
 

 ّلتو األدقّ في الجوابِ  ل ن األصحة رجمةعين أو إلي العربي28 - 21( م:(  
 »:ضَّت عن محارم اهللا!لن تَبكي يوم القيامة عينٌ سهرت في الدنيا في سبيل اهللا و عين غُ« -21

 در روز قيامت چشماني كه در دنيا در راه خداوند بيدار ماندند و چشماني كه از حرام هاي او بسته ماندند گريه نخواهند كرد!) 1
  در روز قيامت نخواهد گريست چشمي كه در دنيا در راه خداوند بيدار ماند و چشمي كه از حرام هاي خداوند بر هم نهاده شد! )2
  هاي خداوند بر هم نهاده شد! رد چشمي كه به خاطر خدا در دنيا اشك ريخت و چشمي كه از حرامهرگز در روز قيامت گريه نخواهد ك )3
  !كند شود هرگز گريه نمي د فرو بسته ميهاي خداون گريد و چشمي كه از حرام ه خدا ميدر روز قيامت آن چشمي كه در دنيا در را )4
  :»!دراسته في المدرسة الثانويه ولكن تَعلَّم االنجليزيةَ من السياح الذين كانوا ياتون الي مصر ادلَم يواصل العقّ« -22

  !ي كه به مصر مي آيند ياد مي گيردم ادامه نمي دهد ولي انگليسي را از جهانگرداندو ةعقّاد تحصيلش را در مدرس )1
  !اني كه به مصر مي آمدند ياد گرفتگليسي را از جهانگردمتوسطه ادامه نداد ولي ان ةاد تحصيلش را در مدرسعقّ )2
  !ني كه به مصر مي آمدند ياد ميداداد تحصيالت متوسطه را ادامه نداد ولي زبان انگليسي را به جهانگرداعقّ )3
  !متوسطه ادامه نداد ولي انگليسي را از جهانگردي كه به مصر مي آمد فراگرفت ةاد تحصيلش را در مدرسعقّ )4
 »:   د نَقُوم بِتَسميةِ أصدقاءنا بِألقابٍ يكْرِهونَها؛ فَبِئس هذا العملُ القَبيح!قَ« -23

 شمارند؛ پس اين كار زشت، چه بد است! بي مي كنيم كه آنها را ناپسند ميگاهي اقدام به ناميدن دوستانمان با القا )1
  شوند؛ پس چه بد است اين عمل زشت! شمرده مي ايم كه زشت القابي كردهگذاري دوستانمان با  اقدام به نام )2
  شمارند؛ پس اين كار بسيار زشت است! دهيم كه آنها را ناپسند مي گاهي به دوستان خود عناويني مي )3
  كنيم كه از آنها كراهت دارند؛ پس چه بد و زشت است اين كار! دوستانمان را با القابي صدا مي )4
24- »هِم ما لَيسقولونَ بِأَفواهكْتُمون يبِما ي اهللاُ أَعلَم في قُلوبهم و«: 

  تر است! كنند آگاه آنچه پنهان مياند و خداوند به  هايشان نبوده گفته هايشان آنچه را كه در دل دهان با )1
  تر است!كنند دانا آنچه پنهان ميهايشان نيست و خداوند به  گويند كه در دل هايشان چيزي را مي با زبان )2
  كنند داناتر است! به آنچه پنهان ميهايشان نيست و خداوند  گويند كه در دل چيزي را ميشان هاي دهان با )3
  تر است!كنند دانا آنچه پنهان ميگويند كه در قلبشان نيست و خداوند به  هايشان چيزي را مي دهان با )4
25- عيحيح:ن الص 

 ش كرد اين حديث را بر روي قبرش بنويسند!او سفار هي أوصت أَن يكتَب هذا الحديثُ على قبرِها: )1
  !نمي كنم، كتاب عربي را مطالعه شب امتحان: حان كتاب العربيةِما طالعت ليلةَ االمت )2
  !تواند غذاي فكري را بيابد اقل ميانسان ع: ن يجد غذاء فكرياًأيستطيع  االنسانُ العاقلُ )3
  !كند ما را در زندگي زياد مي شناختكه هاي متعددي وجود دارد  كتاب: اةِيهناك كتب متعددةٌ تزيد معرفتَنا في الح )4
 في الترجمة: الخطأَعين  -26

  !دو هفته براي امتحان زبان عربي مطالعه كنيم تابا دوستم تصميم گرفتيم  ) قَرّرنا مع صديقي لنُطالع المتحانِ اللغةِ العربيةِ ألسبوعينِ اثنينِ:1
  !كند استادمان با تأخير امتحان زبان عربي براي دو هفته موافقت نمينا على تأجيلِ امتحانِ اللغةِ العربيةِ لألسبوعِ الثاني: ) لنْ يوافقَ أستاذ2ُ
  ازد!د تا ما را از هم جدا ساستاد، هر يك از ما را در گوشه اي از سالن نشانلصالةِ ليفرِّقَنا: من ا) أجلسنا األستاذُ كلَّ واحد منّا في زاويةٍ 3
  !تان فراموش نخواهيد كرد استاد به شما درسي آموخت كه هرگز آن را در زندگيلن تَنسوه في حياتكم أبداً:  ) علَّمكُم األستاذُ درسا4ً
  :الخَطأعين  -27

  تغيير كردند! ان به عربيرد شدنشوا هاي فارسي هنگام بسياري از صداها و وزناألصوات و األوزان الفارسية عند دخولها إلي العربية: من  تغير كثيرٌ) 1
  دوست محققم كتابي نوشته بود و در آن به مشكالت جوانان اشاره كرد!كان صديقي الباحث قد اَلّف كتاباً و فيه أشار إلي مشاكل الشّباب: ) 2
  خداوند به هر چيزي داناست! را درخواست كنيد، قطعاً از خدا بخشش اونّ اهللا كان بكُلِّ شيء عليماً: إمن فَضله  سالوا اهللاَا) 3
  طر تجارت از فارسي به عربي منتقل شده است!اخ بسياري از واژگان بهقلت الفاظ كثيرة من الفارسية إلي العربية بسبب التّجارة: نُقد ) 4
  »:ها را نصيحت كرد! آموزان پشيمان خجالت كشيدند و از كار زشتشان معذرت خواستند، معلّم آن كه دانش هنگامي« -28

  ا خجل طلّاب نادمون لهم عمل قبيح و اعتذروا، نصحهم األستاذ!مل) 1
  س!نّ المدرهإذا خجلت التّلميذات النّادمات اعتذرن من أعمالهنّ القبيحة و نصح) 2
  لما خجل التّالميذ النّادمون و اعتذروا من عملهم القبيح، المدرس نصحهم!) 3
  من العمل القبيح لهم، األستاذ أنصحهم! ا خجلوا و عذروامالطّالب النّادمون ل) 4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2( عربي، زبان قرآنهاي 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          
  آزمون امروز چيست؟شما براي گذاري  هدف        

 

 )2عربي، زبان قرآن (
  

  كتاب كلمباحث 

  91تا  1ي  صفحه

دقيقه 15

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف   
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 لمفهوم:ل األنسبعين » تَكَلَّموا تُعرَفوا« -29
  سخن كم گوي و نيك گوي در كار/ كه از بسيار گفتن مرد شد خوار!) 1
  نيك نداني كه سخن عين صواب است / بايد كه به گفتن دهن از هم نگشايي! تا) 2
  ان تهي و فراوان سخن چو طنبوري!به خنده گفت سعدي كه سخن دراز مكن / مي) 3
  جز به راه سخن چه دانم من / كه حقيري تو يا بزرگ و خطير!) 4
 ) أجِب عن االسئلة التّالي بدقّةٍ ثم 34- 30إقرأ النّص : النّص ببما يناس ( 

طبيباً حاذقا في  أصبحدؤوب في أعماله، فكان له  مرِه.من ع األربعينَإنّ الطبيب المسلم زكريا الرّازي كان قد بدأ بِدراساته الطّبية في 
 .صيبة عظيمة، و اس يحترم كان النّمدينة الرِّيام وقع النّاس في من االيرضاهم.في يومٍ مهذا العالم الجليل كثيراً و يراجعونه ليعالج م

  .األمرِ ثم أمرَهم أن يبادروا بِبناء المستَشفَي في أحسنِ مكان (شيوع يافته بود) هناك، فكّرَ الرّازي في هذا شاعت كانَت قد األمراض
 ماذا فَعلَ الرّازي لدفعِ شيوعِ األمراض؟ -30

 ) بدأ الرّازي بِبناء المستشفَي وحده!2    لمستشفَي!إلي ا) أمرَهم أنْ يذهبوا مرضاهم 1
 أمرَالناس بِبناء المستشفَي! ) عين أحسنَ مكانٍ ثم4    ) فَحص المرضَي و عالَجهم!3
31- ن الصحيح حسب النّصعي :»ا الرّازيزكري …« 

  دؤوب في أعماله و لكنّه لم يستطع أن يفعل عمالً ألنّ األمراض كانت شائعة كثيرة!كان ) 1
  لقدر!أصبح عالماً جليل ا ب) كان من األطباء المسلمين مشتاقاً إلي الدراسة و خدمة للنّاس و بهذا السب2
  اس وقعوا في المصيبة بدأ أن يعالجهم  و هم يتشكّرونه و يبجلون تبجيالً كثيراً!) كان يعلم أنّ الن3ّ
  ) فَهِم سبب شيوع األمراض ثم تأمل و عالج النّاس فبنَي مستشفي مناسباً!4
 عن مفهوم النّص:  الخطأعين  -32

 لنِّعم من السماء جاهزةً و بتحمل المشقّة!) تَنزل ا2    ) ليست الراحةُ إالّ بعد التّعبِ!1
 ) الوصول إلي الهدف ثمرةُ اإلجتهاد الكثير فَمن جد وجد!4    ) بِقدرِ الكد(زحمت) تُكْتَسب المعالي!   3
 »:أصبح« -33

  تصبيح)/ فعلٌ و الجملة فعليةٌ ) فعل ماضٍ، مزيد ثالثي بزيادة حرف واحد(مصدره:1
 ص ب ح)/فعلٌ من األفعال النّاقصة وليس له فاعل ي وزن أفعلَ(حروفه األصلية:مزيد عل ) فعل،2
 / فعلٌ من األفعال النّاقصة)إصباح ) فعل ماضٍ ،مزيد ثالثي (مضارعه: يصبح، و مصدره:3
 »طبيباً«معلوم/ فعلٌ و مفعوله  ،كر، مزيد ثالثي بزيادة حرف واحدمفردمذ ،) فعل4
 »:األمراض« -34

  مرض)، معرفة/ مبتدأ و الجملة اسمية :(مفرده التكسير ) اسم، جمع1
 من األفعال النّاقصة »كان«معرّف بأل/ مبتدأ و خبره مرض)، (مفرده: ) جمع مكسر2
 »قدشاعت« ، نكرة / فاعل لفعلمرضَي) (مفرده: ) اسم، جمع التكسير3
 ميةض)، معرفة بأل / مبتدأ و الجملة اسيمر ) اسم، جمع مكسر (مفرده:4
 في ضبط حركات الكلمات: الخطأعين  -35

1!قِ الدينِ اإلسالميفَهمِ حقائل الْمسيحي الْغربي ل تَدعو الْعالَمشيم 2  ) كانَت!ليصرِ الْجاهنذُ الْعةَ مرَبياللُّغَةَ الع خَلتةُ دالفارِسي فرَداتالْم (  
  ) لَيس شَيء أَثقلَ في الَميزانِ منَ الْخُلُقِ الْحسنِ!4  في مجاالت التَّربيةِ و التَّعليمِ!) أَلَّف عدد منَ الْعلماء كُتُباً 3
 عين نكرةً وصفت بجملة: -36

  ) أَرسلنا إلى فرعونَ رسوالً فَعصى فرعونُ الرَّسولَ!2  ) ظواهرُ الطَّبيعةِ تُثبت حقيقةً واحدةً و هي قدرةُ اللّه!1
3 سعيد نا و ساعدني في فهم العربيةِ!) جاءعلِّم!4  إلى بيترتبطُ بعضُها بالمألَّفت هذه الكاتبةُ كتباً في مجاالت التّعليم ي (  
 فيه أُسلوب الشّرط: ليسعين ما  -37

  ) ما تفكّروا في خلقِ اهللا فسوف تُشاهدونَ قدرة اهللا كثيراً!2    من أهدي إلي أخوانه عيوبهم فهو خيرُهم! )1
  كنت بحاجةٍ إليه سأفعلُ ذلك! ) ما لي شيء للكتابة فيه، إن4  يلتزم بِعدم النّوم في الصف عندما يدرس المعلّم!  ) من 3
  عن الباقي: تخلف» الخير«عين كلمة  -38

  علمني خُلقاً يجمع لي خير الدنيا و اآلخرة!) 2    العاقلُ يعرف الخير و يعمل به!) 1
  سبعينً سنةً!عبادة تفكُّر ساعةٍ خيرٌ من ) 4    »جدوه عنداهللا!ما تَقدموا من خيرٍ تَ«) 3
 علي الزّمن الماضي: اليدلّعين الفعل الناقص  -39

  »...فَمنّ اهللاُ عليكم فَتبينوا إنّ اهللا كان بِما تعملونَ خبيراً« )2  يعلمونَ كيف يدرسون حتّي الينسوا!    وا) إنّ أصدقائي كان1
  ) لَم يكُن والداي يسمحانِ لي بالخروج وحيداً إلّا معهما!4  ألنّي كنت الأعرف شيئاً عن الموضوع! ت كلمةً،) كُنت ساكتاً و ماقُل3
 عن الباقي: يختلف»  اللّام«عين حرف  -40

  ) هو يجتهد كثيراً لتوفير ما يحتاج إليه في البيت!2  ) جاء والدي إلى المدرسةِ ليتكلّم حول مشاكلي في دروسي!1
  ) علينا أن نجتهد كثيراً في دروسنا لنتمتّع بها في حياتنا!4  ) تكلّمت مع طالباتي ليعلَمنَ كيف يمكن لَهن ينجحنَ في إمتحاناتهن!3
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  يابد؟ ترتيب چگونه تحقق مي به» پذيرش بهتر پيام الهي«و » تضمين سعادت انسان« -41
  برخورداري از معرفت برتر - مبران) ارسال پيا2  برخورداري از معرفت برتر -اساسيسخ صحيح به نيازهاي ) پا1
  انارسال پيامبر -نيازهاي اساسي ) پاسخ صحيح به4  ارسال پيامبران -از معرفت برتر ) برخورداري3
  شود؟  ية شريفه برداشت ميفلسفة بعثت انبيا كه انسداد راه توجيه و تعليل را فراهم آورده است، از كدام آ -42

   ...»رسالً مبشِّرينَ و منذرين لئَلّا يكون للناسِ «) 2   ...»ديناً فَلَن يقبل منه  االسالمِو من يبتَغِ غير «) 1
   ...»ا اُنزِلَ اليك َلَم تَرَ الي الذينَ يزعمون انَّهم آمنوا بما) «4   ...»اهللا  القرآن و لو كان من عند غير افال يتَدبرون«) 3
  شد و براساس آن، وظيفة پيامبران الهي چه بود؟  چه عاملي در كنار ابتدايي بودن سطح زندگي اجتماعي، سبب فراموش شدن تعاليم انبيا مي -43

    ابالغ مجدد تعاليم اصيل به مردمان  - با اصل محتواي سابق تعاليمتفاوت ) 1
  تعاليم اصيل به مردمان  ابالغ مجدد - فنون نوشتاري گستردگي) عدم 2
    هاي مختلف ها در طول زمان تحمل سختي - ) تفاوت تعاليم با اصل محتواي سابق3
  هاي مختلف ها در طول زمان تحمل سختي - گستردگي فنون نوشتاري عدم) 4
  حركت زمين در قرآن به چيزي تشبيه شده است و اين تشبيه مؤيد چيست؟  -44

  العاده و فاصله گرفتن از يكديگر  حركت با سرعت فوق - »لموسعون«) 2  با آرامش  حركت هموار و همراه - »لموسعون«) 1
   العاده و فاصله گرفتن از يكديگر  حركت با سرعت فوق - »ذلول«) 4  حركت هموار و همراه با آرامش  - »ذلول«) 3
در كدام عبارات ترتيب  به» عجز موجودات در آوردن همانند آن خبر دادن قرآن از«و » ترين پيشنهاد خدا به آنان كه در الهي بودن قرآن شك دارند ساده« -45

  قرآني ذكر شده است؟ 
   »اَنْ يأتُوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآنِ« -»اَنْ يأتُوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآنِ«) 2  »لَا يأتُونَ بِمثْله« -»اَنْ يأتُوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآنِ«) 1
3 (»ةٍ مورفَأتُوا بِسهذَا الْقُرآنِ« -»ثْلثْلِ هأتُوا بِمةٍ « )4  » اَنْ يورفَأتُوا بِسهثْلم«- »هثْلأتُونَ بِملَا ي«  
  گذارد؟   اي را براي تحقق عدالت در اين راستا به دوش مردم مي طبق آيات قرآن، ارسال پيامبران الهي همراه با نزول كدام مورد بوده است و چه وظيفه -46

     »ليقوم« - محكم داليل) 2    »ليقوم« - ميزان) 1
    »آمنوا« - محكم داليل) 4    » آمنوا« - ميزان) 3
گرفته از كدام سيره و روش پيامبر (ص) در رهبري جامعه بود  تنشأ» گفتن از آخرت همراهي با ياران در سخن«و » ت عابدان بيكارمذم«هر يك از موارد  -47

 كند؟ معرفي مي مند ن را حريص و به شدت عالقه، ايشاو قرآن كريم، در كدام زمينه
  مردم كوشي در هدايت سخت - محبت و مدارا با مردم - مبارزه با فقر و محروميت )1
  برقراري عدالت - دلسوزي در هدايت مردم - مبارزه با فقر و محروميت) 2
  مردم كوشي در هدايت سخت - محبت و مدارا با مردم -تالش براي برقراري عدالت و برابري )3
  برقراري عدالت - دلسوزي در هدايت مردم -تالش براي برقراري عدالت و برابري) 4
 يافت؟توان  تري مي به شكل دقيق) در علم و عدالت را در كدام حديث پيامبر (ص) معصوم بودن اميرالمؤمنين (ع -48

  »تها من بابهاعلي بابها فمن اراد العلم فليأ العلم و انا مدينة« )2  »نبي بعديالانت منّي بمنزلة هارون من موسي الّا انّه « )1
3( »علي علي ع4    »مع الحقّ و الحقّ م (»مع القرآنِ و القرآنُ مع عليٍّ علي«  
ه چ ،است و ايشان در مقابل ضايع شدن حقوق افراد جامعه ايشان دهندة كدام سيرة نشاناي فاقد تبعيض،  تالش و كوشش پيامبر (ص) براي ايجاد جامعه -49

 واكنشي داشتند؟
  بردباري و ماليمت  -مبارزه با فقر و محروميت )2  بردباري و ماليمت - برقراري عدالت و برابري )1
  ايستادگي و مقاومت -ه با فقر و محروميتمبارز) 4  ايستادگي و مقاومت - برقراري عدالت و برابري )3
  
  
  

اري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذ هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2دين و زندگي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
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  بوده است؟ 10لكرد شما در آزمون قبل چند از عم         
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف        
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 ؟هاي پيامبر (ص) اشاره دارد ها يا مسئوليت يك از مقام به كدام »ويدامن  ها ته دست جانگرف /  ها جمله در پي شده او پيش و دل« بيت -50
  واليت ظاهري) 4  واليت معنوي )3  مرجعيت ديني )2  دريافت و ابالغ وحي )1
هاي  ترتيب از نشانه به» به جايگاه برجسته رسيدن افراد به دور از معيارهاي اسالمي در اخالق و رفتار«و » جايگاه و منزلت يافتن طالبان ثروت و قدرت« -51

 هاي پس از رحلت پيامبر (ص) است؟ گرفتار شدن جامعة اسالمي به كدام چالش
  الگوهاي نامناسب ارائة - ارائة الگوهاي نامناسب )1
  تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت - الگوهاي نامناسب ارائة )2
  الگوهاي نامناسب ارائة - ل حكومت عدل نبوي به سلطنتتبدي )3
  تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت - حكومت عدل نبوي به سلطنت تبديل) 4
يك  برد كدام در چه شرايطي ايراد گرديد و به قصد پيش» …اي مردم! رسول خدا (ص) امام و رهبر بود، پس از او امام علي (ع) «فرمايش امام صادق (ع):  -52

 از اصول كلي امامان در مبارزه با حاكمان صورت گرفت؟
  عدم تأييد حاكمان - حضور داشتند انكه جمعيت انبوهي از شيعيانش در شهر مرو )1
  عنوان امام بر حق معرفي خويش به - انان حضور داشتنددر روز عرفه و در مراسم حج كه جمعيت زيادي از مسلم )2
  عدم تأييد حاكمان - در روز عرفه و در مراسم حج كه جمعيت زيادي از مسلمانان حضور داشتند )3
  عنوان امام بر حق معرفي خويش به - حضور داشتندشيعيانشان مرو كه جمعيت انبوهي از در شهر ) 4
 پوشيده نماندن حقيقت اسالم براي جويندگان حق، در اثر كدام عامل تحقق يافت و چه ثمرة ارزشمندي را به همراه آورد؟ -53

  اسالم اصيل شدن فراگير -(ع) در جهت مرجعيت دينيتالش ائمه  )2  تشخيص راه حق از باطل -تالش ائمه (ع) در جهت مرجعيت ديني )1
  تشخيص راه حق از باطل - ي واليت ظاهريا(ع) در راست ائمه مجاهدات) 4  فراگير شدن اسالم اصيل - واليت ظاهري (ع) در راستاي مجاهدات ائمه )3
 م آية شريفه به آن اشاره دارد؟ما خواهد بود و كدا رسان مت مهدوي باشيم، كدام گزينه ياريترين هدف حكو اگر در پي مهم -54

  »…في االرض  استضعفواعلَي الَّذين  نَمنَّو نريد أن « -گستري عدالت )1
  »…في االرض استضعفوا علَي الَّذين  نَمنَّو نريد أن « - فراهم شدن زمينة رشد و كمال )2
  »… همليستَخلفَنَّ و عملوا الصالحات منكماهللاُ الَّذينَ آمنوا  و عد« -گستري عدالت )3
  »…و عد اهللاُ الَّذينَ آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستَخلفَنَّهم « - فراهم شدن زمينة رشد و كمال) 4
 ، بروز دارد؟عبارت قرآنيدر كدام ها،  نعمت عامل تغييرتكامل عقول بشر با عنايت منجي، بيانگر چه مفهومي از واليت است و  -55

  »يعبدونني ال يشركون بي شيئا …« -واليت ظاهري )2  »حتي يغيروا ما بانفسهم …« -واليت ظاهري )1
  »حتي يغيروا ما بانفسهم …« -واليت معنوي) 4  »يعبدونني ال يشركون بي شيئا …« -واليت معنوي )3
 ،حال كسي كه از امام خود دور افتاده«مايد: فر اكرم (ص) كه مي پيامبر سخنكدام است و علت در عصر غيبت مرجعيت ديني مسئوليت بازتاب عدم تداوم  -56

 دام گزينه بيان شده است؟ك، در »دست داده است د را ازواست كه پدر ختر از حال يتيمي  سخت
  د.بين زيرا امام خود را نمي -رآوردتوان احكام اجتماعي اسالم را در جامعه به اجرا د نمي )1
  د.ندا زيرا حكم و نظر امام را نمي -به اجرا درآورد توان احكام اجتماعي اسالم را در جامعه نمي )2
  د.دان زيرا حكم و نظر امام را نمي -توانند به آن عمل كنند شوند و نمي مردم با وظايف خويش آشنا نمي )3
  د.بين زيرا امام خود را نمي -كنند توانند به آن عمل شوند و نمي مردم با وظايف خويش آشنا نمي) 4
اسالمي مهيا  رهبر جامعة هاي اسالمي را براي ، امكان اجراي برنامهاز سوي مردم كدام وظيفهانجام آمدن يك حكومت چيست و  در زانوعلت تسريع در به  -57

 كند؟ مي
  آگاهي سياسي و اجتماعيافزايش  - تهاجم دشمنان )2  همبستگي اجتماعيوحدت و  - تهاجم دشمنان )1
  همبستگي اجتماعيوحدت و  - تفرقه و پراكندگي) 4  اجتماعيآگاهي سياسي و افزايش  - تفرقه و پراكندگي )3
 شوند؟ مي بدچه زماني تمايالت داني  دوري از ذلت چيست وراهگشاي انسان براي رسيدن به عزت و  -58

  .انسان آن را اصل و اساس زندگي قرار دهد -هاي تمايالت در وجود انسان شناخت ريشه )1
  .ان آن را اصل و اساس زندگي قرار دهدانس - همة تمايالتدادن به  منفيپاسخ  )2
  تري دارند. ارزش كم ،اين تمايالت بد نيستند فقط نسبت به بعد معنوي -همة تمايالت دادن به  منفيپاسخ  )3
  تري دارند. ارزش كم ،تمايالت بد نيستند فقط نسبت به بعد معنوياين  -هاي تمايالت در وجود انسان شناخت ريشه) 4
 اند؟ در كدامين راه تقويت اخالص گام نهادهاست، نظرشان كوچك در كساني كه غيرخدا  ،علي (ع) ،ها در كالم امير دل -59

  نفروختن خويش به بهاي اندك )2    ايستادگي در برابر تمايالت پست )1
  كوشش براي بندگي خداوند) 4    شناخت ارزش خويش )3
 ايي دارد؟آو با كدام آية شريفه هميك از اهداف ازدواج است و  كدامگردد،  ر مياي كه پس از بلوغ آشكا طريق غالب آمدن بر ناآرامي آزاردهنده -60

  »…من انفسكم ازواجاً لكم ان خلق  و من آياته« - انس با همسر )2  »…من انفسكم ازواجاً لكم ان خلق  و من آياته« - پاسخ به نياز جنسي )1
  »…و اهللا جعل لكم من انفسكم ازواجاً « - پاسخ به نياز جنسي) 4  »…و اهللا جعل لكم من انفسكم ازواجاً « - انس با همسر )3
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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. 

 

61- I don’t mind … to the market on Saturdays despite the fact that the stores are so crowded. 

1) go 2) to go 3) going 4) be going 

62- We haven’t seen your uncle … the day he left the city. 

1) for 2) by 3) since 4) until 

63- Which sentence is grammatically CORRECT? 

1) I have been fortunate finding a job that I love. 2) My brother bought a few milks yesterday. 

3) He has lived on his own for twenty years. 4) She is really amusing by his jokes. 

64- They already had … sugar for breakfast, but they didn’t have … bread. 

1) a few - many 2) little - a lot 3) a little - much 4) some - few 

65- People’s opinions on his recent written work … from “poor” to “wonderful”. 

1) made up 2) ranged 3) differed 4) quitted 

66- There existed no way for him to imagine his friend’s … to speak four languages. 

1) product  2) ability 3) experience 4) custom 

67- She is studying the … of positive thought on students’ emotional and mental health. 

1) effects 2) conditions 3) habits 4) activities 

68- We all decided to start the project, but he … and said it wasn’t the right time. 

1) cured 2) disagreed 3) pointed 4) confused 

69- The people who took our advice have saved themselves … amounts of money. 

1) creative 2) simple 3) cheerful 4) vast 

70- Mrs. Smith teaches the students to have respect for different races and appreciate the … of other cultures. 

1) discount 2) diversity 3) reference 4) wellness 

71- The traditional way of life has slowly … from the society because of recent advances in technology. 

1) hosted 2) influenced 3) disappeared  4) decreased  

72- He has great communication skills and can express himself … . 

1) popularly 2) fluently 3) necessarily 4) uncertainly 

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. 

 
Culture of India is one of the oldest and most varied. There is an amazing diversity throughout the country 

in a way that the north, south and east of India have …(73)… values and traditions. It is home to some of the 

 وع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شرهدف
  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           
  بوده است؟ 10آزمون قبل چند از عملكرد شما در           
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف         
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oldest human societies and beliefs including four major world religions. Indian ceremonies are a mixture of 

varying styles, tastes and influences. No wonder this country attracts a vast number of …(74)… tourists 

from all over the world every year; because its festivals are beautifully decorated by handicrafts and 

colourful items. They also …(75)… respect for humankind and animals. If you appreciate this rich culture, 

you …(76)… the first flight to the capital, New Delhi, soon after coronavirus goes away. 
73- 1) recent           2) honest  3) unique      4) busy    

74- 1) interests   2) interested       3) interest  4) interesting  

75- 1) reflect       2) exist  3) improve   4) measure   

76-  1) are getting        2) get          3) have gotten       4) can get  

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

on your answer sheet. 

Most people think that having a healthy lifestyle is really difficult and needs a lot of planning, time, and 

work. Scientists, however, believe that it is very simple to keep a healthy lifestyle and live a longer and 

happier life. They suggest that staying healthy means eating a well-balanced diet, getting regular exercise 

and quitting things that are bad for the body and mind. 
First, a balanced diet plays a key role in maintaining good health and preventing many diseases. There are 

several basic rules to follow here. Eat less fat. Try to eat foods high in carbohydrates such as rice. Avoid 

eating too much sugar and salt. Eat lots of fruits and vegetables which are high in vitamins. 

Next, a healthy lifestyle is an active lifestyle. Lack of proper physical exercise can cause tiredness and poor 

general health. Physical fitness requires both aerobic exercise such as running, bicycle riding and swimming, 

and muscle stretching exercises such as weight lifting. 

Finally, good health is gained by saying no to bad habits such as smoking, drinking, and overeating. Avoiding 

situations that are stressful is also really helpful. People can take their lives and happiness into their own hands 

if they follow these simple ideas.  

77- Which one is the best title for the passage? 

1) Keeping a Healthy Lifestyle by Doing Aerobic Exercise 

2) Simple Ways to Have a Healthy Lifestyle 

3) The role of Diet in Having a Healthy Lifestyle 

4) Living a Longer and Happier Life by Saying no to Bad Habits  

78- The underlined word “which” in paragraph 2 refers to … . 

1) vitamins  2) vegetables 

3) sugar and salt  4) fruits and vegetables 

79- The underlined word “requires” in paragraph 3 is closest in meaning to … . 

1) needs      2) meets 3) brings 4) developes  

80- According to the passage, how many ways are there to keep a healthy lifestyle? 

1) four 2) three 3) one 4) two 
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   شناسيزمين     

  زمين قرار گرفته است؟نسبت به تري با توجه به نظرية زمين مركزي، كدام جرم آسماني در فاصلة نزديك - 81

  ) عطارد4  ) مشتري3  ) زهره2  ) ماه1

  ؟در تبديل عنصر پرتوزا به عنصر پايدار، كدام مورد صحيح است - 82

1(Th Pb232 206    2( U Pb238 208 

3(U Pb235 207    4 (C N12 14  

  كدام عنصر امكان تشكيل در دو نوع كانسنگ ماگمايي و رسوبي را دارد؟ - 83

  ) سرب4    نيكل) 3  موليبدن) 2  ) پالتين  1

  ؟سازي صحيح است راهسنگ در   خردهكدام گزينه در ارتباط با مصالح خاك و  - 84

  الية رويه مخلوطي از شن، ماسه و سنگ شكسته است.) 2  كند.عنوان الية زهكش عمل ميبخش اساس به ) 1

  اي از شن، ماسه و قير است.رويه مجموعه و هاي آستر اليه) 4  باشد.الية زير اساس از جنس آسفالت مي) 3

متر كاهش پيدا كرده است. چند متر مكعب از آب  20ح آب درصد است. در اثر برداشت، سط 10كيلومتر مربع و  10مساحت و تخلخل يك آبخوان به ترتيب،  - 85

  برداري قرار گرفته است؟آبخوان، مورد بهره

1( 620 10    2( 65 10    3( 610 10    4(  820 10   

 توليد انرژي است؟و كيفيت ترين سنگ داراي كمكدام يك از انواع زغال - 86

  بيتومينه) 4  آنتراسيت  ) 3  پوده )2    ليگنيت) 1

 ؟آثار كدام جانداران زير وجود داشته باشد، شكل مقابل يك ناوديس است، Cو  A ،Bهاي به ترتيب در داخل اليه - 87

 نخستين خزنده، جمجمة انساننخستين پرنده، ) 1

  جمة انساننخستين دايناسور، جمنخستين دوزيست، ) 2

 ها، نخستين خزندهنخستين ماهينخستين پرنده، ) 3

  نخستين دوزيست، نخستين تريلوبيت) نخستين پستاندار، 4

    تر است؟ كدام عنصر و احتمال شيوع كدام بيماري، بيش مثبت هنجاري بيدر مناطق نزديك معادن سرب و روي،  - 88

  كادميم، آسيب كليه )2      سلنيم، آسيب دستگاه گوارشي )1

  آرسنيك، ديابت) 4    جيوه، سرطان پوست  ) 3

(به ترتيب از راست به  يابد. گردد و مقدار انرژي ..... برابر افزايش مي اضافه مي لرزه واحد به بزرگي زمينتر شود، .....  برابر بزرگ 10 موجي  كه دامنة در صورتي - 89

     چپ)

1 (1  - 10  2 (6/31  - 1  3 (1  - 6/31    4 (10 - 6/31  

 ؟نيستز نوع راستالغز اصلي كدام گسل ا - 90

  هليل رود) 4  ارس) 3  مشا )2  ترود  ) 1

 دقيقه 10
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  مشترك دفترچة  )2(رياضي       
  

  
  مماس است. مساحت دايره كدام است؟ L2و L1اي مطابق شكل، بر دو خط دايره - 91

1(4
5     2(4   

3(5     4( 2
5  

xاگر  - 92  aهاي معادلة  يكي از ريشه 1 a x a
x x x x

 
 

   3 2
2 3 2

1 1 1
  باشد، ريشة ديگر اين معادله كدام است؟  

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

2x    4(  .معادله ريشة ديگري ندارد  

  باشد؟  نادرستتواند  گاه كدام گزينه مي آن .قرار ندارد ABبه يك فاصله است و روي  ABخط  از دو سر پاره C ةنقط - 93

  يك فاصله است.  به BCو  ABاز دو ضلع  ACخط  ) وسط پاره2  قرار دارد.  ACB ةساز زاوي روي نيم ABخط  وسط پاره )1

3 (C  روي عمود منصفAB  .مثلث 4  قرار دارد (ABC الساقين است.  متساوي  

MNدر شكل زير - 94 || BC چهارضلعي و مساحت MNCB ،8 برابر مساحت مثلثAMN است، اگرAH    كدام است؟ HHولباشد، ط 12

1( 4  

2( 6  

3( 8  

4( 10  

fنمودار تابع   - 95 (x) a x b    .به صورت زير استf (a b)  كدام است؟  

1( 2         2( 1 3  

3( 3    4( 1 2  

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

هندسه تحليل و جبر، 
  هندسه، ...، حد و پيوستگي

  )142تا  1هاي  (صفحه

L :y- x- =
2

6
0

1

L :y- x- =
2

2
0

2

A

M

B
H

N

C

H
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xاگر تابع - 96 , xf (x)
x a , x

   
 

22 1 0
3 0

  كدام است؟ aيك به يك باشد، حدود 

1(a  1   2(a  1
2

   3(a  1
3   4( a  1   

f، اگرf تابع خطي در - 97 ( x ) x  2 1 4 fباشد، آنگاه 7 ( )1   كدام است؟ 11

1( 8  2( 13  3( 15  4( 10  

fاگر - 98 {( , ), ( , ), ( , ), ( , )}   2 3 2 1 1 2 3 fyباشد، آنگاه مجموع اعضاي برد تابع 2
f 

   كدام است؟ 1

1( 1   2(5
3   3(11

3   4( 13
3   

xfتوابع  - 99 (x)
x



2 و  1

2 1xg(x)
x


 اند. برد تابع  مفروضf g  كدام است؟  

1(  0R   2(  R  2  3(  1R    4( R  

)sinحاصل عبارت  - 100 ) sin( ) cos( ) cos( ) sin          200 3 340 2 110 3 250 3   كدام است؟  20

1( sin 8 20  2( sin 06 4 )4  صفر )3   20 20sin   

3اگر بخشي از نمودار تابع  - 101
4f (x) a sin(x )    ،به صورت زير باشدa

b
  كدام است؟  

1( 

3

4       2( 3
2
  

3( 

4

7    4( 4
7   

   مركز دايره است.) Oرجه كدام است؟ (د 72رو به زاوية   به طول كمان رودر شكل زير  - 102

1( 6
5   

2( 3
5  

3( 2
5  

4( 12
5  

xدر معادلة - 103 x x   3 4 14 2 2   كدام است؟ x، جواب2

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

6
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log4حاصل عبارت  - 104
2 2

2
  كدام است؟ 

1( 12  2( 24  3( 36  4( 6  

2براي رسم نمودار تابع - 105 1 1y log (x )    2به كمك انتقال تابع
xy logكدام گزينه درست است؟ ،  

  دهيم. كنيم و يك واحد به سمت باال انتقال مي ها قرينه ميyمحورابتدا نمودار را يك واحد به سمت راست انتقال داده سپس نسبت به  )1

  دهيم. كنيم و يك واحد به سمت باال انتقال مي ها قرينه ميxابتدا نمودار را يك واحد به سمت چپ انتقال داده سپس نسبت به محور )2

  دهيم. كنيم و يك واحد به سمت باال انتقال مي ها قرينه ميxاحد به سمت راست انتقال داده سپس نسبت به محورابتدا نمودار را يك و )3

  دهيم. يين انتقال ميكنيم سپس يك واحد به سمت راست انتقال داده و يك واحد به سمت پا ها قرينه ميxابتدا نمودار را نسبت به محور )4

2xدستگاه مختصات زير، نمودار تابع با ضابطة در - 106 by a   است. مقدار  رسم شدهb
a

  كدام است؟ 2

1( 2-    

2( 1  

3( 1-  

4( 3  

حاصل حد - 107
x

xlim
x




2

3
9

2   كدام است؟ 6

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

هرگاه - 108
x
lim ( f (x) )


 

1
2 1 حاصل gباشد، با توجه به نمودار تابع 5

x

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


 1  كدام است؟ 2

1 (5
2     2 (5

2   

3 (2     4 (1
2   

حاصل - 109
x

x sin x
lim

cos( x)


  


 

2

2
1 2

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

   1)4  ) صفر3   2)2  1) 1

nتابع  - 110 | x |f (x) x m[x]
x


  


2 2
fبا شرط 2 ( ) 2 xدر 3  mپيوسته است. آنگاه حاصل 2

n
  ، عالمت جز صحيح است.)] [( كدام است؟ 

1( 3  2( 2  3( 3-  4( 2- 
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  مشترك دفترچة                                                                      )2شناسي ( زيست      
  

 
    را مشاهده كرد.افزايش . . . . . . و كاهش . . . . . .   مي توانبا فرض اين كه ماده اي بتواند فعاليت اعصاب پاراسمپاتيك را متوقف كند،  - 111

  فرد هاي تنفسيحجم – هااندام ) انقباض عضالت اسكلتي2  فشار خون گلومرولي –دفعات انقباض گره دهليزي بطني ) 1
 خون رساني به عضالت روده –بزرگ سياهرگ هاي زيرين و زبرين در خون  جريان) 4    حركات تنفسي –تحريك پذيري گيرنده هاي مخروطي شبكيه   )3

  ويژگي اي دارند؟در انسان سالم و بالغ ، تاالموس ها برخالف هيپوتاالموس چه  - 112
   توانايي توليد و ترشح پيك هاي شيميايي را ندارند. ) 1

  ) در انتقال پيام هاي عصبي در دستگاه عصبي مركزي نقش دارند.2
   .سطح باالتري نسبت به غدة ترشح كنندة هورمون مالتونين قرار دارنددر ) 3

  .هستنددر ارتباط  ها)(نورون ) با شبكة گسترده اي از ياخته هاي عصبي4
  عبارت دربارة دستگاه عصبي انسان درست است؟كدام  - 113

  رشتة بلند هر نورون، پيام عصبي را از جسم سلولي تا انتهاي خود با صرف انرژي، هدايت مي كند.    )1
  .مرتبط با نخاع، بسيار به يكديگر نزديك مي باشند سلول هاي موجود در پوشش خارجي هر عصب  )2
  گيرنده هاي حس وضعيت، ابتدا به مادة خاكستري نخاع وارد مي شود.  ر يك ازعصبي توليد شده در هپيام هاي ) 3
  در عصب نخاعي، هدايت پيام عصبي در آكسون نورون حركتي و دندريت نورون حسي انجام مي شود.، در انعكاس عقب كشيدن دست) 4
 ، صحيح است؟مي باشدداراي مويرگ هاي خوني و رنگدانه هاي فراوان در ساختار خود  بخشي از آن چند مورد دربارة يكي از اليه هاي كرة چشم انسان كه - 114

    همة ياخته هاي ماهيچه اي آن، انقباض غيرارادي دارند. –الف     
  را مي پوشاند. انسان سرتاسر بخش عقبي كرة چشم –ب     
      با مادة زجاجيه همانند مايع زالليه در تماس مي باشد. –ج     
 داراي ضخامت يكساني در تمام بخش هاي خود مي باشد.  - د     

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  دارند؟ ة مشتركيانسان مستقرند، چه مشخص دهان جوانه هاي چشايي همة سلول هايي كه در اطراف گيرنده هاي چشايي - 115

  باشند. يمتفاوت م يرشته مانند با طول ها يدر دو سمت خود، فاقد اجزا  )1
  شبكه اي از پروتئين ها و گليكوپروتئين هاي رشته اي قرار گرفته اند.بر روي ) 2
  ها مي باشد.   حاوي پروتئين ها و انواعي از يوندرتماس با مايعي در اطراف خود هستند كه   )3   

  غشاي خود، پيام عصبي ايجاد كنند. دو سوي نمي توانند با تغيير اختالف پتانسيل الكتريكي ) 4
 . . . . . . .همة اين جانوران در به طور حتم دهد.  نشان ميرا شكل مقابل، قسمتي از دستگاه عصبي در جانوري  - 116

  بخش هاي مختلف مغز ، توسط انشعاباتي از سرخرگ شكمي تغذيه مي شود.  )1
  حاوي مولكول هاي دنا مي باشد. ه اي، داراي هستموجود در خون هرنوع گويچة خوني  )2
  ساختار استخوان موجود در اسكلت دروني، مشابه ساختار استخوان در بدن انسان است.  ) 3
  در اطراف تخم از جنين محافظت مي كند.ه(هايي) پس از لقاح به كمك اندام هاي تخصص يافته، پوست  )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 

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

 

دقيقه 20
از ابتداي كتاب تا 

توليد مثل  انتهاي
 دانگان  نهان
  136تا  1هاي صفحه
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 تكميل نمايد؟به درستي چند مورد مي تواند جملة زير را  - 117

  »انسان . . . . راي ساخته شدن ماهيچة دوسر بازوي ب«
  ب) مجموعه اي از تارها، در يك غشاي فسفوليپيدي قرار مي گيرند.  الف) به حضور بيش از دو نوع بافت اصلي نياز مي باشد. 

  هاي مولكول گلوكز نياز است.خته هايي با توانايي شكستن پيوندد) يا  در كنارهم قرار گيرند. مي توانند ج) تارهايي با قطر متفاوت 
1(1  2(2  3(3  4(4  
   صحيح است؟بدن انسان سالم و بالغ، همانند استخوان دندة اول  هدربارة استخوان ترقوكدام گزينه،  - 118

    با استخوان(هاي) سازندة اسكلت جانبي بدن انسان، مفصل تشكيل مي دهند.  )1
  در مجاورت قسمتي از پردة خارجي احاطه كنندة شش هاي انسان قرار دارند. )2
    تشكيل شده است.ياخته هايي با فضاي بين ياخته اي اندك از آن ها،  فشردة) بافت استخواني 3
  در پي تقسيم برخي ياخته هاي بافت اسفنجي آن ها، گويچه هاي خوني توليد مي شود.  )4
  درست باشد؟مي تواند بارور شدة همة گياهان گلدار،  درون كيسة روياني يك تخمك )هاي (كدام مورد، دربارة سلول - 119

  .نددر پي ادغام محتواي ژنتيكي چندين هسته ايجاد شده اهمگي ) 1
    هاي همتا درون خود مي باشند. ) تعدادي از ياخته ها، فاقد كروموزوم2
  هاي چهار كروماتيدي ايجاد كنند.توانند ساختار ) به طور معمول مي3
  ) در صورت تشكيل دانه، با ايجاد بخشي ويژه در برقراري ارتباط بين رويان و گياه مادر نقش دارند.  4
 تكميل مي كند؟ نادرست چند مورد، عبارت زير را به طور - 120

 »ترتيب افزايش و كاهش مي يابد.دريك دختر بالغ، افزايش شديدي در ميزان ترشح هورمون هاي . . . . . . .  رخ مي دهد. در اين فرد . . . . . .  به «

    با هموگلوبين كربن دي اكسيدبرون ده قلبي و تركيب  –ددار غدة تيروئيد ي –الف 
  حجم ادرار ورودي به مثانه و فعاليت ترشحي برخي غدد برون ريز –موجود در هيپوفيز پسين  –ب 
  ترشحي ياخته هاي جسم زرد فعاليتو  در بدنهورمون جنسي هر ترشح  –هيپوفيزي مؤثر بر تخمدان  –ج 
  مرگ برنامه ريزي شدة ياخته هاي سرطاني و رشد و بلوغ فوليكول ها –بخش قشري غدد فوق كليه  –د 
1(4  2(3  3(2  4(1  
 . . . . . .قطعاً در بدن هر فرد سالم، به دنبال افزايش ترشح هورمون انسولين در خون،  - 121

   بر ميزان توليد انرژي در سلول هاي بدن افزوده مي شود. ) 1

  كند. ميزان فعاليت برخي پروتئين هاي غشايي تغيير مي )2
   ميزان ترشح هورمون گلوكاگون از پانكراس افزايش مي يابد.  ) 3

  افزايش مي يابد. ، توليد گليكوژن) در هر سلول زندة بدن انسان4
  است؟ نادرستتوليد و ترشح مي كند،  انسولينكدام گزينه در ارتباط با هر سلولي در بدن يك فرد سالم و بالغ كه هورمون  - 122

  دريافت مي كند. )ها(اكسيژن مورد نياز خود را از انشعابات سرخرگ) 1
  رخ مي دهد.  مرحلهدر بيش از سه  ييتنظيم چرخة ياخته اي آن، به كمك پروتئين ها) 2
  (اگزوسيتوز) هورمون توليد شده را به جريان خون وارد مي كند. برون رانيبه كمك ) 3
 داراي رشته هاي پروتئيني در سيتوپالسم خود مي باشد كه به اجزاي غشاي سلول متصل مي شوند.) 4

التهابي مناسب به عفونت هاي روده وارد عمل در انسان، كدام ويژگي مربوط به همة سلول هاي دومين خط دفاعي بدن است كه به منظور دادن پاسخ  - 123
   دارند؟ مي شوند و توانايي دياپدز

    در گره هاي لنفاوي نزديك به رودة انسان قرار دارند. )1
  مرحلة نهايي تمايز و بلوغ خود را در خون طي نموده اند.  )2
  پروتئين هاي مؤثر در دفاع غيراختصاصي را دارند.برخي توانايي توليد  )3
  مي توانند يك نوع ميكروب خاص را از ساير ميكروب ها شناسايي نمايند.) 4
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. دربارة اين مقابله مي كند سلول هاي آلوده به ويروسفرد، با در خون  T، نوع خاصي از لنفوسيت هاي انسان در يك فرد آلوده به ويروس نقص ايمني - 124
 مورد درست است؟چند ، به طور حتم، ها لنفوسيتنوع 

  د. ندي اكسيد توليد مي كنكربن قطعاً  –الف 
  در محلي غير از مكان توليد خود، بالغ مي شوند. –ب 
  در صورت لزوم، فقط در خون تقسيم شده و سلول خاطره مي سازند. –ج 
  . داراي مولكول هاي گيرندة آنتي ژني در سطح غشاي خود مي باشد –د 
1(1  2(2  3(3  4(4  
 ت؟به طور حتم صحيح اس در انسان پروتئين دفاعي استفاده مي شود. كدام عبارت دربارة هر يك از اين پروتئين هادر ايمني حاصل از سرم، از نوعي  - 125

 (آنتي ژن) مربوط به عوامل بيگانه متصل مي شود.  به دو مولكول پادگنهمواره ) 1

  توسط گروهي از ياخته هاي دفاع اختصاصي به خون وارد مي شود. ) 2
 به مولكول هاي توليد شده توسط ياخته هاي خودي را دارند.توانايي اتصال ) 3

  ژن(هاي) مربوط به اين پروتئين ها فقط در پالسموسيت ها وجود دارد.) 4
 ، چه مشخصه اي دارد؟كاهش مي يابدرشته هاي دوك تقسيم گروهي از هر مرحله از تقسيم ميتوز كه در آن طول  - 126

  ساخته شدن پروتئين هاي دوك تقسيم در سلول مشاهده مي شود. ) 1
 از هم جدا مي شوند. ها كروماتيدهاي خواهري هر يك از كروموزوم) 2

 سانتريول ها در سازماندهي توليد رشته هاي دوك قطعاً مؤثر است.) 3

  تغييري در مقدار مادة ژنتيك فام تن هاي ياخته صورت نمي گيرد. ) 4
 (اسپرم زايي) از هم جدا مي شوند، چه مشخصه اي دارند؟ غدد جنسي يك فرد سالم و بالغ، ياخته هايي كه در طي فرايند زامه زايي در - 127

   ابتدا به كمك بخشي از ساختار خود به سمت وسط لوله هاي زامه ساز حركت مي كنند. )1  
  تستوسترون قرار دارند.در مجاورت ياخته هاي ديپلوئيدي سازندة هورمون جنسي ) 2  
  زائدة بلند حركتي توليد مي كنند كه توسط غشاي ياخته اي پوشيده شده است.) 3  
 ، ژن هاي آنزيم هاي آكروزوم را به اسپرم منتقل مي كنند.در پي تقسيم خود) 4  

 است؟ نادرستدربارة نوعي پردة جنيني كه به ديوارة رحم مادر مي چسبد،  چند موردبه طور معمول،  - 128

  تحت تأثير نوعي پيك شيميايي درون ريز توسعه مي يابد.  –الف 
 از تقسيم و تمايز هر يك از ياخته هاي تروفوبالست ايجاد مي شود.  –ب 

 در تشكيل رابط بين جفت و جنين درون رحم دخالت مي كند.  –ج 

  مي شود.موادي را از خود عبور مي دهند كه باعث ايجاد ايمني غيرفعال در جنين  –د 
1(1  2(2  3(3  4(4  
 ؟وارد مي كنند خود بدناز كه سلول هاي جنسي خود را جهت لقاح به فضاي خارج  است مورد، ويژگي مشترك همة مهره داران بالغيكدام  - 129

  تغذيه و حفاظت از جنين برعهدة جنس ماده است.  ) 1
  كند.خون تيره از درون حفرات قلب آن ها عبور مي در دوران نوزادي، فقط ) 2
 ) جايگاه خاص گوارش موادغذايي، در خارج از محيط داخلي بدن آن ها قرار دارد.3

  .چسباند يبه هم م را دارد كه پس از لقاح، تخم ها يچسبناك و ژله ا يهاه واريدها، تخمك ) 4
    كامل، كدام ويژگي مشترك را دارند؟ همة ياخته هاي هاپلوئيد حاصل از يك ياختة ديپلوئيد در سومين و چهارمين حلقة يك گلبه طور طبيعي  - 130

    ميتوزي انجام مي دهند.ابتدا به صورت پي درپي چندين تقسيم ) 1
  وجود آمده اند. ه ز سلول هاي سازندة بافت خورش بواز تقسيم مي) 2
    توسط ياخته هاي هاپلوئيد در اطراف خود احاطه شده اند. ) 3
  مي شوند. ايجاد در پي جداشدن كروماتيدهاي خواهري از هم،) 4
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  مشترك دفترچة  ) 2(فيزيك      
  

 
اي  هاي سربي و شيشه آلومينيمي و برنجي را با پارچة كتان و گلوله هاي سري الكتريسيتة مالشي، اگر گلوله با توجه به جدول  - 131

 كنيم، كدام گزينه صحيح است؟ يها را به يكديگر نزديك م كه گلوله صورت هنگامي ي مالش دهيم، در اينرا با پارچة پشم

 كند. اي را جذب مي شيشهگلولة مي، گلولة آلوميني )1

  كند. برنجي را جذب ميگلولة گلولة سربي، ) 2

 كند. اي را جذب مي گلولة برنجي، گلولة شيشه )3

  كند. مي را دفع ميآلوميني گلولة گلولة سربي،) 4

Qاي  نقطهالكتريكي دو بار   - 132 C 1 Qو 2 C 2 درصد كاهش  20دو بار و اندازة يكي از بارها  هم قرار دارند. اگر فاصلةاز متري  سانتي 40در فاصلة  4

 ميان دو بار چگونه تغيير خواهد كرد؟الكتريكي نيروي بزرگي يابد، 

  يابد. درصد افزايش مي 25) 4  يابد. هش ميدرصد كا 25 )3  يابد. درصد افزايش مي 20) 2  يابد. درصد كاهش مي 20 )1

q)است؟ نشدهبه درستي رسم  آندر رأس چهارم اي ثابت شده در سه رأس مربع،  هاي الكتريكي ناشي از سه بار نقطه ميدانبردار برايند  ،هاي زير يك از گزينه در كدام  - 133 ) 0  

1(

E
q

q q  2 (

E
q

-q q  3(

E
-q

q q  4 (

E

-q

q

-q  

Cگرم با بار 10ي به جرم ا ، گلولهزير مطابق شكل  - 134 4 بر برحسب متراي  توسط يك نخ ابريشمي به صفحة بااليي متصل است. اگر نخ پاره شود، گلوله با چه تندي 

Ngرسد؟ ( به صفحة پاييني ميه ثاني
kg

  ميدان الكتريكي بين صفحات يكنواخت است.)و  10

  36/0) 2    صفر )1

3( 6/0    4 (4/0  

) 2الكتريك خازن ( و ثابت دي 1) را با1الكتريك خازن ( هاي يكسان هستند. اگر ثابت دي د كه داراي ظرفيتنده دو خازن تخت را نشان مي ،زيرهاي  شكل  - 135

نشان دهيم، حاصل 2را با 


2
1

 كدام است؟ 

1(5
3  2 (3

5  

3(3
2  4 (2

3  

  

  

 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

  نيد پاسخ صحيح بدهيد؟توا 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  ساكن/ جريان الكتريكي الكتريسيتة

/ مغناطيس و مدارهاي جريان مستقيم
  غناطيسيمالكتروالقاي 

(از ابتداي فصل تا ابتداي پديدة 
  )يالقاي الكترومغناطيس

  85تا  1هاي  صفحه

1mm

2cm

5cm

(1)

5cm

5cm

5cm

1/5mm
(2)

  سري مثبتانتهاي 
  شيشه
  پشم
  سرب
  مآلوميني

  پارچة كتان
  برنج، نقره
  پالستيك

  يانتهاي منفي سر

+ + + + + + + + +

- - - - - - - - -

-
2cm

4cm
�V= V100
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درصد افـزايش   25/56 آنافزايش يابد، انرژي ذخيره شده در  C20است. اگر با افزايش ولتاژ، بار ذخيره شده در خازن V16ولتاژ دو سر خازني برابر با  - 136

 دهد.) فروشكست رخ نميفرض كنيد كه با افزايش ولتاژ، خواهد يافت. ظرفيت خازن چند ميكروفاراد است؟ (

1( /0 2   2 (5  3(9
20   4 (20

9   

يابد. طول اوليـة   درصد كاهش مي 20را نصف كنيم، مقاومت الكتريكي آن   متر كاهش دهيم و سطح مقطع آن 12 طول سيمي را در يك دماي معين، اگر  - 137

 سيم چند متر بوده است؟

1( 10  2 (15 3( 20  4 (40  

قرار گرفته است، برحسب جريان الكتريكي عبوري از آن نشان داده شده است. در سمت راست ار سر مولدي كه در مد نمودار تغييرات ولتاژ دو ،در شكل زير  - 138

 دهد؟ چند آمپر را نشان ميآل  ايدهآمپرسنج  ،اين مدار

1( 1  

2 (2  

3( 3  

4 (4  

ايد چه مقاومتي را چگونه با آن ببنديم تا ولت قرار دهيم، ب 220 اختالف پتانسيلبا  بين دو نقطهوات را  10 مصرفي ولتي با توان 20اگر بخواهيم يك المپ   - 139

 ؟نسوزدالمپ 

1( 400 2  و موازي (400 3  و متوالي(200 4  و موازي (200 و متوالي  

Rبيشـينة آن اسـت. نسـبت    خروجـي درصد تـوان   64مولد  خروجياست، توان  R با ئوستا برابراي كه مقاومت ر ، در لحظهزير در مداري مطابق شكل  - 140
r

 

 باشد؟ تواند مييك از مقادير زير  كدام

1( 4  

2 (8  

3( 12  

4 (16  

 كند؟ چگونه تغيير ميآل  ايدهوري از آمپرسنج ، جريان عبkبا بستن كليد ،شكل زيرمدار در   - 141

  يابد. آمپر كاهش مي 25/0 )1

  يابد. آمپر افزايش مي 25/0) 2

  يابد. آمپر كاهش مي 5/0 )3

  يابد. آمپر افزايش مي 5/0) 4

 ل صفر را نشان دهد؟آ تغيير كند تا آمپرسنج ايدهچگونه و درصد  چند R1مقاومت ،زيردر مدار شكل   - 142

  درصد كاهش 75 )1

  درصد افزايش 75) 2

  درصد كاهش 25 )3

  درصد افزايش 25) 4

A

6�

12�

k

10�

r=2�
�=12V

r

A

R=3�

ε

8

12

4
I(A)

V(V)

0

ε,r
R

A

2�

2�4�

R =41 �
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Rكند؟ (در ابتدا ها چگونه تغيير مي مقاومت مجموعةبه تدريج افزايش يابد، توان مصرفي  Rاگر مقاومت متغير ،زيردر مدار شكل   - 143   ).است 0

  يابد. مرتباً كاهش مي )1

  يابد. مرتباً افزايش مي) 2

  يابد. ابتدا افزايش، سپس كاهش مي )3

  يابد. ابتدا كاهش، سپس افزايش مي) 4

 چند اهم است؟ CRاست. مقدار DRمقاومتمصرفي برابر توان  CR 5/1مقاومتمصرفي توان  ،زيردر شكل   - 144

1( 3  

2 (6  

3( 9  

4 (12  

از ترتيـب   بـه  Bو  Aهاي  عقربة مغناطيسي قرار دارد. جهت قرار گرفتن عقربه 3اطراف آن  در دهد كه اي معمولي را نشان مي ، يك آهنرباي ميلهزيرشكل   - 145

 كدام قطب آهنرباست؟، xاند و ناحية  كدامراست به چپ 

1( ،،S   2 ( ،،N  

3(، ،S   4 (، ،N  

mبا تنديپروتوني   - 146
s

 62 باال و اندازة   به رو يكنواخت پيرامونش، وارد بر آن از طرف ميدان مغناطيسي شينةنيروي بي ،حالت  در اين .به سمت شمال در حال حركت است 10

/برابر با  نآ N 146 4 e) و جهت ميدان مغناطيسي كدام است؟(برحسب تسال) است، اندازه  10 / C)  191 6 10  

  ، غرب2/0) 2  ، شرق2/0 )1

  ، غرب2) 4  ، شرق2 )3

 ؟دهد نميدرست نشان ار دارد، ي يك آهنرباي نعلي شكل قرها كه در بين قطبرا ل جريان حام ينه جهت نيروي وارد بر سيمكدام گزي  - 147

1(

I F

N

S
  2(

IF

N

S

  3(

S N

I

F

  4 (S N

I

F  

 ميدان مغناطيسي يكنواخت است؟ ،يك از موارد زير در كدام  - 148

  اي يلهمدر اطراف يك آهنرباي ) 2    در اطراف سيم بلند حامل جريان )1

  حامل جريان در اطراف حلقة) 4  ها دور از لبهو آرماني حامل جريان  درون سيملولة )3

ايـم. اگـر از سـيملوله     اند، سـاخته  در كنار هم قرار گرفته ور فشردهط رديف به هاي آن در يك اي كه حلقه حلقه 200اي  لولهمسي ،م طويلياز سيبا استفاده   - 149

Tاندازة ميدان مغناطيسي روي محور سيملوله ،عبور دهيم A10جريان 38 )T.mمتر است؟ ليمي قطر سيم چند .شود مي 10 )
A

   7
0 12 10  

1( 1  2 (5/1 3( 5/0  4 (75/0  

 ؟نيستندها داراي دوقطبي مغناطيسي خالص  هاي آن يك از اتم اند و هيچ فاقد خاصيت مغناطيسي طور ذاتي د زير، بهكدام دسته از موا  - 150

  مس، نقره، سرب) 4  طالم، پالتين، آلوميني )3  اكسيژن، هيدروژن، نيتروژن) 2  آهن، نيكل، كبالت )1

v

F

شمچال) به (لايرو

غربشرق

�

r=0

R =3�

R

12� 4�
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R
D

R
C

I =1A

x y B

A



   21: ةصفح       (دفترچة مشترك) تجربي يازدهماختصاصي   99خرداد  9آزمون  -)7پروژه (
  

  مشترك دفترچة    )2( شيمي     

  

 كدام مورد درست است؟ - 151

  شود. به عنوان زيراليه چهارم پر مي gدر جدول پيشنهادي شارل ژانت، زيراليه ) 1
  يابد. يش ميافزا هاپذيري عنصر هاي جدول تناوبي با افزايش عدد اتمي، واكنش گروه همة در) 2
Feصورت دو اكسيد طبيعي با فرمول آهن به) 3 O2 Feو 3 O3   دارد. وجود 4
  يابد. كاهش مياتم ، شعاع هاي هسته در يك دوره، تعداد اليه الكتروني ثابت است و با افزايش پروتون) 4

Fe)اكسيد را گرما دهيم، از آن مگنتيت  (III)ن زير، اگر آهواكنش  نشدةموازنه معادلة مطابق  - 152 O )3 آهن  kg500شود. در يك كارخانه توليد مي 4
(III)  دست  هباشد، در انتها به تقريب چند كيلوگرم مگنتيت خالص ب %80دهند. اگر بازده درصدي واكنش  رما ميگرا  %80اكسيد ناخالص با درصد خلوص

Feكنند ها در واكنش شركت نمي آيد؟ (ناخالصي مي ,O : g.mol  156 16(  Fe O (s) Fe O (s) O (g) 2 3 3 4 2  

1 (299  2 (309  3 (319  4 (329  
Cبا فرمول مولكولي  اي (تركيب آلي) مادهچند ايزومر براي  - 153 H O8  توان در نظر گرفت؟ مي باشد، و گروه اتري ميكه داراي حلقه بنزني  10

1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  
 پوشي كنيد.) هاي مختلف چشم تغيير چگالي در دما(از  ها در كدام گزينه به درستي نمايش داده شده است؟ دماي نهايي ظرف مقايسه - 154

  و گرم شود.گرم گرد 2ختن كه با سو C040ليتر آب ميلي 60ظرف آ) 

  و گرم شود.گرم گرد 1كه با سوختن  C060يتر آبل ميلي 30ب)  ظرف

  ماكاروني گرم شود.گرم  1گردو و گرم  1كه با سوختن  C040ليتر آب ميلي 60ظرف پ) 
  آ پ ب) 4  ب آ پ) 3  آ ب پ) 2  پ ب آ) 1

 درست باشد؟ تواند نميدر مورد يخچال صحرايي  كدام مطالب زير - 155

  ظرف سفالي و مقداري شن خيس استفاده كرد. دستگاه براي ساخت آن از يك تكر اين) مبآ
  دهد. پوش چوبي اين دستگاه ساده، مبادلة گرما را با سرعت خوبي انجام ميب) در

  شود. ) آب موجود در شن خيس، در بدنه سفالي ظرف دروني نفوذ كرده و تبخير ميپ
  پ -ب -آ) 4  فقط ب) 3  ب -آ )2  پ -آ )1

 اي دارد؟ تر از بوتان است، چند ايزومر شاخه هاي آن قوي و نيروي بين مولكول هگزانتر از ت زنجيري كه چسبندگي آن كمآلكان راس - 156

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
لماس چند ا g3 فرازشكيلوژول بر مول باشد، براي  2و  52به ترتيب برابر با  از گرافيت الماسيك مول  اتيلن ومول  يك اگر آنتالپي استاندارد تشكيل - 157

C)الزم است؟گرما كيلوژول  g.mol ) 112   ) H (g) C H (g) 2 2   C(s,2گرافيت  42

(الماس( C(s,گرافيتC(s,  

H H  C H  C C  پيوند  
kJ.mol)انرژي  610  413  436 )1  

1 (75/288  2 (75/179  3 (5/795  4 (1591 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  سيد:خود را بنوي 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 10چند از 

   
 

دقيقه 20
اي زميني را بدانيم/ قدر هداي

 / در پي غذاي سالم 

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

  107تا  1هاي  صفحه
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ش انجام شده چند مورد از مطالب زير درباره واكن سولفات، قرار داده شده است. (II)موالر مس  9/0ليتر محلول  ميلي 400اي از جنس روي در  تيغه - 158

Zn) درست است؟ ,Cu : g.mol )  165 64 

 شود. تر مي به مرور زمان محلول پررنگ 

 (با فرض اينكه تمامي مس كاهش يافته روي تيغه بنشيند) شود. كاسته مي پس از انجام واكنش مقداري از جرم تيغه 

 پذيري فلز روي از مس كمتر است. واكنش 

 هاي سرعت مصرف يوند، اگر اين واكنش در يك ساعت كامل شوCu 2  مول بر ثانيه است.  001/0برابر  
1 (1  2 (2  3 (3    4 (4  

و  فرنگي كه در گوجه …پذيري بااليي دارند اما موادي مانند  دارند. اين مواد واكنش …پرانرژي و ناپايداري هستند كه در ساختار خود،  هاي ، گونه… - 159
 د.ده ها را كاهش مي فعاليت آن شود، هندوانه يافت مي

  ليكوپن -الكترون جفت نشده -ها راديكال) 2  بتاكاروتن -پيوند دوگانه -ها راديكال) 1
  ليكوپن -الكترون جفت نشده -ها ريز مغذي) 4  بتاكاروتن -پيوند دوگانه -ها ريز مغذي) 3

 باشد؟ مي گندمه هاي مشترك الياف سلولز و نشاست چه تعداد از موارد زير مربوط به ويژگي - 160

  ها آناتصال تعداد زيادي مولكول گلوكز در ساختار  آ.
  ها آندر ساختار  اتمي 6هاي  وجود حلقه ب.
  هستند پليمرهاي طبيعي .پ
  شبيه به انسولينبسيار بزرگ . اندازه مولكولي ت
1 (2  2 (3  3 (4  4 (1  

   
 توانند باشند؟  دهندة كدام عناصر مي به ترتيب از راست به چپ نشان Dو  A، B ،Cبا توجه به جدول زير، نمادهاي  - 161

 خواص فيزيكي يا شيميايي
 نماد شيميايي

D C B A 
 دارد دارد ندارد دارد رسانايي الكتريكي

 دارد ندارد ندارد دارد رسانايي گرمايي

 دارد ندارد ندارد دارد سطح صيقلي

 دارد ندارد ندارد دارد خواري چكش

  منيزيم  –برم  –كربن (گرافيت) – قلع) 2  پتاسيم   –فسفر  –ژرمانيم  –) سرب 1
  قلع  –كلر  –منيزيم  –) سيليسيم 4  سرب –كربن (گرافيت) –سيليسيم  –ژرمانيم ) 3

   است؟  نشدهدرستي نشان داده  شدن به كاتيون، در فلزات مربوطه به تبديل تمايل برايدر كدام گزينه، ترتيب  - 162

 مس آهن ) پتاسيم2    طالآهن ) سديم1

  روي مس ) پتاسيم4    نقره روي ) سديم3
  اند؟ ساختاري به يك آلكان مربوط كدام دو فرمول - 163

  
  ب)     آ)
  
  

 ت)      پ)

  

  ) ب، پ4  ) پ، ت3  ) آ، ت 2  ) آ، ب 1

 گواه     



   23: ةصفح       (دفترچة مشترك) تجربي يازدهماختصاصي   99خرداد  9آزمون  -)7پروژه (
  

 ها را به ترتيب از راست به چپ بخوانيد) (گزينهكند؟  كدام گزينه جاهاي خالي را به درستي پر مي - 164

  » ارز با . . . است كه ارتباط مستقيم با . . . و . . . دارد. ماده، هممجموع . . . ذرات سازندة يك نمونة «
 فشار  –انرژي گرمايي  –دما  –) انرژي جنبشي 2  مقدار ماده   –انرژي گرمايي  –دما  –هاي  ) انرژي1

  مقدار ماده   –دما  –انرژي گرمايي  –) انرژي جنبشي 4  فشار  –دما  –انرژي گرمايي  –هاي  ) انرژي3
هاي (آ) تا (ت) در كدام  گرماي حاصل از واكنش مقايسهفرض اينكه گرماي الزم براي تبخير يك مول آب دو برابر گرماي تبخير مولي آمونياك باشد،  با - 165

   گزينه به درستي ارائه شده است؟ 

3آ)  2 2 24 3 2 6NH (g) O (g) N (g) H O(g)     (3ب 2 2 24 3 2 6NH (l) O (g) N (g) H O(l)    
3پ)  2 2 24 3 2 6NH (g) O (g) N (g) H O(l)    3) ت 2 2 24 3 2 6NH (l) O (g) N (g) H O(g)    
  پ  >آ  >ب  >) ت 4  ت  >ب  >آ  >) پ 3  ت >آ  >ب  >) پ 2  آ >ت  >پ  >) ب 1

 هاي زير درست هستند؟  د از عبارتچه تعدا - 166

2هاي دو اتمي كلر، يد و برم به صورت  الف) مقايسة آنتالپي پيوند مولكول 2 2I Br Cl  باشد.  مي  
Cالپي پيوند ب) ميانگين آنت C  از دو برابر ميانگين آنتالپي پيوندC C .كوچكتر است ،  

Cپ) اختالف ميانگين آنتالپي پيوند  C  باC C  از اختالف ميانگين آنتالپي پيوندC C  باC C تر است.  بيش  
Oت) ميانگين آنتالپي پيوند  H ازN H تر است.  بيش  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
Sn(s)هاي زير تغيير آنتالپي واكنش با توجه به واكنش - 167 Cl (g) SnCl (s) 2   قلع كدام است؟مول  2/0، به ازاي مصرف 42

Sn(s) Cl (g) SnCl (s) H a kJ
SnCl (s) Cl (g) SnCl (s) H b kJ

    

    
2 2 1

2 2 4 2
 

1 (/ (a b)kJ 0 2   2( (a b)kJ    3( / (a b)kJ0 2    4( ( a b)kJ    

  گردد؟ كدام گزينه باعث كاهش سرعت واكنش منيزيم با هيدروكلريك اسيد مي - 168

  ) افزايش دماي محلول2  م ) استفاده از پودر منيزيم به جاي نوار منيزي1
  ) بستن در ظرف واكنش4    دهنده افزودن آب به مواد واكنش )3

 است؟  نادرستبا توجه به ساختار مولكولي مقابل، كدام گزينه  - 169

C) يك كربوكسيليك اسيد با فرمول مولكولي 1 H O7 7   است.  2
  كنند.  شود، استفاده مي هاي شيميايي كه منجر به فساد مادة غذايي مي كنش) از آن به عنوان يك نگهدارنده جهت كاهش سرعت وا2
  ) نام آن بنزوئيك اسيد است و در تمشك و توت فرنگي وجود دارد. 3
CH) آشناترين هم خانوادة آن، اتانوييك اسيد با فرمول 4 COOH3  .است  

 صحيح است؟  هاي زير در رابطه با تفلون چه تعداد از عبارت - 170

 الف) جرم و حجم مولي اين پليمر دقيقاً برابر با مجموع جرم و حجم مولي مونومرهاي سازندة آن است. 

  جفت الكترون ناپيوندي وجود دارد.   12اين پليمر هر مولكول ب) در 
  ت. هاي مهم آن اس ويژگيهاي آلي، جزو  ا و انحالل در حاللپ) نقطة ذوب باال، مقاومت در برابر گرم

  شود.  ت) از آن در تهية ظروف نچسب، نوار تفلون و كف اتو استفاده مي
1 (4    2 (3    
3 (2    4 (1  

  

OH

O



 

 

  
  

   

    

    

غيرمشتركغيرمشترك



   25: ةصفح       (دفترچة غيرمشترك) تجربييازدهم اختصاصي   99 خرداد 9آزمون  -)7پروژه (
 

  غيرمشترك دفترچة  )2(رياضي       
  

  
 كدام است؟  بين چارك اول و سومهاي  دادهواريانس  7و  21و  8و  5و  12و  10و  19و  9و  17و  14و  11و  23و  20و  18و  16هاي  در داده - 171

1 (2 3
7  2 (58

7  3 (2
7  4 (48

7  

  كدام است؟ ،زوج باشند رو شده باشد، احتمال اينكه هر دو عدد 6صورت همزمان، اگر مجموع دو عدد رو شده كمتر از  تاس سالم به 2در پرتاب  - 172

1 (1/0  2 (8/0  3 (2/0  4 (25/0  

باشد،  3ايم. به شرط آنكه بدانيم عدد انتخاب شده زوج است، احتمال آنكه عدد انتخابي مضرب  تخاب كردهاز بين اعداد طبيعي دو رقمي عددي به تصادف ان - 173

 كدام است؟

1( 1
4   2(1

6   3(1
3   4( 1

2  

اين  اگر؛ است% 60زشكي كنكور همان سال پ در رشتة % و احتمال قبولي او65در آخرين آزمون كانون  7000ه تراز باالي آموزي ب احتمال رسيدن دانش - 174

 شودپزشكي قبول   در رشتهاو  احتمال اينكه% خواهدرسيد. 70به در كنكور ، احتمال قبولي او كسب كند 7000تراز باالي در آخرين آزمون كانون آموز  دانش

 ؟چقدر است ،نرسد 7000به تراز باالي ين آزمون كانون در آخرولي 

1(35
100   2(455

1000   3(42
100   4( 145

1000  

كه مهرة دوم  كنيم. احتمال آن بدون جايگذاري از جعبه خارج مي و سرهم)طور متوالي (پشت  به مهره 2مهرة سياه قرار دارد.  3و  مهرة سفيد 6اي  در جعبه - 175

 كه مهرة اول سفيد باشد، كدام است؟ سياه باشد به شرط آن

1( 3
8   2(1

3   3(1
4   4( 1

8  

 شوند؟ ا كدام احتمال تاس اول و دوم يكسان و بزرگتر از تاس سوم ظاهر ميدر پرتاب سه تاس، ب - 176

1( 3
72   2(5

72   3(3
36   4( 5

36  

,b}هاي داده ميانگين - 177 , , , , }1 5 8 0 هاي اوليه خواهد شد،  جديد نصف ميانگين داده كنيم و ميانگين واحد كم مي 10ها  است. از سه برابر داده aبرابر 3

 كدام است؟  aو bاختالف

 صفر )4  1 )3  5 )2  3 )1

 كدام است؟ eو bباشد ميانگين دو عدد  13برابر  a,b,c,d,e,fهاي و ميانگين داده 14رابر ب a,c,d,fهاي اگر ميانگين داده - 178

1( 22  2( 11  3( 30  4( 10 

 ها كدام است؟ باشد، تعداد داده 4و انحراف معيار برابر  64ها برابر  از ميانگين دادههاي انحراف  هاي آماري، اگر مجموع مربع در يك سري از داده - 179

1( 5  2( 8  3( 16  4( 4 

xهاي اگر ضريب تغييرات داده - 180 , x , ..., x ,1 2 8  ها كدام است؟ برابر با صفر باشد، آنگاه ميانگين داده 2

 صفر )4  6 )3  4 )2  2 )1

 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 
 آزمون امروز چيست؟شما براي گذاري  هدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

يقهدق 15
  آمار و احتمال

  )166تا  143 هاي صفحه( 



   26: ةصفح       مشترك)غير(دفترچة  تجربي يازدهماختصاصي   99 خرداد 9آزمون  -)7پروژه (
  

  غيرمشترك دفترچة )2شناسي ( زيست     
  

 
       ، صحيح است؟ لنيبرخالف ات نيهورمون اكسچند مورد دربارة نهاندانة فتوسنتزكننده،  اهيگ كيدر رابطه با  - 181

  مؤثر است.  ياهيگ اختةيموجود در  يها نيپروتئ يبرخ تيبر فعال –الف 

  شوند. يم اهيدر ساختار گ شتريسبز ب يشاخه ها و برگ ها جاديمانع ا –ب 

  شود. يجداكننده م ةيكننده در ال هيتجز يها ميآنز ديمانع تول اد،يدر مقدار ز –ج 

  كنند. يعبور م يا اختهيچرخة  G2 يشوند كه از نقطة وارس يم ديتول ييها اختهيتوسط  –د 

  صفر)4  3)3  2)2  1)1

  كند؟درستي تكميل ميكدام گزينه عبارت زير را به  - 182

  »………… هورمون همانند.. ………موثر در  گياهي هر هورمون«

  آندوسپرم نقش دارد. ييغذا ريساقه، در كاهش ذخا يمحرك رشد طول – يزساخت سموم كشاور) 1

  نقش دارند. يسأر يرگيمحافظ در قاعده دمبرگ، در چ ةيال ليموثر در تشك – يشيرو ريدر تكث شهير لي) تشك2

  رشد دارند. ياثر بازدارندگهمواره كننده،  ةيتجز (هاي)ميآنز ديمحرك تول –مجاور نگهبان روزنه  يها اختهيجذب ساكارز در  شيافزا) 3

  .موثر است. اختهيدرون  ها ميآنز ديتول شي، در افزايليفس يشكل با منشا سوخت ها يگاز –سرعت رشد دانه ها  مي)تنظ4

 طور صحيح تكميل مي كند؟كدام گزينه، عبارت زير را به  - 183

    .»........................... رد،يگ يزا را م يماريورود عوامل ب يكه جلو اهانيدر گ نوع تغيير در ديوارة ياخته ايهر «

  است.  ينقش اساس يبا اسمز را دارد، دارا اي اختهي يعبور از غشا ييكه توانا يماده ا پتانسيلدر حفظ  )1

  را دارند.  تركيبات سازندة ديوارة ياخته اي ديتول ييخود توانا ةكه توسط پروتوپالست زند هايي قرار دارنددر ساختار ياخته ) 2

  شود. يم اهيگ يبرا شترياستحكام ب جاديسازنده و ا ةاختيباشد كه باعث توقف رشد  يم يمواد ي) در ساختار خود، دارا3

    شده است. ليتشك اختهي هيال كياز   در حفاظت داشته و معموالً يجوان نقش اصل يها شهيكه در برگ ها، ساقه ها و ر رخ مي دهد يسامانه ا در) 4

  است؟ نادرست چند مورد اين مورچه ها بارةكنند. در يمحافظت م ايخود در درخت آكاس ياز مورچه ها از محل زندگ يگروه - 184

  تخريب مي شود.ها  وليمتصل به سانتر هر رشتة پروتئيني توز،يم تلوفاز ةدر مرحل* 

  شوند. يبدن مبادله م يها اختهيمرطوب با  يسطوح تنفس قياز طر يتنفس يگازها *

  گوارش دفع شوند. ةمتصل به لول يسامانه ها قيتوانند از طر يم دار تروژنيزائد ن يمواد دفع *

  شود. يانجام م افتهيها به كمك سامانه تخصص  اختهيبه  ازيمورد ن يرساندن مواد مغذ *

    1)2    صفر )1

3(2    4(3  

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 

 

پاسخ گياهان به محرك ها
  152تا  137صفحه هاي 

دقيقه 20



   27: ةصفح       مشترك)غير(دفترچة  تجربي يازدهماختصاصي   99 خرداد 9آزمون  -)7پروژه (
  

    ؟كه به درون پيكر يك گياه نهان دانه وارد مي شود است هر رشتة ظريف قارچيموارد مشخصة مورد يا كدام  - 185

  هاي گياهي دريافت مي كند.  واد حاصل از فتوسنتز را از ياختهم –الف 

  هاي روپوستي عبور مي كند.  از سد پوستك موجود در سطح ياخته –ب 

  اي وارد مي شود. زنه هاي هوايي به فضاي بين ياختهاز طريق منفذ رو –ج 

  با هجوم به گياه سبب آسيب به محصوالت گياهي مي شود.  –د 

  د  –ج فقط  )4  ج  –ب  فقط )3  ب  –الف  فقط )2  الف فقط  )1

 ش     كاه نوع ديگري هورمونو  شيافزا دو هورمون ديتول نديفرا نيدارد. در ا ياثر بازدارندگ يجانب يبر رشد جوانه ها يسأجوانه ر اه،يهنگام رشد گ - 186

  هورمون ها درست است؟ نيدر مورد ا بيبه ترت نهي. كدام گزابدييم

  كند. يم كيرا تحر يا اختهي ميتقس –د نبدون دانه نقش دار يها وهيدر درشت كردن م )1

  در كشت بافت است. ييزا شهيمحرك ر –د نانداز يم ريرا به تاخ ياهيگ ياندام ها رشدنيپ )2

  در ايجاد ساقه از تودة ياخته اي كال نقش دارد. –اي اثر دارند  اليت گروهي از پروتئين هاي ياختهبر فع )3

 جيبرال مي باشد. نوعي تركيب توليد شده توسط قارچ –د ندار ياثر بازدارندگ يدولپه ا اهانيگ گروهي ازجوانه هاي بر رشد  )4

  است؟ درستنادربارة گياه گوجه فرنگي ، كدام گزينه   - 187

    هاي خود دارند. زيادي سبزينه در گروهي از ياخته ميوه هاي نارس ، مقدار )2  تبديل سرالد رويشي به زايشي در آن ها وابسته به طول روز و شب نيست. )1

  دهد. ميوه رخ مي طي رسيدن ژله اي شدن در اتتغيير مزة ميوه برخالف تغيير) 4  را تأمين كنند.مي توانند مواد مورد نياز براي رشد گياهان انگل  )3

 است؟ نادرستعبارت زير كدام  - 188

    بسته شدن گلبرگ هاي برخي گياهان در پاسخ به شب، نوعي پاسخ گياهان به نور محسوب مي شود.) 1  

  صورت مي گيرد.  همانند عوامل هورموني گياه كاهش دماي محيطريزش برگ در بعضي درختان در پاسخ به فرايند ) 2  

  زايشي شود. سرالد ساله، كاهش دماي بذر مرطوب مي تواند سبب تبديل سريع تر سرالد رويشي جوانه ها به  در نوعي گياه يك) 3  

 شود. ليتبد يشيزا ايكه در جوانه قرار دارد، به سرالد گل  يشيسرالد روهر گياه فتوسنتزكننده زماني گل مي دهد كه ) 4  

 كه توليد گل براي آن ها هزينه بر مي باشد، صحيح است؟ نهان دانه اي دربارة بعضي از گياهانفقط عبارت كدام  - 189

  كنند. يفتوسنتز م يو به مدت كوتاه نديآ يم رونيدانه، لپه(ها) از خاك ب شيرو ي) درپ1

  .بروند گريد يبه جا ييخود از جا ازيمورد ن يماده و انرژ نيتأم يبرا توانند ينمبرخالف جانوران ) 2

  ) در همة فصل هاي سال، مي توانند ساختار هاي اختصاص يافته براي توليد مثل جنسي ايجاد كنند.3

  .كنند ديرا تول گريد يمواد آل يها و بعض دراتيخود مانند كربوه ازياز مواد موردن يفتوسنتز، بخش ةليتوانند به وس يم) 4

 تكميل مي كند؟ نادرستكدام گزينه، عبارت زير را به طور  - 190

  »دربارة هورموني كه مقدار زيادتر آن در فرايند شكل .......... نقش دارد ؛ مي توان گفت ...................«

  ، بر فعاليت نقاط وارسي مؤثر است. ترشح شده از ياخته هاي درون ريز كليههمانند هورمون  –الف ) 1

  را افزايش دهد. پيكر جاندارورود يون هاي معدني به  امكان برخالف هورمون مترشحه از غدة پاراتيروئيد، –ب ) 2

  محرك فوليكولي، بر تمايز گروهي از ياخته هاي هسته دار اثرگذار است.همانند هورمون هيپوفيزي  –الف ) 3

  تريپلوئيد توليد شود. ةانسان، ممكن است توسط ياخته هايي با هست در برخالف هورمون كاهندة قند خون –ب ) 4
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  غيرمشترك دفترچة ) 2(فيزيك      
  

 
B(ميدان مغناطيسي است؟ وبرچند  ،زيرمغناطيسي گذرنده از قاب مستطيل شكل  اندازة شار  - 191


 ، يكنواخت است.)

1( 3     2( /0 4   

3( /0 4 3     4( /0 2 3   

/حلقة مربع شكلي عمود بر ميدان مغناطيسي يكنواختي كه اندازة آن  ،مطابق شكل زير  - 192 T0 /است، قرار دارد. اگر مساحت حلقه  1 m20 و در بوده 05

/مدت  s0  شود؟ بچرخد، اندازة نيروي محركة القايي متوسط القا شده در حلقه چند ولت مي شدرجه حول يكي از قطرهاي 90 به اندازة 5

1( /0 01     2( /0 1   

3( /0   صفر )4     25

چند برابر اندازة بار  )s4(صفر تا اول مرحلة در جا شده بار الكتريكي جابه است. اندازة زيرشكل صورت  اي به ي از حلقهمغناطيسي عبور نمودار تغييرات شار  - 193

 است؟ )s12تا s4( جا شده در مرحلة دوم جابه الكتريكي

1( 1
2     2( 1   

3( 2     4( 3   

 در سيملولةRطرف چپ حركت كند، جهت جريان القايي در مقاومت ) به1( اند. اگر لغزندة رئوستا در سيملولة هم قرار گرفته در شكل زير، سه سيملوله در مقابل  - 194

  در چه جهتي خواهد بود؟ ترتيب از راست به چپ  به)، 3( در سيملولة Rمقاومت ) و2(

  DبهCاز، BبهA) از1

  CبهDاز ،BبهA) از2

  CبهDاز ،AبهB) از3

  DبهCاز ،AبهBزا) 4

گرفت كه شدت نتيجه توان  مي .متفاوت است ها به سيملوله هاتنها سرعت نزديك شدن آهنرباها يكسان بوده و  تمامي شرايط آزمايشدر دو شكل زير،   - 195

 …) استفاده كنيم، جريان القايي متوسط در آن 2در شكل ( تري مقاومتهاي پر باشد و اگر از سيم ..) ميز شكل (.جريان القايي در شكل (...) بيشتر ا

 يابد. مي

    كاهش ،2، 1 )1

  افزايش ،2، 1 )2

    كاهش ،1، 2 )3

  افزايش ،1، 2 )4

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2فيزيك (هاي درس  ؤالگويي به س 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

مغناطيس و القاي 
 الكترومغناطيسي 

 يديدة القاي الكترومغناطيسپاز ابتداي (
  )تا پايان فصل

  104تا  85هاي  صفحه

A

C

E

D

B

20

4 12
t(s)

�(Wb)

0

s N
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+ -
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+ -
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 30 زاوية پيچهميدان مغناطيسي با سطح د كه خطوط طوري قرار دار ي حلقه درون ميدان مغناطيسي يكنواخت 1000اي شامل  ، پيچهزير مطابق شكل  - 196

ربع بر ثانيه باشد تا نيروي م چند متر ي پيچهها مساحت حلقه آهنگ افزايشاندازة  تسال باشد، 210با سي برابريميدان مغناطبزرگي د. اگر نساز درجه مي

 متوسط القايي محركة 22  ولت در پيچه ايجاد شود و جهت جريان القايي در اين پيچه به كدام سمت است؟ 10

1(  34  )2    1و در جهت  10 34   2و در جهت  10

3(  34 3  )4    1و در جهت  103 34 3   2و در جهت  103

ضريب القاوري  ،اگر با نصف كردن طول القاگربه مولد متصل شده است.  ،باشد مي 4هايي با مقاومت الكتريكي القاگري كه داراي سيمزير،  شكلمطابق   - 197

 نظر كنيد.) هاي رابط صرف (از مقاومت الكتريكي سيم شود؟ انرژي ذخيره شده در آن چند برابر مي آن نصف شود،

1( 25
18     2( 25

9   

3( 4     4( 8   

5 آنانرژي ذخيره شده در  يابد، تغييراتافزايش  A2 القاگرجريان عبوري از يك اگر   - 198
 القاگر چند آمپر است؟عبوري از  شود. جريان اوليه مي همقدار اولي 4

1( 4     2( 2   

3( 6     4( /1 5   

 دهد؟ درستي نشان مي به SIجريان متناوب را در  اين ادلةاست. كدام گزينه مع زيرصورت شكل  بهبرحسب زمان نمودار جريان متناوب يك مولد   - 199

1( I sin( t)
 4 2     2( I sin( t)  4 2  

3( I sin( t) 4 500    4( I sin( t)
 4 500  

/لقاوريابه ضريب  القاگرنمودار جريان الكتريكي عبوري از يك   - 200 H0 tدر لحظة  اين القاگراست. انرژي ذخيره شده در زير مطابق شكل  2 s
1
چند  60

 ژول است؟

1( 9/0    2( 8/1  

3( 7/2    4( 4/5  

  

(1)
(2)

B

�=12 =1V,r �

I(A)

t(ms)

-4

0
5

I(A)

t(s)

-6

0

6

0/1
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  غيرمشترك دفترچة    )2( شيمي     

  

 موز با كدام گزينه مطابقت دارد؟موجود در  الكل سازندة استر موجود در آناناس با اسيد سازندة استرواكنش ساختار استر حاصل از  - 201

1 (O

O

    2 (O

O

  

3 (

O

O  4 (O

O

  

 ؟دباش نميصحيح  گزينهكدام عبارت  زيربا توجه به ساختار  - 202

  .استگروه عاملي كتوني داراي ) 1

  .    استها  ) تركيبي سير نشده و از خانوادة آروماتيك2

  شود. ) مصرف زياد آن باعث ايجاد مشكل در بدن مي3

  پذيري كمي دارد.  ) تركيبي آب دوست بوده و در چربي انحالل4

Hشدن يي كه از پليمرآميد كيلوگرم از پلي 71كافت كامل  براي آب - 203 N (CH ) NH 2 2 2 HOOCو 2 (CH ) COOH 2 آيد  دست مي به 2

H)تقريباً چند كيلوگرم آب الزم است؟ ،باشد مي g.mol1568000و داراي جرم مولي ,C , N ,O : g.mol )    11 12 14 16  

1 (18    2 (36  

3 (72    4 (144  

  است؟  نادرستكدام مطلب  - 204

هاي طوالني استحكام خود را  ها براي مدت هاي تهيه شده از اين نوع پارچه آميدها بسيار كند است و لباس استرها و پلي ليپ كافت آب) به طوركلي واكنش 1

  كنند.  حفظ مي

   كافت استرها معروف است. دهند، اين واكنش به آب واكنش مي استرها در شرايط مناسب با آب) 2

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

   شوند. (گلوكز) تبديل ميخود هاي نشاسته در شرايط مناسب به آرامي به مونومرهاي سازنده  مولكول) 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

  اسخ صحيح بدهيد؟توانيد پ 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  آزمون قبل 10چند از 

   
 

 دقيقه 10
 ناپذير پوشاك، نيازي پايان

)استرها تا پايان فصل پلي (از ابتداي 
  121تا  107هاي  صفحه
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  كدام گزينه درست است؟  - 205

  آميدها تنها به شمار مونومرهاي سازنده بستگي دارد.  استرها و پلي ) آهنگ تجزية پلي1

  مانند.  شوند و براي ساليان طوالني دست نخورده باقي مي هاي سيرنشده در طبيعت تجزيه نمي هيدروكربنپليمرهاي حاصل از شده از هاي تهيه  ) پوشاك و پوشش2

  ها الگوي مصرف مطلوبي است.  ) استفاده از پليمرهاي ماندگار صرفة اقتصادي دارد و از نگاه پيشرفت پايدار، توليد و استفاده از آن3

زمينـي، ذرت و   هاي كشاورزي ماننـد سـيب   ز پليمرهاي سبز، اسيد موجود در شير ترش شده است كه اين ماده از سلولز موجود در فراورده) مونومر يكي ا4

 شود.  نيشكر تهيه مي

 ؟باشند نميدهد كدام موارد صحيح  در ارتباط با شكل زير كه ويتامين (آ) را نشان مي - 206

Cآ) فرمول مولكولي آن  H O20   است.  30
  ب) گروه عاملي كربوكسيل در آن وجود دارد. 

  شود.  پ) اين ويتامين در چربي حل مي

4هاي ناپيوندي به پيوندهاي دوگانه در آن  ت) نسبت تعداد جفت الكترون
  است.  5

  ت –پ ) 4  ت   –ب  –آ  )3  ت  –ب  )2  پ  –ب  )1

 ؟آيد ا اتانول در شرايط مناسب، كدام استر بدست مياز واكنش استيك اسيد ب - 207

  متيل اتانوات )2    اتيل متانوات )1

  متيل پروپانوات) 4    اتيل استات )3

 ؟در ارتباط با آميدها چه تعداد از مطالب زير صحيح است - 208

  د. نوجود دار Nو  C  ،Hهاي  آ) در اين تركيبات فقط اتم

  ل نيز وجود دارد. ها، گروه هيدروكسي ب) در گروه عاملي آن

  شود.  جليقه ضد گلوله استفاده مي هاي آميدي است و از آن در تهية اي گروهپ) كوالر دار

  ها گروه آميدي نام دارد.  ت) گروه عاملي موجود در آن

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

   ؟جود داردشود. اين ماده در كداميك از مواد زير و در توليد پليمرهاي سبز از الكتيك اسيد استفاده مي - 209

  سركه ) 4  پرتقال  )3  شير ترش شده )2  ماهي  )1

 ؟است نادرستكدام گزينه  - 210

  پذيرند.  تخريب پليمرهاي طبيعي زيست )1

  را افزايش دهد.  استرها پليتواند سرعت آبكافت  اسيدي مي استفاده از مواد )2

  شوند.  ميهاي نخي در محيط گرم و مرطوب زودتر از محيط سرد و خشك پوسيده  لباس )3

  شود.  ترش آن احساس مي كننده برروي نان، مزة هاي تجزيه يمپس از اعمال اثر آنز) 4

  


