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 گويي زمان پاسخ صفحه ةشمارسؤالةشمارتعداد سؤال نام درس
 مشترك

  دقيقه 10  5و  4 1-10 10 فارسي
  دقيقه 10  7و  6 11-20 10 عربي

  دقيقه 10  9و  8 21-30 10 مطالعات اجتماعياي آسمان وه پيام
  دقيقه 10  10 31-40 10 زبان انگليسي

  دقيقه 30  13تا  11 41-60 20 رياضي
  دقيقه 30  16تا  14 61-80 20 علوم

غيرمشترك
  دقيقه 10  19و  18 81-90 10 فارسي
  دقيقه 10  21و  20 91-100 10 عربي

  دقيقه 10  23و  22 101-110 10 جتماعيهاي آسمان و مطالعات ا پيام
  دقيقه 10  24 111-120 10 زبان انگليسي

  دقيقه 30  27تا  25 121-140 20 رياضي
  دقيقه 30  31تا  28 141-160 20 علوم

  
  طراحان 

  

  محمدعلي مرتضوي،پور، حميد اصفهاني، آگيتا محمدزادهخانحسنسپهر  فارسي
  پرور اكبر ايمان مجيد همايي، علي،   ، مريم آقاياري، درويشعلي ابراهيميابوالفضل تاجيك،مرتضويسيد محمدعلي،خديجه عليپور  عربي

  ، بهناز آرون، مسعود اعتصامي، حامد دوراني، سپيده فالحي، بنيامين قريشيپورخانحميد اصفهاني، آگيتا محمدزاده، سپهر حسن هاي آسمان مطالعات اجتماعي و پيام
 ، آرين توسلپور ـ بهزاد كاويانيكبرزاده ـ علي رضوانيفائزه ا  انگليسي

پور، بنيامين قريشي، محمد بحيرايي،  خان محمدي، علي ارجمند، سهيل حسن پري، مجتبي مجاهدي، سعيد جعفري، حسام سلطانپور، محمدرضا ششندا صالح  رياضي
 فرزاد شيرمحمدلي، حميد گنجي

پور، مهسا اخوان، آرش درخشي، هادي پـالور، سـام طاليـي، محمدحسـين ضـيايي،      آبادي، فرزاد كرمبيانلو، الهام ملكزاده، سپيده نجفي، مجيدابيمهسا  علوم
  فرداصغري، اميرحسين بهروزيمحمدجواد محسني، زهرا قمي، عزيزاله علي

  
  گزينشگران و و يراستاران

  
  انگليسي  هاي آسمان مطالعات اجتماعي و پيام  فارسي عربي علوم  رياضي نام درس

  پور علي رضواني  حميد اصفهاني  حميد اصفهاني مريم آقاياري محمدعرفان اردستاني  حميد گنجي مسئول درس

نژاد، فاطمه  سجاد محمد  ويراستاران
  ناصر اسكندري  راسخ،

فاطمه نوبخت، فرزاد
پور، مجيد بيانلو،  كرم

 نژادايمان حسين

مرتضوي،  سيدمحمدعلي
  ـــــــ  ـــــــ  فاطمه فوقاني  پور فرزاد كرم

گروه  ويراستاران
  مستندسازي

 حسين اسدزاده
 نيما مروج علي رفيعي، سوسن نوابيان  عليرضا زارعي 

  محسن نورمند
  الناز معتمدي،
  پويا گرجي  محدثه پرهيزگار  ستايش محمدي

  
  گروه فني و توليد

  حميد اصفهاني مدير گروه آزمون
  تارا رمضاني آراييو صفحهنگاريوفحر

  فاطمه نوبخت مسئول دفترچه
  نسب فاطمه رسولي گروه مستندسازيمدير

 سميه اسكندري مسئول دفترچه مستند سازي

 سوران نعيمي ناظر چاپ

  چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم
  021021--64636463  تلفن:  تلفن:  ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي

  »وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش 1384چي در شهريور  ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم تمام دارايي«
  مراجعه كنيد. )www.kanoon.irبراي دسترسي به پاسخ تشريحي سؤاالت به سايت كانون (
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  مشتركبخش 
  )اجباري(

  

  :عزيز انآموز دانش
 .استگويي به سؤاالت بخش مشترك اجباري  پاسخ
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 (نگاه به گذشته). نيست» ژيان«و » ملك«، »مزدور«هاي  يك از واژه هيچواژة . . . معناي  - 1

  ) پادشاهي2    ) سرسپرده1

  ) خروشنده4    ) هيجان3

 معنا شده است؟ نادرستاي  در كدام گزينه واژه - 2

  زن: كوي ـ هجوم: يورش) ضمير: باطن ـ بر1

  ) سالح: ابزار جنگ ـ گيتي: جهان ـ غوغا: همهمه2

  ) قياس: سنجيدن ـ توش: اندوخته ـ عجز: توانايي3

  ) تقصير: كوتاهي ـ كام: خواسته ـ عنايت: توجه4

 اماليي دارد؟    نادرستيكدام دو عبارت زير  - 3

  كنم. گويند قبول نمي خن ميهايي را كه از انهراف نسل جوان س الف) من به هيچ وجه تحليل
  دهد چه قسمتي از عمر ايشان به غفلت گذشته است. ب) سنگ صاحبان قبور، نشان نمي

  رسيم.   ج) اگر نيروي چاالكي جواني را با تعمل، تفكّر و بصيرت همراه كنيم، به شكوفايي مي
  د بياورد.د) جوان بايد با حفظ پارسايي، فردايي شكوهمند را براي ايران مقتدر به وجو

  ) الف، د2    ، جالف) 1

  ) ب، د4    ب، ج) 3

 ؟است نشده.به كدام شخص در عبارات زير اشاره  - 4

  از آثار اوست.  » آفتاب ةدر كوچ«الف) از شاعران موفّق پس از انقالب در ايران معاصر، كه 
  كان و نوجوانان نوشت. را براي كود» سار و سيب ةقص«و » ها كالغ«هاي  معاصر، كه كتاب ةب) سينماگر و نويسند

  اثر اوست. » هاي مجيد قصه«روستاي سيرج كرمان كه اكنون، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسي است.  ةج) زاد
  ) نادر ابراهيمي2    ) محمدجواد محبت1

  كرماني ) هوشنگ مرادي4    پور ) قيصر امين3

  دارد؟در متن زير به ترتيب چند ضمير گسسته و چند ضمير پيوسته وجود  - 5
نابكـار  اي  اند. طايفه ز من خشمگين كردهداند كه دليلي نيست من را به خيانت متّهم كند، اما اطرافيانش به تزوير او را ا پادشاه مي«

هايشـان را پذيرفتـه    و گفتـه   اند كه در بدكرداري استادند و در خيانت چيره! پادشاه بارها بر آنان اعتمـاد كـرده   دور او جمع شده
  »نشيني با اشرار موجب بدگماني در حقّ نيكمردان است. يناً هماست. يق

  ) چهار ـ دو2    ) چهار ـ يك1

  ) پنج ـ دو4    ) پنج ـ يك3

  آموز عزيز: دانش
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10چند سؤال از  در آزمون قبل به

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

 

 فارسيهاي  سؤال

  فارسي
  119 ةتا صفح 9 ةصفح

  دقيقه 10
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  ؟نيستكدام نقش دستوري در عبارت زير  - 6
از  هيچ نظيري براي دوست نديدم، اگرچه در قياس با ماه و مهر، رخ آن را بارها و بارها سنجيدم.  آن چنان گريستم كه هـر كـه  «

  »گيرد؟ مي  برابرم گذشت و اشك مرا ديد، گفت اين جوي از كجا سرچشمه
  ) مفعول2    ) نهاد1
  ) متمم4    مسند) 3

  به اشتباه به بيت نسبت داده شده است؟  در كدام گزينه نوعي از جمله - 7
  خبري ةامري ـ جمل ةجمل  ياز همه جا بانگ سرود رسد   يمي / سرا    ) سر برآور كه در اين پرده1
  عاطفي ةجمل  امري ـ ةجمل  »ونه سخن درگذريگخبري / به كز اين  رو رو كه عجب بي«گفت: ) 2
  عاطفي  ةپرسشي ـ جمل ةجمل  ) آن كه زين گونه كرم آيد از او / نااميديت كجا شايد از او3
  خبري ةپرسشي ـ جمل ةجمل  »روان، تا به كجا گرم  اي«) با دلي دستخوش خوف و رجا / گفت: 4

 كند؟ مرتّب مي» تضاد  بخشي ـ تيكنايه ـ تشبيه ـ شخص«هاي  زينه ابيات زير را بر اساس وجود آرايهكدام گ - 8

  الف) اي كارگشاي هر چه هستند / نام تو كليد هر چه بستند
  ب) گر هزاران دام باشد هر قدم / چون تو با مايي نباشد هيچ غم

  منروم بشنو صداي پاي  گفت عمر / مي ج) با زبان عقربك مي
  د) اگر چشم داري به ديگر سراي / به نزد نبي و وصي گير جاي

  ) د، الف، ج، ب2    ) د، ب، ج، الف1
  ) ب، د، الف، ج4    ) ب، ج، الف، د3

  ؟نداردكدام بيت با ابيات زير نزديكي معنايي  - 9
  از دي كه گذشت هيچ از او ياد مكن / فردا كه نيامده ست فرياد مكن  «

  »كن / حالي خوش باش و عمر بر باد مكنبر نامده و گذشته بنياد م
 ) حاليا حال را غنيمت دان / وقت خود را به نيست و هست مده1

  دهم تا صبح تا فردا شود فرداي وصل / حاليا جان مي ة) در شب هجرش به بوي وعد2
  ) حاليا گر قدح باده تو را هست بنوش / كه نخورده است كس امروز غم فردا را3
4فردا / بگذر امروز حاليا اين است ة) از غم دي و غص  

  دو بيت كدام گزينه به ترتيب با عبارت و بيت زير قرابت معنايي دارد؟ -10
  »جان پدر، تو نيز اگر بخفتي، به از آن كه در پوستين خلق افتي.«
  »جهان جمله فروغ روي حق دان / حق اندر وي ز پيدايي است پنهان«

 نه بهار ،آمد يبهر د نيوستپ/  ارينه ز  ديبا اريخلوت از اغالف) 

 ب) آنان كه حساب كار مردم دارند / غافل ز حسب خويش و چون بيمارند

  ج) وليكن خداوند باال و پست / به عصيان (گناه) درِ رزق (روزي) بر كس نبست
  پرده از در و ديوار / در تجلّي است يا اولواالبصار (صاحبان بينش) د) يار بي

  الف، د )2    ) الف، ج1
  ) ب، د4    ب، ج )3
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 (نگاه به گذشته)است؟  نشده  كدام گزينه درست ترجمه -11

  هايش را براي امتحان، خوب خواند. و درسناراحت شد آموز  دانش»: .الطّالب و قَرأ دروسه لالمتحان جيداً حزِنَ) «1

  از دستت افتاد؟!كيف كجا اي دخترم، »: أينَ وقَعت الحقيبةُ من يدك يا بنتي؟!«) 2

  ام. سيب و انگور و انار از بازار براي مهمانانم گرفته»: أخَذت التّفّاح و الرّمان و العنب من السوقِ للضُّيوف.«) 3

  شان برگشتند. اين دو زن از خيابان نهم با خودرو، به سمت خانه»: هاتانِ المرأتانِ رجعتا من الشّارع التّاسع إلي بيتهما بالسيارةِ.) «4

  كدام عبارت درست ترجمه شده است؟ -12

  چند تلفن همراه روي ميز آن پزشكان است؟سه(تا). »:ثالثة. بات؟بيمنضدة اولئك الطّ يكم جواالً عل« )1

  .اي براي آن بازيكن برنده در دو مسابقه استاين كليد نقره .»:نيالمسابقت يالفائز ف لذلك اللّاعب يهذا المفتاح الذهب« )2

  هاي مسافران كنار در، نزد پدر است.چمدان .»:يخلف الباب عند أب نيحقائب المسافر« )3

  تو بايد به همراه آن گاو از باغ خارج شوي. »:بالخروج من البستان مع هذه البقرة. كيعل« )4

  است؟ كدام عبارت درست آمده  هترجم -13

  جا برگشتم. هايي مردانه از بازار خريدم و از آن لباس»: اشتريت مالبس رجالية من السوق و رجعت من هناك.) «1

  آن زن مسلمان قرآن خواند، زيرا آن كار، عبادت بود.»: نظرت تلك المرأة المسلمة إلي المصحف ألنّ هذا العمل عبادة.) «2

  جا دور است و هتل نزديك. كتابخانه از آن»: المكتبة قريبة من هنا و الفندق بعيدة.) «3

  كنند.  كنند، شايستگان را هالك مي هرگاه فرومايگان فرمانروايي »: ك األراذل، هلك األفاضل.إذا مل) «4

  ؟نادرست استهاي عربي داده شده  كدام مفهوم براي عبارت -14

  سخن در دهان اي خردمند چيست؟ / كليد در گنج صاحب هنر!»: المؤمن قليل الكالم كثير العمل.« )1

  دار كه اندازه نكوست! اندازه نگه »:خيرُ االُمور أوسطها.« )2

  ادب مرد، به ز دولت اوست! »: أدب المرء خيرٌ من ذَهبه.« )3

4( ».مشورت كند تدبير/ غالبش بر غرض نيايد تير هر كه بي»: رأيان خيرٌ من رأيٍ واحد  

 عربي هاي  سؤال

  عربي
  

 70 ةتا صفح 1 ةصفح

 آموز عزيز: دانش  دقيقه 10
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد در اين آزمون به چند سؤال از  فكر مي
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
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 ها، پرسشي هستند؟  در كدام گزينه تمام كلمه -15

  أ ـ  أينـ  ) لمن2   كمـ  أينـ  ) جنب1

  فيـ  منـ  ) لماذا4   لــ  كيفـ  متي) 3

  است؟ نشدهترتيب، درست بيان  در كدام گزينه نام حروف الفبا به -16

  ) حسن: حاء، سين، نون2  ) جميل: جيم، ميم، ياء، الم1

  ) رسول: راء، سين، واو، الم4  ) مرتفع: ميم، راء، فاء، تاء، عين3

  ؟نيستكدام كلمه مناسب جاي خالي  -17

  ات . . . في مسابقة حفظ القرآن. (ناجحات)) اولئك البن1

  الطّلّاب في الحديقة. (هؤالء) . . . )2

  ) . . . هو بائع المفاتيح؟ ال، هو بائع الكتب. (هل) 3

  . . .  . (القلم هنا) لمن هذا القلم؟ )4

  ؟نيستجمع مكسر كدام كلمه درست  -18

  مواعظ ←) موعظة 2    سور ←سورة  )1

  عبر ←) عبرة 4    قُدماء ←) قَدم 3

  كار رفته است؟ پرسشي درست به هكدام كلم -19

  )ني. (من أرازيش نةيمد ي. ذلك الرّجل؟ ف . .) 1

  )ني. (أيرازي. ذلك الرّجل؟ هو ش . . )2

  . (ما)دةيسع ي. اسمك؟ اسم . . )3

  )ي. (ما هةالمكتب رةيمد ارة؟يتلك الس ي. ف . . )4

 است؟ نادرستنگارش كدام جمله  -20

  ا ما لَبِست مالبس مناسبة يا والد سعيدة؟) لماذ1

  ) أيتها األخَوات، أين ذهبتُنّ بالسيارة؟2

  أيتها اإلخوة هل أكلتُنَّ الطّعام هنا؟ )3

  نحن ما خَرَجنا من الصف قبل خروج مدرسنا. )4
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  هاي آسمان) (پيام
  ست؟نجس ا هر دو مورد كدام گزينه -21

  شراب، مدفوع گوسفند  )2    ادرار گاو، خون انسان) 1

  گوشت خوك، خون گوسفند) 4    ، موي سگزمين خيس) 3

 قرابت معنايي دارد؟» و هو معكُم اَينَ ما كُنتُم« ةكدام مصراع با آي -22

  هان، خدا با تو است در شب و روز!) 1

  عقل، ذات تو را چه نام نهد؟  )2

  من و ره منند يرو ايگفت خدا كه اول) 3

  سخن گفت خداي   ) با همه خلق، از عرش،4

 هاي پس از آن، كدام عبارت درست است؟   جنگ اُحد و درگيري ةدربار -23

  ) همگي با پيروزي قاطع مسلمانان همراه بود، به نحوي كه تنها تعداد اندكي از مشركان توانستند پا به فرار بگذارند تا زنده بمانند.1

  ها شد.  درگيري ةباعث پيروزي مسلمانان در ادام...» بلي ان تَصبِروا و تَتَّقوا « ةيروزي مشركان همراه بود، هر چند نزول آي) در ابتدا با پ2

  ار شد. تعداد زيادي از كفّ ةساز توب ، زمينه...»يا ايها الذّينَ آمنوا، ان تَنصرو اهللاَ « ة) همگي با پيروزي مسلمان همراه بود كه در آن، نزول آي3

  يدان شد.  ) پيش از آغاز جنگ، تعداد زيادي از كفّار نزد پيامبر اسالم آمدند و ايمان آوردند كه اين، باعث تضعيف كفّار و فرار كردن ايشان از م4

  است؟ نادرستدر كدام گزينه هر دو مورد ذكر شده  -24
  شود.   خشمگين مي  الف) خداوند از كسي كه امانت را به صاحبش پس ندهد،

   لطف خداوند است.  ة) اين كه خداوند پيامبر اسالم را به سوي مردم فرستاده است، نشانب
  طالب (ع) بود.   فداكاري علي بن ابي ةدهند المبيت، نشان ̈هج) ماجراي ليل

  شود انسان، مسلمان نميرد.  باعث مي  د) پس ندادن امانت به صاحب آن،
  ست علي (ع) در جنگ خيبر كشته شد. ) عمرو بن عبدود، جنگجوي عرب بود كه به د ه

  نسبت داده است.   امام علي (ع)اي است كه خداوند به  للعالمين، كلمه ̈هو) رحم
  ج ـ و  )2     هـ ـ و) 1

  الف ـ د) 4    الف ـ ب) 3

برطـرف  كـه بـراي    توان پاك كرد. ضمن ايـن  . نمي . اي را كه با ادرار كودك نجس شده است، با يك بار شستن با آبِ . پارچه -25
  شده برسد.   هاي نجس . كه آب به تمام قسمت . كردن نجاست با آب، الزم .

  ) كر، است2    نيست  ) كر،1

  ) قليل، است4    ) قليل، نيست3

  آموز عزيز: دانش
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

 

 عموميهاي  سؤال

  
  هاي آسمان پيام
 124 ةتا صفح 1ة صفح

  مطالعات اجتماعي
  122 ةتا صفح 1ة صفح

  دقيقه 10
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  )مطالعات اجتماعي(

  (نگاه به گذشته) توان يافت؟ چند تا از موارد زير را در زندگي ايرانيان باستان مي -26

  ه پسر  ب) رسيدن شغل پدر ب  الف) چندهمسري

  د) اهميت باالي ازدواج  ج) تربيت و آموزش در خانواده 

  و) ارزش خاص براي اوالد پسر  گروهي ) ازدواج خويشاوندي و درون  ه

  ) چهار مورد2    ) سه مورد1

  ) هر شش مورد4    ) پنج مورد3

نفـر در   45رو، به فرض اگر تراكم جمعيتـي ايـران حـدوداً     روبه ةبا توجه به نقش -27

  بع باشد، مساحت آن حدوداً چند كيلومترمربع است؟كيلومترمر

1( 17000  

2( 33750000  

3( 1700000  

4( 3375000   

  رگاه توليد مواد غذايي . . .و تأسيس كا . . . به ترتيب اگر شخصي در مواد آرايشي و بهداشتي مواد تقلّبي به كار ببرد -28

  شود. / نيازي به مجوز ندارد.  كننده آسيب نرسانده باشد، مجازات نمي ) اگر به مصرف1

  شود. / به مجوز نياز دارد. كننده آسيب نرسانده باشد، مجازات نمي ) اگر به مصرف2

  ز نياز دارد.شود. / به مجو كننده آسيب نرسانده باشد، مجازات مي ) حتّي اگر به مصرف3

  شود. / نيازي به مجوز ندارد. كننده آسيب نرسانده باشد، مجازات مي ) حتّي اگر به مصرف4

  . كشيده شده است. . كوه از . كوه ... قرار دارد. اين رشته هاي مرتفع كشور است كه در رشته دنا يكي از قلّه ةقل -29

  به جنوب شرقي) زاگرس، شمال غربي 2  ) زاگرس، شمال شرقي به جنوب غربي1

  ) البرز، شمال غربي به جنوب شرقي4  ) البرز، شمال شرقي به جنوب غربي3

 ؟نيستهاي مناطق شمالي ايران براي گردشگران داخلي  چند تا از موارد زير، از جذّابيت -30

 »هامون  هاي درياچه زيبايي ها، كوه ةهاي روي دامن ساحل درياي خزر، مزارع برنج، روستاهاي نزديك به جاده، آبشار مشهور بيشه، جنگل«

  ) دو تا2    ) يكي 1

  ) چهار تا4    ) سه تا3

(لايراهنمچا)

هنفر ملون 50

هنفر ملون 01

هنفر ملون 1

عراق

س
خلجفالاير

بحر�ن
قطر

�عرب متحده امالايرات

عربستان

ا�ــران

پا#ستان

عمچان دلاير�اي

افغاهنستان

تر#مچنستان

لايروسهقزاقستان
جمچهولايري
آذلايربا�جان

دلاير�اي
تر#هخزلاير

الايرمنستان
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  (نگاه به گذشته) پاسخ دهيد.سؤال زير رو به  هروب ةنام  با توجه به شجره -31
  

  
 است؟   نادرستكدام گزينه 

1) Reza is my grandfather.  2) Elahe is my mother. 
3) Sahar is Ali’s wife.  4) Sara is my sister. 

   شود؟ زير در كدام گزينه ديده مي ةسؤال مناسب براي مكالم -32

A: . . . . . . . . . . . . . . .   
B: I’m Kimia Komijani. 
1) How are you?  2) What’s your name? 
3) How do you spell your last name? 4) Can you spell your first name? 

 كدام واژه صحيح است؟   ةديكت -33

1) chulk: 2 گچ) beench: 3 نيمكت) classmete: كالسي  هم  4) great: عالي 
 زير را با واژگان مناسب تكميل كنيد. ةمكالم -34

A: Please . . . the card. 
B: I can’t spell my name. Can you . . . me? 
A: . . . . . . . .  . 
1) fill out – help – Sure  2) answer – help – Nice 
3) ask – answer – Sure  4) fill out – meet – Nice 

35- A: My last name is . . .   .  
    B: . . . is a girl name. 
1) Bahrami – Parisa 2) Ali – Kamran 3) Ebadi – Ehsan 4) Bita – Babak  

 از نظر معني كدام است؟   ناهماهنگ ةكلم -36

1) day 2) year 3) month 4) age 
 زير كدام است؟ ةسؤال مناسب براي مكالم -37

A: ………………….? 
B: I’m 12 years old. 
1) When’s your birthday  2) How old are you 
3) What’s your last name  4) How are you 

 است؟   نادرستكدام واژه  ةترجم -38

1) date: 2 روز) short: 3 كوتاه) librarian: دار كتاب  4) morning: صبح 
 شود؟ (يك واژه اضافي است.) مرتبط مي Eتا  Aيك از واژگان  ترتيب به كدام به 4تا  1هر كدام از عبارات  -39

1-This is my friend Ali. A) color 
2-Nice to meet you. B) number 
3-I’m 12 years old. C) introduction 
4-twenty. D) greeting 
  E) age 
1) A – E – B – D 2) C – D – E – B 3) C – E – A – B 4) A – B – D – E 

 (منشي) كدام است؟    معادل انگليسي واژه -40

1) pilot 2) shopkeeper 3) secretary 4) driver 

  يز:آموز عزدانش
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

  

 زبان انگليسي هاي سؤال

  

  زبان انگليسي
  

Student Book :37تا صفحة  2 ةصفح  

  دقيقه 10
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 (نگاه به گذشته)؟ نيستكدام گزينه درست  -41

1(( , )12 35 1     2([ , ]5 15 15   

3(( , )16 12 2     4([ , ]18 27 54   

و بار ديگر حول محـور   ABبار حول محور  حاصل از دوران مستطيل زير يك استوانةاختالف حجم  -42

AD چند برابر  (نگاه به گذشته)است؟ 

1( 36    2( 48  

3( 12    4( 24  

 نيست.) 180تر از ضلعي بزرگ 14ضلعي چند قطر دارد؟ (هيچ كدام از زواياي اين  14يك  - 43

1( 170    2( 100    

3( 180    4( 77  

 3گويـد كـه مجمـوع سـن      ها دوقلو هسـتند. او مـي    تاي آن 2فرزند دارد كه  3گويد كه  پدري مي -44

رزند بزرگ چند سال از فرزند كوچـك  است. ف 176ها  ضرب سن آن است و حاصل 19فرزندش 

 تر است؟ بزرگ

1( 9    2( 11    

3( 10    4( 7  

 كدام مقايسه درست انجام شده است؟ -45

1( ( ) ( )15 20 60 20        2( ( )9 6 4    

3( ( ) ( ) ( )     32 18 30 20  4( ( ) ( )8 6     

3روي محور اعداد صحيح بين  -46 9  و/81 75/  قرار دارد؟منفي چند عدد صحيح 

1 (11    2 (12  

3 (9    4 (14 

  آموز عزيز: دانش
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10 چند از

  

  هاي رياضي سؤال
 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  96 ةتا صفح 1ة صفح

  دقيقه 30

B A

C D

3

4
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1x مقدار عبارت جبري زير به ازاي -47  2 وy   كدام است؟ 

5 5 9 3 4 2x y (xy x y) ( x xy) ?         

1 (6    2 (5    

3 (4    4 (5  

تـرين عـدد بـا     جمـع كوچـك   شـود، حاصـل   88عدد صحيح فرد متوالي برابـر بـا    4اگر مجموع  -48

 ترين عدد كدام است؟ بزرگ

1 (48    2 (52  

3 (40    4 (44  

 محيط مستطيل زير به صورت يك عبارت جبري كدام است؟ -49

1( x y3    2( x y2 3    

3( x y6    4( x y6 2  

FCدر مستطيل زير اگر -50 FG 40 وx   ةزاوي ،باشدCFG چند درجه است؟ 

1( 60    2( 90  

3( 80    4( 150 

AB) در شكل زير حاصل -51 BD) CD  همواره كدام است؟ 

  

1( AB    2( AC  

3( AE    4( AD  

 تر است؟ اول كدام يك از اعداد زير بيش هاي تعداد شمارنده -52

1 (24    2 (72  

3 (30    4 (12  

Aاگر -53 a b c  ،B b b c   ،C a a c   وD b c c     باشد، حاصل عبارت زيـر

 ز هستند.)اعداد اول متماي a,b,cكدام است؟ (

 
 
A,B

?
C,D

  

1(a b b      2(a b c    

3(a c c      4( c b b    

x y�

x y2 2�

 محل انجام محاسبات
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 تغيير نكند؟ كنيم. ارتفاع استوانه را چند برابر كنيم تا حجم استوانه برابر مي 2اي را  شعاع قاعدة استوانه - 54

1( 1
4     2( 4  

3( 1
2     4( 1

8  

 پهلو كدام است؟ ششها در يك منشور  ها و رأس ها، يال مجموع تعداد وجه -55

1( 34    2( 30  

3( 38    4 (31  

صورت عمودي روي  است. اگر آن را بهدرصد حجم مكعب مستطيل خالي از آب  20در شكل زير،  -56

   شود؟ متر مي سانتيچند ارتفاع آب در آن  ،قرار دهيم ي افقيسطح

1( 14  

2( 16    

3( 18    

4 (20 

ـ   دوران مي 360 ةبه انداز ABربع دايرة زير را حول محور  - 57 د دهيم. حجم شكل حاصل تقريباً برابـر چن

3( واحد مكعب است؟   شعاعآيد:  دست مي زير به ةحجم كره از رابطوشعاع 4شعاع
3( 

1( 54       2 (108  

3( 64     4( 16    

 كدام است؟ x درعبارت زير مقدار -58

2 58 4x x  

1 (8    2 (2  

3 (4    4 (1  

 كدام است؟ b و a ضرب با توجه به عبارت زير، مقدار حاصل -59

68 6 12a b  

1 (12    2 (15  

3 (9    4 (8  

نصفجذر عددي،  -60
42
16

 است. دو برابر مجذور اين عدد كدام است؟ 

1( 8      2( 32  

3( 64    4 (128  

?

A

BC
3

 محل انجام محاسبات
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 (نگاه به گذشته)صفرا . . .  -61

  شود. در كيسة صفرا ذخيره مي )1
  ها نقش دارد. فقط در گوارش كربوهيدرات )2
  شود. روده ساخته مي فقط توسط باريك )3
  شود. روده مي ، سبب افزايش حركات فراخبرخالف سلولز )4

 (نگاه به گذشته)سلولز . . .  -62

  نوعي كربوهيدرات ساده است. )1
  دهد. ها و سكتة قلبي را افزايش مي ها خطر تنگ شدن رگ برخالف چربي )2
  شود. برخالف نشاسته در گياهان ساخته مي )3
  در همة غذاهاي گياهي وجود دارد. )4

برابـر  هاي اتم كـربن   پروتونمجموع تعداد به  هاي اكسيژن هاي اتم الكترونتعداد مجموع اكسيد، نسبت  دي در هر مولكول كربن -63
 چند است؟

1( 2    2(3
2   

3(8
3     4(5

6   

 ؟استمتر مكعب  چند گرم بر سانتيتقريباً ليتر،   5/1و حجم  4kg مايعي به جرم چگالي -64

1( 7/2    2( 27    
3( 5/2    4 (25  

 است.)متر  سانتيموارد  ةگيري در هم است؟ (يكاي اندازه متر سانتي 01/0برابر هاي زير  يك از داده گيري كدام دقت اندازه -65

23الف) 090 10/    (23ب 09 10/   

33پ) 090 10/   (24ت 5601 10/   

30ث) 919 10/  

  فقط ت )2    الف، ب، پ  )1
  ب، پفقط  )4    ت، ث )3

 صحيح است؟ گزينه  كدام -66

  كردند. هاي زيرزميني استفاده مي هاي مسطح بدون شيب از آب ايرانيان با حفر قنات در زميندر گذشته ) 1
  گيرد. آب زيرزميني تحت فشار يك الية نفوذپذير بين دو الية نفوذناپذير قرار مي ةسفردر ) 2
  اند. كننده بو و فاقد مواد تيره رنگ، بي بي هموارههاي زيرزميني  ) آب3
  زياد است.  ،هاي آب ) در مناطق نزديك دريا عمق چاه4

  آموز عزيز: دانش
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. ميسؤال پاسخ  10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

 

 علومهاي  سؤال

  
  علوم

 100 ةتا صفح 1ة صفح

  دقيقه 30
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 است؟ بيان شده نادرستها  گزينه در رابطه با يخچال كدام -67

  تر است. اين مناطق ميانگين دماي هوا از صفر درجه سلسيوس كم در) 1
  ها، وجود دارند. هاي كوهستاني در نقاط بلند و مرتفع سطح خشكي ) يخچال2
  .مشاهده كرد را هاي كوهستاني هاي قطبي و هم يخچال هم يخچالتوان  در كشور ايران مي) 3
  صورت برف هستند.   تاً بهها عمد د كه بارشنشو در جايي تشكيل مي ها ) يخچال4

0 جرمي معادل Aجسم  -68 4/ kg  و جسمB 90جرمي معادلg  دارد. با انداختن جسمA 0مدرج، سـطح آب  ةدرون استوان 2/ L 
 Aجسـم  آيد. چگـالي   خود باال مي ةنسبت به سطح اولي30mlمدرج، سطح آب ةطور جداگانه درون استوان به Bو با انداختن جسم 

31gرود. (چگالي آب و . . . در آب فرو مي . . . بوده Bاز جسم  / cm انداختن جسم و با  استA  ياB  مـدرج آبـي از    در اسـتوانه
  ).ريزد ظرف بيرون نمي

  Bو هم جسم  Aهم جسم ، تر بيش) B    2، فقط جسم تر كم) 1
  Bو هم جسم  A، هم جسم تر كم) A    4، فقط جسم تر بيش) 3

گيـري   انـدازه  طور دقيـق  به توان است. كدام دو جرم را با اين ترازو مي كيلوگرم 001/0 ديجيتال يفرض كنيد دقت يك ترازو -69
 كرد؟

  گرم 738گرم و  7/6) 2    گرم 446گرم و  5/54) 1
  گرم 43/3كيلوگرم و  04/1) 4  گرم 504كيلوگرم و  05/4) 3

 كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه، عبارت زير را به -70

  ها اغلب . . . آلياژ ،شكل . . . مربوط به يك آلياژ است كه با توجه به آن
  آيند. دست مي به ها و بدون ذوب آن هاي بسيار كوچك فلزها از مخلوط كردن تكهـ  الف )1
  آيند. دست مي به ها و بدون ذوب آنبسيار كوچك فلزها  هاي از مخلوط كردن تكهـ  ب )2
  آيند. دست مي ديگر به الي يك فلزات مختلف در البه ةهاي سازند از پخش شدن اتمـ  الف )3
  آيند. دست مي ديگر به الي يك فلزات مختلف در البه ةهاي سازند از پخش شدن اتمـ  ب )4

  ؟ترين فلز است ترين و گران ترتيب از راست به چپ، ارزان هبمس، آلومينيم و آهن  قلع،چهار فلز در بين  -71
  قلعـ  آهن )4  آهن ـ مس )3  مس ـ آلومينيم  )2  قلع ـ مس )1

1 برابر است با mو جرم  Vبا سرعت  (K)انرژي جنبشي يك جسم  -72
2K m V V    اگر سرعت جسم .B، 2 سـرعت   برابر

 است؟ Aچند برابر جسم  Bجسم انرژي جنبشي باشد،  Bسم ججرم چهار برابر  Aجسم جرم و  Aجسم 

1( 1
16  2( 16  3( 1

2  4 (1  

 كند؟ كار انجام شده چگونه تغيير مي يي آن، مقدار جا جابهدرصدي ميزان  60درصدي نيروي وارد بر يك جسم و افزايش  20 كاهشبا  - 73

  شود. برابر مي 3) 2  .كند درصد كاهش پيدا مي 28) 1

3(1
  شود. تر مي درصد بيش 28) 4    شود. مي 3

 .  هاي فسيلي . . . . سوخت -74

    براي تشكيل شدن به زمان زيادي احتياج ندارند. )1
  بع تجديدناپذير انرژي هستند.اي جزو منا هاي هسته برخالف سوخت) 2
    شوند. بيني حاصل مي همواره از بقاياي جانداران ذره )3
  براي تشكيل شدن، به فشار زياد و دماي مناسب احتياج دارند.) 4

 (ب))الف(
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ت به سطح زمين برگردد. كدام نمودار، تغييراباال رفته و سپس كنيم تا  طرف باال پرتاب مي طور قائم به سنگي را از سطح زمين به -75
 دهد؟ (از اتالف انرژي صرف نظر شود.) را با گذشت زمان به طور تقريبي نشان مي انرژي جنبشي

 

1( 

�جنبش اهنرژي

 )2  زمان

�جنبش اهنرژي

 )3  زمان

�جنبش اهنرژي

 )4  زمان

�جنبش اهنرژي

  زمان
  

خواهنـد   . مـي آيـد  دست مـي  به  10جرم (كيلوگرم)  در سطح زمين از رابطة ارتفاع (متر) پتانسيل گرانشي يك جسم  انرژي -76
و ارتفـاع  افزايش پيدا كنـد  درصد  50به  30توربين از  هاين صورت كه بازد  دهند، بهدر راستاي نوسازي يك سد انجام ب تغييراتي

افـزايش   ،چند درصـد انـرژي الكتريكـي توليـد شـده      ازاي مقدار مشخص آب ورودي، تقريباً . بهبرابر كنند 5/1نيز سد را  ةدريچ
 يابد؟ مي

1(10%  2 (30%  3 (80%  4 (150 %  
 ست؟ا نادرستاز موارد زير  تعدادچه  -77

  صورت تابش منتشر كنند. توانند انرژي خود را به همة اجسام ميالف) 
  شود. تر مي هاي آن كم با افزايش دماي جسم، جنبش مولكولب) 

 يابد. شوند به جاهاي ديگر، گرما انتقال مي هايي كه گرم مي پ) در رسانش، با انتقال اتم

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر 1
 اند؟ بيان شده تنادرسچه تعداد از موارد زير  -78

  كنند. تري را جذب مي اجسام تيره و ناهموار، انرژي تابشي بيشالف) 
  آيد. طي نسيم دريا در روز، هواي گرم باالي آب طي جريان همرفتي به طرف ساحل ميب) 

  ج) براي انتقال گرما به روش همرفت و رسانش به محيط مادي نياز است.
 تري از دست بدهند. شوند تا بتوانند گرما را به مقدار بيش رادياتورها با پهناي كم طراحي ميد) 

  ) سه 4  ) دو3  ) يك2  ) صفر1
 كند؟   درستي كامل مي مورد از موارد زير، جملة زير را به چند -79

  »در هر جاندار پرسلولي . . . «
  الف) تقسيم كار صورت گرفته است.

  دهد. ادامه ميديگر فعاليت حياتي خود را هاي  ياختهمستقل از  ياختهب) هر 
  شود. هاي همكار و مشابه، بافت تشكيل مي از اجتماع تعدادي ياخته) پ
 آورند. وجود مي ها را به اعضا در كنار هم، دستگاهو ها  اندام) ت

 3 )4  2 )3  1 )2  صفر )1

 ؟دهد ميرخ  ههاي زير فقط در هست فعاليت يك از  كدامجانوري،  ياختةدر  -80

  بندي و پخش مواد ) بستهالف
  ) توليد انرژيب
  تقسيم ياختهو مديريت ) تنظيم پ
  در ياخته سازي پروتئين) ت

  موردچهار ) هر 4  پ) فقط 3  ت) ب و 2  پ) الف و 1
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  غيرمشتركبخش 
  )اختياري(

  

  :عزيز انآموز دانش
 .است اختياريمشترك غيرگويي به سؤاالت بخش  پاسخ
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 (نگاه به گذشته)معنايي دارد؟  تضادمفهوم كدام بيت با بيت زير  -81

 »  خدا آن ملّتي را سروري داد / كه تقديرش به دست خويش بنوشت«

  آيي در رو / بازآيد و از كلبة احزان به مه  ) حافظ مكن انديشه كه آن يوسف1

  ) داني كه را سزد صفت پاكي؟ / آن كو وجود پاك نيااليد2

  ) به آب زمزم و كوثر سفيد نتوان كرد / گليم بخت كسي را كه بافتند سياه3

 ) خواب نوشين بامداد رحيل / بازدارد پياده را ز سبيل 4

 معنا شده است؟ نادرستكدام واژه  -82

  تسويه: برابر كردن حساب )2  جاليز: كشتزار خيار، هندوانه، خربزه و ...) 1

 قرين: همراه) 4    چريك: نحس و شوم )3

 اماليي در عبارات زير، به ترتيب چند تاست؟   هاي نادرستيتعداد  -83

  خاه و مظلوم جهان ـ مسير تاريخ ـ سوار سرفراز هاي آزادي الف) انسان

  اراك ـ نظم و سيماي جزّاب ـ طرز مرموذ ةعلمي ةب) حوض

  آموزان    كشورهاي استعمارگر ـ اعتساب دانش ج) تظاهرات مردم ـ

  بها ـ مايع افتخار ـ رهبر نهظت اسالمي ايران د) ميراث گران

  ) يك، دو، يك، يك2    ) يك، سه، يك، دو1

  ) دو، دو، دو، يك4    ) دو، سه، دو، دو3

 يكسان است؟» لندبه دانش گراي و بدو شو ب«در مصراع » بلند«بيت زير با نقش دستوري  ةنقش دستوري كدام واژ -84

 »خوبان جهان خواهد بود يما در پ چشم/  چشم ةكاساز خاك شود  پركه  يآناز  شيپ«

  ) پر (مصراع اول)2    ) آن (مصراع اول)1

  ) چشم (مصراع دوم)4    ) كاسه (مصراع اول)3

  در كدام بيت متفاوت است؟» مصدر« ةنقش دستوري واژ -85

      سم خدا نكرده، پشيمان كند تو راتر/  كس به كشتن من مشورت مكن با هيچ) 1

  ) حيات من به تماشاي گلعذاران است / ز راه چشم چو شبنم بود چريدن من 2

  آخر به مردن ساختم تدبير هجران تو را/  جان باختم تن را ز جان پرداختم ةسرماي) 3

 از گزيدن من تلخ ام صائب / دهان مار شود  ) ز بس كه تلخي دوران كشيده4

  آموز عزيز: دانش
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

 

 فارسيهاي  سؤال

  فارسي
  166 ةتا صفح 120 ةصفح

  دقيقه 10
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  ها متفاوت است؟ ديگر فعل ةمين فعل عبارت زير با شناسچند ةشناس -86

چه در صلح بـودي بـا   تو  اندازي. مگر تو نبودي كه از روز نخست، سرِ زلف خود را در دست من گذاشتي؟ حال باز مرا از پاي مي«

  »دي.ما و چه با ما  جنگيدي، در برابر قدمت جان داديم. زيرا، ناز را آراستي و اين همه شكوه را آفري

  ) ششمين فعل4  ) پنجمين فعل3  ) چهارمين فعل2  ) سومين فعل 1

 شماريم. ها را نمي چند واژه در متن زير ساختمان غيرساده دارد؟ واضح است كه فعل -87

 تـو  بـا  خنجـر بزنـي،   من را بـا  در عشق صادق نيست. تو اگر كند، را تحمل نمي جفا بارِ داند و را نمي عشق كه قيمت عهدي سست«

  »جنگم شود، مي تيغ تو، سپر مي و من ميان كه ندارم. اما با آن دشمني

  ) چهار تا4  سه تا) 3  دو تا ) 2  يكي) 1

  شود؟ مانند شده است. در كدام گزينه چنين تشبيهي ديده مي» آتش«به » غفلت«، »دلم در آتش غفلت مسوزان«در مصراع  -88

  .اجبهر نفس، دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي، شكري ودر  )1

  آيد مفرّح ذات.  رود، ممد حيات است و چون برمي ) هر نفسي كه فرو مي2

  .رساني و يكتا در نام و نشاني الهي، ستايش از آن توست كه كردگار روزي) 3

  هاي ما جز باران رحمت خود مبار. هاي ما جز تخم محبت خود مكار و بر جان ) الهي در دل4

  ايي بيشتري دارد؟كدام بيت با بيت زير ارتباط معن -89

  »به دانش گراي و بدو شو بلند / چو خواهي كه از بد نيابي گزند«

 ) دانش طلب و بزرگي آموز / تا به نگرند روزت از روز1

 اين نكته بدين فكر خطا نتوان كرد حلّ/  ماستدانش  ةمشكل عشق نه در حوصل) 2

 لحظه صد عقل و نظر سازدبه هر  هك يا آن/  و در بينشدر دانش اي عقل تو به باشي ) 3

 تا شود سرور بدان خود سر رود/  كه اندر سر دوددانش اي بسا ) 4

  شود؟ در كدام دو بيت ديده مي» گر بر كنم دل از تو و بردارم از تو مهر / آن مهر بر كه افكنم آن دل كجا برم؟«مفهوم بيت   -90

  ن خاطر كه من با جز تو پيوندم  الف) اگر چه خاطرت با هر كسي پيوندها دارد / مباد آن روز و آ

  ب) مكن رغبت به هرسويي به ياران پراكنده / كه من مهر دگر ياران ز هر سويي پراكندم

  وصلت اندر ده كه جام هجر نوشيدم / درخت دوستي بنشان كه بيخ صبر بركندم شرابج) 

  پايت افكندم  د) اگر خود نعمت قارون كسي در پايت اندازد / كجا همتاي من باشد كه جان در 

  ) الف، د4  ) ج، د3  ) ب، ج2  ) الف، ب 1
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  (نگاه به گذشته)ترجمه درست كدام است؟  -91

 در . . .»: في يوم الخَميس من االُسبوع الماضي اشتَري والدي ستّةَ كتبٍ علميةٍ لي و الُختي.«

  م خريد.پيش پدرم هفت كتاب علمي براي من و براي خواهر  شنبه هفته روز پنج) 1

  گذشته، پدر شش كتاب علمي براي من و خواهرم خريد.  پنجمين روز از هفته) 2

  گذشته، پدرم شش كتاب علمي براي من و براي خواهرم خريد.  شنبه از هفته روز پنج) 3

  قبل، پدر من هشت كتاب علمي براي من و برادرم گرفت.  روز پنجم هفته) 4

  كدام عبارت درست ترجمه شده است؟ -92

  اي كاش مدير كتابخانه به برندگان جوايز طاليي اعطا كرده بود. »:يا ليت مدير المكتبة أعطي الفائزين الجوائز الذهبية.« )1

  دختربچه روي زمين افتاد و گريست. .»:وقعت الطفلة علي األرض و بدأت بالبكاء« )2

  ا سرد بود و امروز هوا معتدل است.ديروز هو .»:يوم أمس كان الجو حاراً ولكنّ الجو معتدل اليوم« )3

4» (تلك األخشاب الرّخيصة ما كانت مرغوبة لصه مناسب نيستند.ناخهاي ارزان براي ساختن كارآن چوب »:صنع.نع الم  

  است؟ نشدهكدام عبارت درست ترجمه  -93

  هاي بزرگي را از دريا گرفتند.ماهي صيادان تور را انداختند و »:قذف الصيادون الشبكة في البحر و أخَذوا أسماكاً كبيرة.« )1

  ها سفيد است.در فصل زمستان رنگ كوه .»:في فصل الشتاء لون الجبال أبيض« )2

  آن زنان، در روز چهارشنبه به روستايي زيبا نزديك شدند. »:اولئك النساء قَرُبن من قرية جميلة في يوم األربعاء.« )3

  ؟فرزندانجا برگشتيد اي چگونه به آن »:؟األوالدكيف رجعتم إلي هناك أيها « )4

 است؟ نادرستها،  كدام توصيف در مورد فصل -94

1. .2  ) الرَّبيع و الخريف فصالنِ معتدالنِ حار يففصلُ الص (  

3. .4    ) فصل الرَّبيعِ جميلٌ   ) فصلُ الرَّبيع فصلُ سقوط أوراقِ األشجارِ

 عربي هاي  سؤال

  عربي
  

 87 ةتا صفح 71 ةصفح

 آموز عزيز: دانش  دقيقه 10
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد در اين آزمون به چند سؤال از  فكر مي
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

 



 21 ةصفح  ة اول متوسطه پاية هفتم دور  )غيرمشترك(خرداد  9 آزمون
 

 است؟ نادرستنگارش كدام عبارت  -95

  .صديقتك) أنت نصرت 2  .المنضدة خلف) نحن جلسوا 1

.هم ) 3 .أنتُنَّ ) 4    لَعبوا في الحديقة معاً   كتبتُنَّ الواجبات بِدقّةٍ

  نگارش كدام جمله درست است؟ -96

  ) هذا البيت هدية لك؛ ألنّك عملت عندي سنوات كثيرة.2  خمسة من الصيادين جاءت إلي البحر. )1

  أيتها السيدات، أ سمعتنّ صوت أطفالكم؟ )4  ) أ ذهبت وحدك يا اُم حميد؟3

  ؟نيستمتضاد كدام كلمه درست  -97

  ذَهب ) جاء2    الباطن ) الظاهر1

  حزين ) جميل4    الرّجال ) النّساء3

  »منها. خافواجداً ف قبيحةتلك السمكةُ كانت «است؟ زيرشان خط كشيده شده، در كدام گزينه درست آمده كلماتي كه هترجم -98

  ترسيدندـ  زشت )2    بينند ميـ  بزرگ )1

  ترسيم ميـ  زيبا )4    ترسيديدـ  زشت )3

 است؟ نيامدهماضي منفي   در كدام گزينه فعل -99

  يا بنات ما في أيديكنَّ؟!) 2  أيها الولَدان لماذا ما قرأتما الدرس؟ )1

3( . فلَسن في هذا الصصوتي يا صديقتي؟4  هؤالء النّساء ما ج أ ما سمعت (  

 است؟ درستنا تصوير به توجه با گزينه كدام - 100

   .الشّجرةالغراب فوق  )1

  ارة.خلف السي جالسانِ الوالدانِ )2

  الطفالنِ لَعبا في الحديقة. )3

  . بارداً الجو في هذه الصورة ليس )4
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  هاي آسمان) (پيام
ايد كه يكي دستش شكسته است و ديگري خونريزي زيـادي از پهلـو دارد. قاعـدتاً     رسيده  ديده فرض كنيد به دو شخص حادثه - 101

 (نگاه به گذشته) ايد؟ كدام گزينه عمل نكرده ةبايد ابتدا به فرد دوم رسيدگي كنيد. اگر اين كار را نكنيد، به توصي

  ) هر كاري كه براي آنجام آن وقتي را معين نكني دچار تأخير خواهد شد.1
  تر اختصاص دهيد. توانيد به همة كارها با هم بپردازيد، بنابراين وقت خود را به كارهاي مهم ) شما نمي2
  جام شوند و گاهي انجام نشوند. ) كار اندكي كه پيوسته انجام شود، بهتر از كارهاي بسياري است كه گاهي ان3
  ) كسي كه خودش را به حسابرسي از خود عادت دهد، در انجام كارهايش سست نخواهد شد. 4

 كنند همچون كدام افرادند؟ عمل نمي كساني كه به كار ذكرشده در آيات زير - 102

»أَفْلَح نُونَ  قَدؤْمالْم  *  ينَوالَّذ  مه  هِمانَاتأَمل   وهعمهونَ  داعها و عهد خود را  ها كه امانت نآ ،مؤمنان رستگار شدندراستي كه  به: «» ر
    »كنند. رعايت مي

  دهند كه توخالي است. بزرگ و زيبايي براي هديه مي ةجعب) 2  انديشند. دارند و نمي ) عمر طوالني1
  اندازند. ديگران، خود را به زحمت ظاهر زيبا ساختن نمي براي هديه دادن به  )4  انديشند. دارند و به علّت آن نمي ) محبوبيت3

  شود؟ چند تا از موارد زير براي مردان محرم محسوب مي - 103
  »دختر عمو ـ مادربزرگ ـ مادرزن ـ دختر خواهر ـ دختر دايي ـ نوه ـ دختر عمه«

  هر هفت تا) 4   شش تا) 3  پنج تا  )2  چهار تا ) 1

  توان يافت؟ مي حديثرا در كدام  مفهم ابيات زير - 104
  آويز تو مسـتم  دل  از بوي  كه يا عبيري /   مشكي  كه  // بدو گفتم  دستم  به  محبوبي  روزي / رسيد از دست  در حمام  بوي خوش  گلي«

 »هستم  كه  خاكم  همان  من  اثر كرد / وگرنه  در من  نشين هم  // كمال  نشستم  با گُل  مدتي  وليكن ناچيز بودم /   گلي  بگفتا من

   آسايش دل و پيكر است. ةميلي و زهد به دنيا، ماي بيغم و اندوه است و  ةميل به دنيا ماي) 1
  شود. هر كس در حقّ خود انصاف را رعايت كند، به داوري ديگران پذيرفته مي )2
  ستم باشد و مردمش اهل نيرنگ باشند، اعتماد به هر كس درماندگي است. ةآن گاه كه روزگار زمان) 3
  .كشاند همنشيني با صالحان، به صالح و رستگاري مي )4

 ؟شود نمينور برداشت  ةويكم سور ام و سي عبارت از آيات سي كدام - 105

نَعونَ * و قُـلْ ل     قُلْ للْمؤْمنينَ يغُضُّوا منْ أَبصارِهم و يحفَظُوا فُرُوجهم ذلك أَزكي« صـخَبيرٌ بِمـا ي إِنَّ اللَّه مـنْ    لَهغْضُضْـنَ مي نـاتؤْملْم
نَّ وهفَظْنَ فُرُوجحي نَّ وصارِهنَّ إِلَّا أَبدينَ زينَتَهبنْها ال يرَ مما ظَه«  

  چرانى، حرام است. نظردوختن به نامحرمان و چشم )1
  ها، آگاه و باخبر است. حركات و رفتار انسان ة) خداوند، از هم2
  خود را از نامحرمان بپوشانند.  هاي اندام ةزنان بايد هم )3
  كردن به نامحرمان ابايى ندارند، مورد توبيخ خداوندند. كسانى كه از نگاه )4

  آموز عزيز: دانش
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

 

 عموميهاي  سؤال

  
  هاي آسمان پيام

157 ةصفح تا 125ة صفح
  مطالعات اجتماعي

  154 ةتا صفح 123ة صفح

  دقيقه 10
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  )مطالعات اجتماعي(

 درستي نوشته شده است؟ هاي زير به يك از سلسله پايتخت كدام - 106

  لباب اشكانيان )2    هگمتانه مادها )1

  صددروازه ساسانيان )4  تيسفون هخامنشيان )3

 ؟نيستدر بين جمالت زير، چند جمله صحيح  - 107

  داد. جامعه را تشكيل مي ةاولي ةالف) در ايران باستان، خانواده هست

  كردند. ساسانيان فقط شاهان و مأموران حكومتي در شهرها زندگي مي ةب) در دور

  شدند. ج) در زمان ساسانيان، بازرگانان به عنوان اشراف و بزرگان شناخته مي

  ابريشم به منظور صادرات ابريشم ايراني به چين و روم احداث شده بود. ةد) جاد

    ) سه جمله2    چهار جمله )1

  ) يك جمله4    ) دو جمله3

 ترين محصول زراعي ايرانيان باستان بود. و . . . مهم انجام شداز حكومت . . . ضرب سكه اولين بار به فرمان . . .  - 108

  پنبه -ساسانيـ ) داريوش 2  پنبه -هخامنشي ـ كوروش )1

  گندم و جو -ساساني ـ  ) كوروش4  گندم و جو -هخامنشيـ ) داريوش 3

 ؟نيستهاي زير صحيح  كدام عبارت - 109

  رانند.   دانستند و معتقد بودند به فرمان او حكم مي ياهريمن م ةآسمان و نمايند ةخود را برگزيدايران باستان،  شاهانالف) 

هـا   اي بر نادرستي كـار آن  عقيده و هرگز به هيچ عنوان هيچبر امور نظامي و مذهبي مطلق بود،  ايران باستان فرمانروايي شاهانب) 

  كرد. داللت نمي

  شد. هاي تأمين اين مخارج شمرده مي ات، از راههاي ايران باستان اغلب زياد بود و مالي مخارج دربار در دوران امپراتوريج) 

و هم پادشاهان عادلي كه بـه فكـر    اندوزي مشغول بودند در دوران ايران باستان هم پادشاهان ظالمي بودند كه هميشه به ثروتد) 

  مردم باشند.

    ب، ج )2    الف، ب )1

  ب، د )4    الف، د )3

 شود؟ ي به چه زماني نسبت داده ميفردوس ةپيدايش نوروز در منابع كهني همچون شاهنام - 110

  زمان به قدرت رسيدن ساسانيان )2  شدن دين زرتشت در ايران  زمان رسمي )1

  اي ايران زمان تاجگذاري جمشيد پادشاه اسطوره )4  زمان نابودي حكومت سلوكيان  )3
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 گذشته)(نگاه به  ؟نيستهم مرتبط  واژگان كدام گزينه به - 111
1) family, daughter  2) color, green 
3) clothes, pants  4) honey, housewife  

 ؟شود نميدر كدام گزينه غلط اماليي ديده  - 112
1) I’m going to visit Ali today. Are you comming with me? 
2) Their ofice number is 231-0479. 
3) That man is giving his contact information to a secretary. 
4) I’m not sure where the Mahan streat is. 

113- A: What time are you going?  
     B: . . .  . 
1) You are going at 10 O’clock. 2) Yes, we are going at 5:30 a.m. 
3) 3:45 at the afternoon.  4) Around 8:15 in the morning. 

  به شكل صحيح ترجمه شده است؟ از موارد زيرچه تعداد  - 114
A) housewife: خدمتكار 
B) daughter: دختر 
C) married: ازدواج كرده 
D) son: خورشيد 
1) 1 2) 2 3) 3  4) 4 

 كدام گزينه متفاوت است؟ - 115
1) Yoghurt 2) Quince 3) Zucchini 4) Onion 

 بهترين عبارت براي پر كردن جاي خالي در كدام گزينه آمده است؟ - 116

A: . . .   
B: Sounds good, but I’d like some chicken with my rice. 
1) I’m hungry. How about you? 2) What do you like to eat? 
3) Let’s have some cake and milk. 4) How about some rice and kebab? 

117- Doctors say you should eat . . ., like bread. 
1) fruits 2) desserts 3) grains 4) fats 

 شود؟ در كدام گزينه غلط اماليي ديده مي - 118
1) Iranians have different eating habits. 
2) They usually have an early light dinner. 
3) I like salad, soup and yoghurt . 
4) For lunch, people sometimes have spageti or chicken. 

 كل صحيح آمده است؟زير در كدام گزينه به ش هاي كلمهمرتب شدة  - 119

every – salad – also – you – doctors – need – of – day – say – to eat – plenty  
1) Doctors also say you need to eat plenty of salad every day. 
2) Doctors also say you need to eat plenty salad every of day. 
3) Say doctor you need also to eat plenty salad of every day. 
4) Doctors need you also say to eat plenty of salad every day. 

 جدول زير را كامل كنيد. - 120
 carrot quince C 

color A B red 
 

1) A: orange 2) A: yellow 3) A: green  4) A: orange 
 B: yellow B: gray B: brown B: yellow 
 C: egg C: banana C: milk C: tomato 

  آموز عزيز:دانش
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
 براي آزمون امروز10د ازگذاري چنهدف آزمون قبل 10چند از 

  

 زبان انگليسي هاي سؤال

  

  زبان انگليسي
  

Student Book :47تا صفحة  38 ةصفح  

  دقيقه 10
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  تـر   بـراي موضـوعات گفتـه شـده مناسـب     » ترتيـب  بـه «هـاي زيـر    يك از گزينـه  نمودارهاي كدام - 121

 (نگاه به گذشته)است؟ 

  ترين داده ترين و بيش الف) پيدا كردن كم

  تر هاي كوچك ب) تعيين نسبت تقسيم يك مقدار مشخص به بخش

 ش تغييراتج) نماي

  اي ـ خط شكسته اي ـ ميله دايره )2  اي اي ـ دايره خط شكسته ـ ميله )1

  اي اي ـ ميله خط شكسته ـ دايره )4  اي ـ خط شكسته اي ـ دايره ميله )3

هـا،   اي ايـن داده  نفر است. در نمودار دايـره  50و  60، 70اي  پايه از مدرسه آموزان سه تعداد دانش - 122

 (نگاه به گذشته)نفري چند درجه است؟  50مربوط به كالس  ةزاوي

  درجه 150) 2    درجه 50) 1

  درجه 120) 4    درجه 100) 3

ضلعي منتظم است. كدام يـك از جفـت بردارهـاي زيـر قرينـه       6يك  ABCDEFدر شكل زير،  - 123

 ؟نيستندديگر  يك

1(EF, BC
 

      2(AF,CD
 

     

3(DE, AB
 

     4(EA,BD
 

    

A ةاگر نقط - 124
a

 
   

 aمختصات قرار داشـته باشـد، كـدام گزينـه بـراي مقـدار       چهارم ةدر ناحي 2

 است؟ پذير همواره امكان

1(a 2   2(a2 2     3(a 2    4(a10 2      

بردار ةقرين - 125 
 
 

3
 كدام است؟ ها طولنسبت به محور  2

1(3
2
 
 
 

   2(3
2

 
  

   3(3
2

 
  

   4(2
3
 
 
 

   

  آموز عزيز: دانش
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

  

  هاي رياضي سؤال
 محل انجام محاسبات

  
  رياضي

  124 ةتا صفح 98ة صفح
9

  دقيقه 30
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ةعــرض نقطــدو برابــر اگــر  - 126
2 6

3
2 2

m
A m

 
 
 
  

ةطــول نقطــ ةقرينــمســاوي  
5

4 2

m
B m

 
 
 
  

باشــد،  

   كدام است؟ mآنگاه

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

xةاگر از نقط - 127
A

y

 
  
 

واحـد   3واحد عمودي به سـمت جنـوب و    2واحد افقي به سمت شرق،  دو 

 ةب برويم و به نقطافقي به سمت غر
 
 
 
  

3
2
1

   كدام است؟ Aةبرسيم، مختصات نقط 

1(
3
2
1

 
 
 
  

   2(
5
2
3

 
 
 
  

   3(
3
2
1

 
 
 
  

   4(
5
2
3

 
 
 
  

   

Aةنقط - 128
 

  
 

4
bتحت بردار 3


Cةبه نقطـ  ،هاست كه موازي محور طول 

y

 
  
 

يابـد.   انتقـال مـي   2

CAآنگاه حاصل b
 

   كدام است؟ 

1( 
 
 




   2( 
 
 


12   3( 

 
 
12  4 ( 

  


12   

2ةنقط - 129
3 1

x
M

x

 
   

 تواند باشد؟ كدام مي xاز محورهاي مختصات به يك فاصله است. مقدار 

1(1
2     2(3

4   

3(1
  توانند جواب باشند. هر دو مي 2و  1هاي  زينه) اعداد گ4    3

ةاگر نقط - 130
3

1
2

b
M

b

 
 
 
  

 كدام است؟ M ةها باشد، مختصات نقطروي محور طول 

1(
 

 
 
 
  

3
3
2

    2 ( 
 
 


  3 (

 
 
 
  


3
2

  4 ( 
 
 

3  

2 ةطدو نق - 131
2

m
A

 
  
 

3 و 
2B

 
   

 كدام است؟   mاند. نسبت به مبدأ مختصات قرينه 

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

xزير، مختصات بردار ةدر معادل - 132
 كدام است؟ 

x
   

    
   

2 4
5 6

  

1( 
  

6
1  2( 

 
 

2
11  3( 

 
 

6
1  4( 

 
 

2
1  
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 تر است؟ كنيم؛ عدد احتمال رخ دادن كدام گزينه بزرگ را يك مرتبه پرتاب مي تاس سالمي - 133

  ) عدد فرد باشد.2  ) عدد تاس عددي اول باشد.1

  د.باش 2تر از  ) عدد بزرگ4  باشد. 4تر از  ) عدد كوچك3

باشـد،   غيـراول كند. احتمال آن كـه ايـن عـدد     انتخاب مي 30تر از  علي عددي دو رقمي و كوچك - 134

 كدام است؟

1 (6/0    2 (7/0  

3 (5/0    4 (3/0  

اي مطابق شكل احتمال قرار گرفتن عقربه روي رنگ آبي چند برابر احتمـال   دايره ةدر يك چرخند - 135

كمـان بـا طـول برابـر تقسـيم شـده        8ه به قرار گرفتن عقربه روي رنگ قرمز است؟ (محيط داير

 است.)

1(2
3     2(3

2    

3(1
2     4(1  

 كنيم، احتمال آن كه عدد ظاهر شده عددي زوج و اول باشد، كدام است؟ تاس سالمي را پرتاب مي - 136

1(1
2   2(1

3    3(1
6   4(1

5    

1در پرتاب يك تاس سالم، احتمال كدام يك از اتفاقات زير - 137
 ؟باشد نمي 3

  ج و غيراولرو آمدن عددي زو )2  اول و فردرو آمدن عددي  )1

  تر از يك غيراول و بزرگرو آمدن عددي ) 4  رو آمدن عددي فرد و غيراول )3

كنيم. احتمال اينكـه ايـن    يك عدد را به تصادف انتخاب مي 101تر از  از بين اعداد طبيعي كوچك - 138

 كدام است؟ ،باشد 11عدد مضرب 

1(1
100   2(3

99    3(1
10   4(9

100   

كه رمزهاي آن، دو عدد دو رقمي طبيعي هستند.  توان باز كرد ميايم كه با دو رمز  قفلي را طوري ساخته - 139

 تواند باشد.) احتمال اينكه بتوانيم رمز قفل را درست حدس بزنيم، كدام است؟(رقم اول رمز صفر نمي

1(1
90   2(1

45    3(2
99   4(1

99    

ام   100بار رو بيايد، احتمال اينكه در پرتاب مرتبه  97مرتبه پرتاب كنيم و  99سالمي را  ةاگر سك - 140

 سكه پشت بيايد، كدام است؟

1(50
100   2(3

100    3(2
100   4(97

100   

 محل انجام محاسبات
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 )نگاه به گذشته(. . .  نداردامكان  - 141

  سرخرگ آئورت خون روشن را از بطن چپ خارج كند. )1

  سياهرگ ششي حاوي خون روشن باشد. )2

  هاي سيني بسته باشد. در فرد سالم هنگام انقباض دهليزها، دريچه )3

   ها باز باشد. در حين انقباض بطن دولختي ةدر فرد سالم، دريچ )4

  )نگاه به گذشته( است؟ نادرستخون انسان،  ةزير دربار هاي جملهچند مورد از  - 142

  نوعي بافت پيوندي است.الف) 

  دهند. ي تشكيل ميهاي خون تر حجم خون را ياخته بيشب) 

  دفاع از بدن در برابر عوامل بيگانه برعهده دارند.را در ها وظيفة اصلي  پالكتپ) 

  ت) خون در تنظيم دماي بدن نقش اساسي دارد.

  دو )2    يك )1

  چهار )4    سه )3

 صحيح است؟ گزينهكدام  - 143

  تر است. هاي جامد بيش ها از چربي هاي مايع در رگ احتمال رسوب چربي) 1

  اند. اهاي جانوري برخالف غذاهاي گياهي منبع پروتئينغذ) 2

  گويند. ضروري مي هايها را دارد، آمينواسيد به آمينواسيدهايي كه بدن انسان توان ساخت آن) 3

  اند.  هايي به نام آمينواسيد ساخته شده ها از مولكول پروتئين ة) هم4

 هاي زير صحيح هستند؟ يك از جمله كدام - 144

  تر است. تر باشد، ارزش غذايي آن خوراكي بيش واد مغذّي يك خوراكي بيشالف) هر چه تنوع م

  ها و رشد بدن نقش دارد. يد در تنظيم فعاليت ياختهب) 

  شود. ياضافي دربدن انسان ذخيره م Cويتامين  پ)

  مصرف زياد سديم ارتباطي با ابتال به پوكي استخوان در بزرگسالي ندارد.ت) 

  پـ  ) الف2    بـ  ) الف1

  تـ  ) پ4    تـ  ) ب3

  آموز عزيز: دانش
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10چند سؤال از در آزمون قبل به 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

 

 علومهاي  سؤال

  
  علوم

 129 ةتا صفح 101ة صفح
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 ؟نيست انسان گوارش ةكدام گزينه، بخشي از لول - 145

  ميزناي) 2    ) مري1

  ) معده4    باريك ة) رود3

 از راست به چپ چگونه است؟ترتيب  بهدان  و سنگ دان چينه ،مريترتيب قرارگيري معده،  ،گوارش گنجشك ةبا توجه به لول - 146

  دان سنگـ  دان چينهـ  دهمعمري ـ ) 2  دان سنگـ  معدهـ  دان چينهمري ـ ) 1

  دان چينهمري ـ ـ  سنگدانـ  ) معده4  دان چينهـ  معدهمري ـ ـ  ) سنگدان3

 ترين گزينه را انتخاب كنيد.) (كامل ؟شته باشدادصحيح ارتباط  تواند مي زير با مشكل قيد شده در جلوي آن ةكمبود كدام ماد - 147

  اننرمي استخوD ويتامين )الف

  ها خونريزي لثهC ويتامين )ب

  اختالل رشد يد )پ

  ريزش موB ويتامين )ت

  پب و الف،  )2    الف و ب )1

 تب و  )4    همة موارد )3

  ؟نيستدرست  روده باريك ةگزينه دربار كدام - 148

  شود. انجام مي ،وجود دارندروده  باريككه در  هاي متفاوتي كمك آنزيم وارش نهايي غذا باگ )1

  است.معده هستند،  روده هايي كه در باريك تر آنزيم منشأ اصلي بيش) 2

  د.نشو اي وارد ابتداي آن مي از طريق لوله روده هاي باريك تر آنزيم بيش) 3

  هاي فراواني دارد. خوردگي روده، چين سطح داخلي باريك) 4

 هاي خوني كه . . . . طبق كتاب درسي، ياخته - 149

  ها هستند. در برابر ميكروباز بدن دفاع  نقش اصلي در، رنگ قرمز دارند )1

  عقاد خون نقش اصلي را دارند، شكل به خصوصي ندارند.در ان )2

  دهند. % حجم خون را تشكيل مي55مانند هستند،  سكه )3

   تقريباً كروي شكل و سفيد هستند.  دارند،مهمي در انتقال گاز اكسيژن نقش  )4

  ؟نيست در بدن انسان جزء وظايف خون چند مورد از موارد زير - 150

  در بدن  اكسيد و اوره كربن ديگاز انتقال  )الف

  تنظيم دماي بدن) ب

  ها) زا (ميكروب مقابله با عوامل بيماري) ج

  انتقال گاز اكسيژن  ) د

  ) صفر4  2) 3  3) 2  4) 1
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  اند از . . .  . ترتيب عبارت گوارش انسان به ةلول ةتشكيل دهند هاي بخش - 151

  روده باريك، فراخ رودهمعده، ، ) دهان، حلق، مري1

  ، مخرجفراخ روده، روده باريك) دهان، حلق، معده، مري، 2

  ، مخرجفراخ روده، روده باريك، مري، معده، ناي) دهان، 3

  ، مخرج فراخ روده، روده باريك) دهان، حلق، مري، معده، 4

  شود؟ ساخته ميه رود فراخهاي موجود در  هاي زير توسط باكتري كدام ويتامين - 152

  Bهاي گروه  همة ويتامين )1

 Kفقط ويتامين  )2

   Bهاي گروه  و برخي از ويتامين Kويتامين  )3

  Bهاي گروه  ويتامين ةو هم Kويتامين  )4

 ؟نيستكدام گزينه صحيح  - 153

  هاي مختلف وجود دارد. طعات غضروفي به شكلق ،ها ها و نايژك ناي، نايژه ة) در ديوار1

  ) حنجره بعد از ناي و در ابتداي حلق قرار دارد.2

  دهد. قرمز و پالسما گازهاي تنفسي را انتقال مي هاي گويچه) خون با كمك 3

  شود.  باعث دم و بازدم مي خود سينه قرار دارد، با تغيير شكل ةديافراگم كه در پايين قفس ة) پرد4

 هاي زير، صحيح است؟ از عبارت چه تعداد - 154

  دهند. ها انجام مي كار اصلي كليه را نفرونالف) 

  داشتن ادرار به مدت زياد ممكن است باعث ايجاد سنگ مثانه شود. ب) نگه

  تنظيم ميزان آب بدن است. ،ترين كارهاي كليه يكي از مهم) پ

 سرخرگ كليه انشعابي از سرخرگ آئورت است.) ت

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

  ؟  ندارندطور مستقيم نقش  ها در چند مورد از موارد زير، به چربي - 155

  ساخت غشاي ياختهالف) 

  ب) تأمين انرژي بدن

  هاي داخلي پ) محافظت از اندام

  سازي ت) پروتئين

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
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  مواد معدني . . . گفت توان نمي - 156

  نقش دارند. خوني گيري از كم هاي محلول در آب در پيش همانند ويتامين )1

  ها نقش دارند. در رشد استخوان ،هاي محلول در چربي به كمك ويتامين )2

  هاي خوني يافت شوند. ممكن است در ساختار ياخته )3

  حتي در صورت مصرف زياد، براي انسان مضر نيستند. )4

 دستگاه گوارش در انسان . . .  - 157

  شود. تنها شامل لولة گوارش مي )1

  كند. مواد غذايي را تجزيه مي ،دهند هاي شيميايي را كاهش مي ي كه سرعت واكنشهاي به كمك مولكول )2

  كند كه مواد آن بتوانند وارد خون شوند. غذاها را به قدري ريز مي )3

  شود. هاي بزاقي، كبد و پانكراس را شامل نمي غده )4

 در انسان سالم آپانديس. . .   - 158

  دارد. صفرا در سمت راست بدن قرار ةهمانند كيس )1

  در باالي كبد قرار گرفته است. )2

  برخالف پانكراس در سمت چپ بدن قرار دارد. )3

  روده است. بخشي از باريك )4

 در هنگام بلع غذاي خميري شكل . . .  - 159

  بندد. راه بيني را مي ،برچاكناي )1

  هاي خميري شكل غذا به مري نقشي ندارد. زبان در هدايت توده )2

  شكل تجزيه نشده است. ينشاستة غذاي خمير )3

  ترشحات غدد بزاقي افزايش يافته است. )4

 سرخرگ آئورت . . .  - 160

  كند. خون خود را از بطن راست دريافت مي )1

  كند. خون تيره را وارد جريان گردش ششي خون مي )2

  كند. خون روشن را وارد جريان گردش عمومي خون مي )3

  د.كن ميدهليز راست قلب خون تيره را وارد  )4

 

  


