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  نظام قديمنظام قديمعمومي عمومي 
  تجربي و رياضيتجربي و رياضيرشتة رشتة 

  13991399  تيرتير    66
  

  نام درس
ترازي بهةدر هر ردطور ميانگينبهآموزانمعموال دانش

  .اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد دهند.سؤال پاسخ مي10چند سؤال از هر
  سؤال پاسخ خواهيد داد؟ 10شما به چند سؤال از هر  4750 5500 6250 7000

   2 3 4 7  عربي
   2 3 5 7 زبان انگليسي

  

  وقت پيشنهادي  ي سؤال صفحه ةشمار  سؤال ةشمار  تعداد سؤال  نام درس
  18  2- 5  1 -  25 25  عربي

  17  6- 8  26 -  25 50  زبان انگليسي
  35  ــــــ  ــــــ 50  جمع دروس عمومي

  

  

  

  

 يفاطمه منصورخاك مدير گروه

 پوريفرهاد حسين  مسئول دفترچه
  ليال ايزدي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسولي:مدير  مستندسازي و مطابقت با مصوبات

 زهرا تاجيك  آرايي نگاري و صفحه حروف
 سوران نعيمي  نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

  021- 6463تلفن چهار رقمي:   - 923پالك  -ا و فلسطينبين صب -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقالب
  

عرب، سيدمحمدعلي مرتضوي، اسماعيل  فاطمه منصورخاكي، حسين رضايي، مجيد همايي، درويشعلي ابراهيمي، احمد طريقي، ابراهيم رحماني  عربي
   پور، صادق پاسكه، مهدي ترابي، محمد داورپناهي، رضا سرخوش يونس

  ليسيزبان انگ
محسن كردافشاري، شهراد محجوبي، شهاب اناري، علي عاشوري، علي شكوهي، رضا كياساالر، زهره جوادي، نسرين خلفي، مقدم محمديان، منصور 

  اله سعادت، اميرحسين مراد عظيمي، بهرام دستگيري، ميرحسين زاهدي، حبيب

 هاي برتر  ويراستاران رتبه گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس
هاي  مسئول درس

 مستندسازي

  فاطمه منصورخاكي  فاطمه منصورخاكي  عربي
درويشعلي ابراهيمي، حسين رضايي، 

  پور اسماعيل يونس
  ليال ايزدي  ـــــ

  پوريا گرجي  فريبا توكلي  ه مرآتيثمحد  نسترن راستگو  آناهيتا اصغري  زبان انگليسي

 گذاري كنيد با روش دهدهي هدف

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 ?

 طراحان   

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد
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) ۸ -  ۱عّين األصّح و األدّق في الجواب للّترجمة أو التعريب أو المفهوم:(  
قَر علی « - 1  »:اّلذي يستفيد منه في صيد الّطيور اُالخری! اليَدينَيحمل الصَّ

  شود! برد، حمل مي ) باز شكاري بر دستان كسي كه از آن در شكار پرندگان بهره مي1
  كنند كه از آن در شكار پرندگان ديگري استفاده كنند! مل ميباز شكاري را روي دست ح) 2
  گيرد! كار مي ) شاهين روي دستان كسي است كه در صيد پرندگان ديگر آن را به3
  كند! كند كسي كه از آن در شكار پرندگان ديگر، استفاده مي ها حمل مي شاهين را بر دست) 4
الّسحب؟ الحقيقة كذلك و سبب حركة الجبال هو َدَوران األرض  هل َتقدر أن ُتصّدق أّن الجبال سائرة مثل سير« - 2

 »:و حركتها!
اند و علتش هم  ها چنين كنند؟ حقيقت اين است كه آن ها مانند ابرها حركت مي تواني گمان كني كه كوه ) آيا مي1

  حركت زمين است!
ها  قيقت اين چنين است و علت حركت كوهاند؟ ح كننده ها مانند حركت ابرها حركت تواني باور كني كه كوه ) آيا مي2

  همان چرخش زمين و حركت آن است!
اند؟ حقيقت چنين است و سبب حركت كوه، چرخش و حركت  ها مانند ابرها در حركت تواني تصور كني كوه ) آيا مي3

  زمين است!
  ها همان چرخش زمين است! ركت كوهها مانند ابرها حركت دارند؟ حقيقت اين چنين است و علت ح كني كه كوه ) آيا باور مي4
 :»ال ُتخِبر أحدًا بسوء عمل إنسان ُيقابل الحسنة بالسّيئة خادعًا لكي َتبَقي الُمروءة في الدنيا!« - 3

  كه جوانمردي در دنيا باقي بماند! دهد تا اين به كسي خبر نده بدي كردار يك انسان را كه با نيرنگ خوبي را با بدي پاسخ مي )1
  كه مروت پايدار بماند! كند تا اين بر نشود از عمل بد انساني كه با فريب در مقابل خوبي بدي ميفردي با خ) 2
  ايستد تا جوانمردي در جهان ماندگار شود! گري در برابر خوبي مي به فردي اطّالع نده كار پست انساني را كه با حيله )3
  ايستد! كارانه مي را كه با بدي در مقابل خوبي فريب تا مروت و انصاف هست به شخصي خبر نده سوء كردار آدمي) 4
 »:إْن واَجْهنا مصاعب الحياة في الشباب فسنصبح أكثر صبرًا في الشيب!« - 4

 رو بشويم، در سالخوردگي صبورتر خواهيم شد! هاي زندگي در جواني روبه ) اگر با دشواري1
  شد! تر مي نتيجه صبر ما در سالخوردگي بيش شديم، در هاي زندگي مواجه مي چه در نوجواني با سختي ) چنان2
  تر خواهد شد! رو بشويم، در نتيجه صبرمان به هنگام پيري بيش به هاي زندگي جوانان رو ) اگر با دشواري3
  تري داشتيم! كرديم، به هنگام پيري صبر بيش زندگي را درك مي  ) اگر در نوجواني سختي4
   :الخطأعيِّن  - 5

كمان، همان چيزي است كه  طبيعي مثل رنگين ةپديد ما خلق اهللا لنا،: يمثل قوس قزح ه ةالّظاهرة الطبيعيّ «) 1
  خداوند براي ما آفريده است،

هايي  هاي گذشته، دانشمندان پس از تالش در قرن القرون الماضية بعد محاوالت کثيرة،: يف االعلماء قد إکتشفوه) 2
  اند، فراوان آن را كشف نموده

  و مردم نبايد فراموش كنند كه پيشرفت علم در اين زمينه،  هذا المجال،: يف يّ س اّن التقّدم العلمو ال ينسی الّنا) 3
كار كساني است كه در آن دوره،  ةنتيج »:الفترة! كتل يکتشاف األسرار فاعمل اّلذين کانوا مسجونين بسبب ة نتيج) 4

 زنداني بودند!  به دليل كشف رازها،

دقيقه 15وقت پيشنهادي:     104تا  1درس)/ صفحة  7مباحث كل كتاب / (  :3عربي/ 125تا  1درس)/  صفحة  10مباحث كل كتاب / ( : 2عربي

  سؤالل از شروع هر درس در دفترچة گذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،3و  2عربي 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 10ذاري چند از گ هدف  آزمون قبل 10چند از 
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 في المفهوم: الخطأعيِّن  - 6
  »إّن اهللا قد أحاط بكّل شيء علماً »: «و كان اهللا بما يعملون محيطًا!« )1
  ال فائدة في اآلمال المتنّوعة لإلنسان دون جهد!»: ال خير في وّد اإلنسان المتلّون!« )2
  اند همت بلند دار كه مردان روزگار / از همت بلند به جايي رسيده»: ال يبلُغ الكسالن آماَله!« )3
  طي اين مرحله بي همرهي خضر مكن / ظلمات است بترس از خطر گمراهي»: ن ليس له حكيم يرشُده!هلك مَ « )4
 »:شود! اش دو چندان مي هاي زندگي هر كس براي حل مشكالت اندك، امروز تالش نكند، فردا سختي« - 7

  ُيضاعف صعوبات حياتها غدًا! ،َمن ال يجتهد ِلحّل مشكالت صغيرة اليوم )1
  ن يجد طريقة ِلحل المشاكل القليلة ضاعف شدائده الغد!َمن ما سعی أ )2
  ُتضاعْف صعوبات حياته غدًا! ،من لم ُيحاوْل لحّل المشاكل القليلة اليوم )3
  ُيضاعف شدائد حياته الغَد! ،ال يسعی في حّل قليٍل من المشكالت يوماً  يذالّ  )4
 »: در آن چاپ شدند!اي فرستادم كه امروز  يازده روز قبل، سه مقاله براي روزنامه« - 8

  أحد عشر يومًا قبل ُارسُل ثالث مقاالٍت للصحيفِة َطبعت فيها اليوم! )1
  قبل أحد و عشر يومًا أرسلُت ثالث مقاالٍت لصحيفٍة َطبعت فيه اليوم! )2
  قبل أحد عشر يومًا أرسلُت ثالث مقاالٍت لصحيفٍة ُطِبعت فيها اليوم! )3
  مقاالٍت للصحيفِة ُطِبعت فيه اليوم!أحد عشر يومًا قبل ُارسُل ثالث  )4
  يناسب الّنّص بما ) ۱۷ - ۹(اقرأ الّنّص التّالي بدّقة ثّم أجب عن األسئلة: 

أمـراض القلـب  نتشـرتکـاألمراض،  األعداءهذه الّدنيا محاصر بمختلف  ييعمل القلب أعماله اليومّية بواسطة عضالته، االنسان ف
  خطراً لالنسان بعض األحيان. تسّبب الّتيّول لقلب االنسان هو کثرة الکوليسترول العدّو األ  دان.جميع البل ياألمراض فمن سائر أکثر 

أّمـا العـدّو األخيـر  يـؤّثر علـی نبضـات القلـب. و ينسان هو ارتفاع ضغط الدم، العدّو الثالث هو التدخين اّلذإل لقلب ا يالعدّو الثان
 !تضعف عضالت القلب. إعلم أّن الرياضة تُقّوی عضالت القلب يو قّلة الحرکة اّلت يّ فهو عدم النشاط البدن

  :ّص حسب النّ  أالخطعّين  - 9
  !ام کّلهمراض القلب تختّص ببلدان العالَ أ )1
  !الجسميحتاج إليها ة الکوليسترول مادّ  )2
  !ِمن أسباب سالمة القلب يّ النشاط البدن )3
  !سّبب خطرًا لالنسان دائماً تُ کثرة الکوليسترول  )4
  … ّص (منفی) علی نبضات القلب علی حسب النّ ي لبسّ الأثير تّ السباب ِمن أ -10
  !يّ قّلة الحرکة و عدم النشاط البدن )1
  !الّرغبة إلی الّتدخين )2
  ي!کثرة الکوليسترول بشکل طبيع )3
  !مارتفاع ضغط الدّ  )4
  !القلب …هو  ،ّص العنوان المناسب لهذا النّ  -11
  نبضات ) 2          عضالت) 1
  ةصحّ  )4    تدخين) 3



   4: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   99تير 6 آزمون
 

  :ّص حيح علی حسب النّ عّين الصّ  -12
  !الجسم يال فائدة لوجود الکوليسترول ف )1
  !يعمل القلب أعماله اليومّية بواسطة نبضات القلب )2
  !ر باألمراض المختلفةهذه الّدنيا محاصَ  ينسان فاإل )3
  !أمراض القلب تختّص ببلدان العالم الثالث )4
  ١٤و  ١٣في التشکيل ( الخطأعّين:( 
  !»:جميع البلدان ياألمراض فمن سائر أکثر راض القلب أمْ  تنتشر« -13
   راضِ األمْ  - ِمنْ  - رُ شِ تَ نْ تَ  )1
 ميعِ جَ  - رِ سائِ  - راٌض أمْ  )2
 لدانِ البُ  - بِ لْ القَ  - رُ شِ تَ نْ تَ  )3
 ميع ِ جَ  -  رِ سائِ  - بِ لْ القَ  )4
  !»يؤّثر علی نبضات القلب يدخين اّلذنسان هو ارتفاع ضغط الدم، العدّو الثالث هو التلقلب اإل  يالعدّو الثان« -14
  وُّ دُ العَ  - سانِ نْ اإل - وُّ دُ العَ  )1
  بِ لْ القَ  - فاعُ ارتِ  - بِ لْ قَ  )2
  رُ ُيؤثِّ  - دخينُ التَّ  - طِ غْ ضَ  )3
  اتِ ضَ بَ نَ  - ثِ الِ الثّ  - مِ الدَّ  )4
۱۷ - ۱۵ّي (رفعراب و التحليل الصّ اإل يعّين الصحيح ف:(  

  :»نتشرت« -15
  »أمراض«فعل و فاعله  معلوم/مبنّي لل -  نفعالاباب ي من الثمزيد ث -فعل مضارع  )1
  جملة فعليةفاعله مع  / فعل ومبنّي  -متعدٍّ  – ةللغائب )2
  »أمراض«و نائب فاعله فعل  مجهول/مبنّي لل - ةللغائب – فعل مضارع )3
  / فعل و فاعله أمراضمعرب -الزم  – باب افتعالمن  يمزيد ثالث )4
  :»سّببتُ « -16
  ضمير مستتر/ فعل و فاعله متعدٍّ  - معلوممبنّي لل –باب تفعُّلمن  يثالثمزيد  )1
  »عضالت« نائب فاعلهمجهول/ فعل و مبنّي لل –ةللغائب )2
  جملة فعلية مع فاعلهو / فعل معرب -الزم  –فعل مضارع  )3
  ضمير مستترمعلوم/ فعل و فاعله مبنّي لل -باب تفعيل من  يمزيد ثالث -فعل مضارع  )4
  :»عداءاأل« -17
  و مجرور اليه / مضافٌ ممنوع من الّصرف  – بأل فمعرّ  -اسم  )1
  ة و مجرور بالتّبعية من موصوفه/ صفمنصرف  –باإلضافة فمعرّ  –جامد  )2
  و مجرور اليه / مضافٌ بأل فمعرّ  -عدّو)  :ر(مفردهيکستجمع  -اسم  )3
 ة و مجرور بالتّبعية من موصوفه/ صفمنصرف  -معرب  -جمع تکسير )4
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۲۵- ۱۸مناسب للجواب عن األسئلة التالية (عيِّن ال:( 
  »واثقيَن بأّن اهللا َيسَمع الّدعاَء! …و اهللا … «عيِّن الّصحيح للفراغين:  -18
  يکونُ  -َيْدُعو  )4  ُکنَّ  -ُاْدُعوَن  )3  ُکونوا -ُاْدُعوا  )2  ُکنْ  -ُاْدُع  )1
  :إّال معرفةً  ال تكون» نم«عّين  -19
  !تكريم يوم التلميذ حاضر بيننا من َتكلََّم حول حفلة )1
  !من َتَعلََّم الدروَس َنَجَح في امتحانات نهاية السنة )2
  !من َذَهَب إلی المكتبة و أَخَذ كتاب الفيزياء من مسؤول المكتبةِ  )3
  ! أَخذُت الكتاب من صديقي و قرأُته جّيدًا يوَم أمسِ  )4
 : المنقوص في الظاهرّية اإلعراب عالمة عّين -20
  !الحياة في يالمعال تجدي یحتّ  األخالق و العلم يباكتس )1
  !اهللا عن تُبعده و اإلنسان يالمعاص ُتهلك )2
  !الحكم لتنفيذ المحكمة هذه في العادل يالقاض حضر )3
  !المختلفة البالد ثغور یعل المعتدي يهجم )4
 عّين الصحيح في البناِء للمجهول: -21
  ُاْكِرَم معّلُم العربّية في المدرسة! َاْكَرَمكم معّلم العربّية في المدرسة!  )1
  تُْنَصُر ُامَُّك الحنوُن! َيْنُصر أبوَك الفاضُل ُامََّك الحنوَن!  )2
  َنَصروا في دروسهم الصعبة! َانصر التالميذ في دروسهم الصعبة!  )3
  ُيحترم أخواني احترامًا كثيرًا! يحترم والداي َاخوّي احترامًا كثيرًا!  )4
  الناسخة:» ال«عّين  -22
  ال يعمل بجّد لن يری الّنجاح فی حياته! ياّلذ )1
  سّلمت عَلی صديقي ال عَلی جميع الحاضرين! )2
    مجالسة الجّهال! ييجب أن نعترف باّنه ال نفع ف )3
  المدرسة! يالبيت، بل ف يإّن أخاه ال يدرس ف )4
 فيها اسم يدلُّ علی مکان وقوع الفعل: يعيِّن العبارة اّلت -23
  أحد األيام کان األطفال يلعبون بفرٍح! صباح )1
2( !   يا َمن ارجوُه لُکلِّ خيٍر و آمُن َسَخطُه عند کلِّ شرٍّ
  »دين اهللا يإذا جاَء نصُر اهللا و الفتح و رأيت الناس يدخلون ف« )3
  طلب الُطّالب من المعّلم أن يتوّقف لحظًة عندهم! )4
 :به عيِّن الحال الّصحيحة للمفعول -24
  انتخبُت عناوين كتابي واضحًا! )2  َبَست أوالدها لباس الحرب مبتسميَن!األّم ألْ  )1
  بكاء طفلي شديدًة! یال أنسَ  )4  المعركة مكّبرًة! یأرسلت أبناءها إل )3
 منه: فيه المستثنی  ُحذفعيِّن ما  -25
 السنة الماضية! يالمباراة إّال واحدًا ف يأتتذّکرون الفوز ف )1
 ات طريق إّال التوّکل علی اهللا تعالی!الصعوب كتل يما کان لنا ف )2
 أّيها التالميذ! ال يتقّدُم في الحياة إّال المجّدون! )3
  کثير من المسلمين يعملون بالجّد ُاسبوعًا إّال الجمعة! )4
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PART A: Grammar & Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your 
answer sheet. 

 
26- The cake is burned on the edges. It … have been in the oven for too long. 

1) should  2) must 
3) could  4) may not 

27- Since the beginning of the modern industrial age, many rivers and seas … . 
1) had polluted   2) were polluted 
3) have been polluted 4) had been polluted 

28-  … I can understand the language of scientific texts, I have to concentrate hard … I’m reading 
them. 

1) Whereas – while  2) As – since 
3) Though – since  4) Although – while 

29- I work … . hard during the week that I’m … exhausted to do anything else on the weekend. 
1) so – too  2) such – enough 
3) such a – too  4) so – enough 

30- Good pencil erasers are too soft … paper but hard enough to be crumbled gradually when used. 
1) damaging  2) so that they can damage 
3) to damage  4) by damaging 

31- My daughter has a problem with her speech which has made it difficult for her to … herself 
clearly. 

1) expect  2) accept 
3) express  4) respect 

32- Yogurt has as much … as a glass of milk; yet dieters and health food experts claim that yougurt 
has been found to reduce the risk of heart disease. 

1) chemical nutrition  2) nutritional cost 
3) nutritional value  4) physical nutrition 

33- To succeed in your mission, you must have single-minded … to your goal. 
1) devotion   2) destruction 
3) description  4) definition 

34- It is proved that many people who … from general tiredness can benefit from taking more 
exercise rather than more rest. 

1) prevent  2) suffer 
3) decrease  4) protect 

35- People are required to put their household … out early in the evening so as to be collected by the 
midnight. 

1) gesture  2) rubbish 
3) means  4) fashion 

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،3و  زبان انگليسي پيش دانشگاهيي درس ها 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

  روزبراي آزمون ام 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

  
  دقيقه 18وقت پيشنهادي:                      93تا5هاي/ صفحه6تا پايان درس1مباحث / درسكل : 3زبان انگليسي 

  دقيقه 18وقت پيشنهادي:                      79تا  1هاي  / صفحه8تا پايان درس  1مباحث / درس كل دانشگاهي:  زبان انگليسي پيش
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36- Although the president and his prime minister are exactly at opposite … of thought, they get on 
very well and work together much more efficiently. 

1) issues  2) probes 
3) rights  4) poles 

37- There are claims that the news … by the local press was entirely a rumor, and its editor is going 
to present the source of the news to the public as soon as possible. 

1) manufactured   2) forecast 
3) constructed  4) fossilized 

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. 

Life expectancy has increased rapidly since the past centuries. Estimates … (38) … that in a pre-modern 
poor world, life expectancy was around 30 years in all … (39) … of the world. In the early 19th century, 
life expectancy started to increase in the early  industrialized countries … (40) … . This led to a very high 
inequality in how health was distributed across the world. Over the last decades this … (41) … inequality 
decreased. Countries that not long ago were suffering from … (42) … are catching up rapidly. The global 
average life expectancy is now approaching 70 years. No country in the world has a lower life expectancy 
than the countries with the highest life expectancy in 1800. 
38- 1) access 2) provide  3) suggest  4) involve 
39- 1) regions  2) aspects  3) existances  4) climates 
40- 1) while low in the rest of the world it stayed 2) it stayed low while in the rest of the world 

3) while in the rest of the world stayed low 4) while it stayed low in the rest of the world 
41- 1) urban  2) global  3) rural 4) distracting 
42- 1) unusual happenings  2) personal experiences 

3) emotional feelings  4) bad health conditions 
 

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

Passage 1 
Waste, and how we choose to handle it, affects our world’s environment – that’s your environment. 
The environment is everything around you including the air, water, land, plant and man-made 
things. And since by now you probably know that you need a healthy environment for your own 
health and happiness, you can understand why effective waste management is so important to you 
and everyone else. The waste we create has to be carefully controlled to be sure that it does not harm 
your environment and your health. 

Waste is anything we throw away or get rid of, that doesn’t get used. How can you help? You can 
help by learning about and practicing the three R’s of waste management: Reduce, Reuse and Recycle! 
Practicing all three of these activities every day is not only important for a healthy environment, but it 
can also be fun, too. So let’s take a minute right now to learn more about waste and waste management, 
so you can become a key player in making our world a safe and healthy place. 

Your recycling mission is not impossible. In fact, it is very simple: don’t throw away anything that 

can be recycled! A key part of waste “reduction” is “conservation” - using natural resources wisely, 

and using less than usual in order to avoid waste. You can “reuse” materials in their original form 

instead of throwing them away, or pass those materials on to others who could use them. 

Worms can turn our old food into plant food. It’s called vermicomposting. Vermicomposting can 

be fun, but it is also good for our planet. 
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43- What does the passage list?  
1) Ways we are harming the health of the environment  
2) Different recycling missions people support  
3) Ways we can use materials that are better for the environment  
4) The steps of vermicomposting 

44- Animals can help us limit our waste. What information from the passage best supports this 
statement?  

1) Worms can turn our old food into plant food.  
2) You can “reuse” materials in their original form instead of throwing them away. 
3) Your recycling mission is not impossible.  
4) The environment is everything around you including the air, water, land, plants and man-made things.  

45- How can the impact of waste on our environment’s health be best described?  
1) The more waste we produce, the more our environment’s health is harmed.  
2) The less waste we produce, the more our environment’s health is harmed.  
3) The more waste we produce, the less our environment’s health is harmed.  
4) The amount of waste we produce does not affect our environment’s health.  

46- What is the main idea of this passage?  
1) The environment refers to everything around you such as the air, water, land, etc.  
2) Vermicomposting can be fun, but it is also good for our planet as it can turn our old food into plant food. 
3) We can limit our waste in different ways to help keep the environment healthy, including by 
reducing, reusing and recycling.  
4) We need a healthy environment not just for our own health and happiness, but also for the survival 
and growth of the wildlife in our environment. 

Passage 2 
Scientists are studying hummingbirds to find out more about how they live and the migration 

paths they follow. One thing they’re concerned about is climate change. Along hummingbirds’ 
migratory routes, different plants bloom just in time for the hungry travelers to grab a meal. What if 
warmer spring temperatures cause flowers to bloom earlier than usual? The flowers could finish 
blooming before the hummingbirds arrive. No flowers would mean no nectar. How would that affect 
the migration of hummingbirds, and even their survival? 

Scientists are not the only ones fascinated by these busy birds! Many people attract hummingbirds 
to their yards and parks by planting flowers hummingbirds like. Others hang up hummingbird 
feeders. And they’re helping with scientific research, too. Across the Americas, many people keep 
track of hummers they see and report the results to scientists. You can too! Become a citizen scientist 
by taking part in Audubon’s “Hummingbirds at Home” project. Check out this website to find out 
how you can track, report on and follow hummingbirds’ spring migration:hummingbirdsathome.org 
47- The word “fascinated” in paragraph 2 is closest in meaning to … .  

1) efficient  2) spoiled  
3) interested  4) respected  

48- What does the passage describe?  
1) The best food given to a hummingbird, whether by planting new flowers or putting up new 
hummingbird feeders  
2) The way climate change might affect hummingbird migration paths and what we can do to help  
3) The migration paths that hummingbirds have been following for hundreds of years 
4) The reasons flowers bloom earlier and the science behind the process 

49- “Scientists are not the only ones fascinated by these busy birds!” 
What evidence from the passage supports this statement?  

1) Many people attract hummingbirds to their yards and parks by planting flowers hummingbirds like.  
2) Scientists are studying hummingbirds to find out more about how they live and the migration paths 
they follow.  
3) One thing scientists are concerned about is climate change.  
4) Along hummingbirds’ migratory routes, different plants bloom just in time for the hungry travelers 
to grab a meal.  

50- What does “Others” in paragraph 2 refer to?  
1) other scientists  2) other hummingbirds 
3) other people  4) other flowers 
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 محل انجام محاسبات

  دهند؟ هندسی  دنبالۀاضافه شود تا اعدادحاصل تشکیل  13و  6، 2مقدار به هر یک از اعداد چه  -51

1(
7

3
  2(

8

3
  3(

10

3
  4(

11

3
   

kyخط  -52   نمودار تابع||x||y 1  کند.  نقطه قطع می چهاررا درk  تواند باشد؟ یک از مقادیر زیر میکدام 

) 3  1) 2  ) صفر 1
3

2
   4 (

1

2
  

logاگر  -53 a5 حاصل ، آنگاهباشد log1008 کدام است؟  

1 (
( a)
2

3 1
  2 (

( a)
2

3 1
  3 (

( a)
3

2 1
  4 (

( a)
3

2 1
 

Aاگر  -54
 

  
 

1 2

0 1
  ، برابر کدام است؟A، آنگاه معکوس ماتریس 

1( A2  2 (A  3 (A1

2
  4 (A  

 Bي متناظر به گروه  اند. با توجه به نمودار زیر، زاویه تقسیم شده Dو  A ،B ،Cي  ها به چهار دسته در یک بررسی آماري، داده -55

  اي کدام است؟ در نمودار دایره
  

1 (072 

2 (0144  

3 (0150  

4 (0216  

n{xهاي آماري اگر میانگین داده -56 ,x , ..., x }1 هاي  ضریب تغییرات داده آنگاه باشد، 3/0 برابر ها و انحراف معیار آن 2برابر  2

}nآماري  x , x ,..., x }  1 24 2 4 2 4   ، کدام است؟2

1 (12/0  2 (15/0  3 (18/0  4 (24/0 

 دار کنار هم باشند کدام است؟  نویسیم. احتمال آنکه در این کلمه، حروف نقطه می» آزمون«ي  کلمه اي پنج حرفی با حروف کلمه -57

1 (
2

5
  2 (

1

10
  3 (

1

2
  4 (

1

5
  

x  ي ي جواب نامعادله مجموعه -58 x 2 43   ت؟، کدام اس2

1 (| x | 3  2 (| x | 3    

3 (| x | 3  4 (| x | 3   
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 محل انجام محاسبات

حاصل عبارت  -59
sin( ) cos( )

sin( ) tan( )





0 0

0 0

1020 315

2 135 240
  ؟است کدام 

1( 1  2 (1-  3( 
1

2
  4 (

1

2
  

yاگر  -60 f (x)  معادلۀ خطی باشد که محورx 2ها را با طول( )  و محورy ها را با عرض( fof)کند، آنگاه  قطع می 1( )( )4 

 کدام است؟ 

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

حاصل  -61
x

(x x )lim
x x



 

3 2

1 2 1
   کدام است؟ 

1 (
1

2
  2 (

3

2
  3 (2  4 (1  

اگر تابع  -62

x a , x
g(x) , x

sin(x )bx , x
x


  


 
   



2 1

3 1

1
1

1

xدر   1  پیوسته باشد، زوج مرتب(a,b) کدام است؟ 

1( ( , )2 1  2 (( , )4 1    

3 (( , )1 2  4 (( , )1 4  

اگر  -63
3

222 



 h

)(g)h(glim
h 

x(g(، آنگاه مشتق تابع  1 کدام است؟5اي به طول  در نقطه ،  

1 (
1
6

  2 (
1
3

  3(
1

6
  4 (

1

3
  

کنیم. احتمال  ي سیاه است، دو مهره به طور متوالی و بدون جایگذاري خارج می مهره 5ي سفید و  مهره 4اي که شامل  از جعبه -64

 ن که هر دو مهره همرنگ باشند، کدام است؟ آ

1 (
5

18
  2 (

3

18
   3 (

5

9
   4 (

4

9
  

پروانه شوند، کدام  کرم 4آنکه کرم ابریشم پرورش دهیم، احتمال  6شوند. اگر  هاي ابریشم تبدیل به پروانه می درصد کرم 75 -65

 است؟ 

1 (
 5

12

5 3

2
   2 (

 4

12

5 3

2
    

3 (
2 4

12

5 3

2
   4 (

 2

12

5 3

2
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 محل انجام محاسبات

ي ه معادلهب مفروض تابع -66
x xy [ ] 
2 2

0ي در بازه  6[ , تشکیل شده است. دوتایی مرتب  Lخط موازي به طول  پاره n، از (

(L,n) ) عالمت جزء صحیح است.) [ ]کدام است؟ 

1(( , )2 3  2(( , )5 3   3(( , )2 12  4(( , )5 12   

  ي اول است؟ ي دوم، چند برابر جمله ي اول است. جمله جمله 5برابر مجموع  20ي اول،  جمله 20حسابی، مجموع  دنبالۀدر یک  -67

1 (7-  2 (6 -  3 (4-  4 (5-  

ي  جواب کلی معادله -68
cos x cos x

sin x cosx
 


1 2 1 2

k)، کدام است؟  Z)  

1 (k 
 

4
  2 (k 

 
4

  3 (k 
 2

4
  4( k

4
 

خط قائم بر منحنی تابع  -69
xy
x




2

1
   گذرد؟ یک از نقاط زیر می ، از کدامها با محور عرض آني برخورد  ، در نقطه

1 (( , )01  2 (( , )3 1  3 (( , )2 4  4 (( , )


1
1

2
  

xي ي خط مماس بر منحنی به معادله معادله -70 sin y Ln( y )   2 22 2 2 )ي  در نقطه 1 , )1  کدام است؟  0

1 (y x  2 2 0      

2 (y x  2 1 0 

3 (y x  2 2 0      

4 (y x  2 1 0  

ترین مقدار تابع  بیش -71
xf (x)

x x


 

2

2 1
3بر روي بازة   1[ , ]  کدام است؟ 

1 (
1

3
  2 (

9

7
  3 (2  4 (

4

3
  

yاگر خط  -72 m  3از نقاط اکسترمم نسبی نمودار تابع 3 1y x x    ،مقدار به یک فاصله باشد m کدام است؟   

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

)ي اي که از مبدأ مختصات و دو نقطه شعاع دایره -73 , )1 )و  1 , )3  گذرد، کدام است؟  می 3

1 (5  2 (2 5  3 (3  4 (6  

2قدرمطلق تفاضل فواصل هر نقطه روي هذلولی  -74 29 4 18 10 0x y x    از دو کانون آن، کدام است؟  

1 (
3

4
  2 (

1

2
  3 (

1

3
  4 (1  
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 محل انجام محاسبات

yشکل زیر، نمودار تابع  -75 f (x) دهد. حاصل  را نشان می
3
3 f (x)dx کدام است؟ ، 

  ) صفر1

2 (
1

2
  

3 (1    

4 (
5

2
  

2حاصل  -76
1 21 4 4

dx

x x


 
  ، کدام است؟

1( 
2
3

  2 (
1
3

  3 (
2

3
  4 (

1

3
  

از  دیگر است. زاویۀ حادة بین نیمساز خارجی این زاویه با نیمساز داخلی یکی 096الساقینی،  هاي مثلث متساوي یکی از زاویه -77

  ة این مثلث، کدام است؟ هاي حاد زاویه

1( 042  2 (032  3 (022  4 (021  

مفروض است. روي هر ضلع آن، یک مربع در خارج مثلث مفروض  aالساقینی به طول وتر  ي متساوي الزاویه مثلث قائم -78

  آید، کدام است؟ ه از وصل کردن مرکزهاي این سه مربع به دست میسازیم. مساحت مثلثی ک می

1(a23

2
  2 (a21

2
  3(a22  4 (a22  

PAعمودند. اگر  ACخط  بر پاره RCو  PA ،QBخط  در شکل زیر، سه پاره -79 RC 3  کدام است؟ QB، آنگاه طول 12

1 (2      

2 (5/2  

3 (3      

4 (5/3 

  ؟ره، کدام استدر شکل زیر، شعاع کره و ارتفاع استوانه با هم برابر است. نسبت حجم استوانه به حجم ک -80

  

1( 
2

3
   

2( 
4

9
   

3( 
9

16
  

4(
3

4
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 زمان با . . . .  هم نداردطور طبیعی امکان  مراحل مختلف نمو سلول تخم انسان، به در -81
  شود، در حال افزایش باشد. ) اتصال بالستوسیست به جدارة رحم، غلظت هورمونی که تنها از جسم زرد تولید می1

 ة غذا به رویان تشکیل شود.هاي داخلی بالستوسیست، اندام رسانند هاي بافت مقدماتی توسط سلول ) ایجاد الیه2

 هاي بدنی قابل تشخیص باشد. گرم، رویان داراي ویژگی 1متر و وزن به حدود  میلی 22) رسیدن طول رویان به 3

 هاي داخلی اصلی مانند کبد و پانکراس، حرکات قلب با سونوگرافی قابل تشخیص باشد. ) مشخص شدن اندام4

 شود؟ هاي دو غشایی یک سلول پارانشیم مغز ساقۀ لوبیا، کدام واکنش انجام می اندامکهاي پرانرژي در  به منظور تولید مولکول -82

 شود. تولید می  NADHزمان با پیدایش هر ترکیب چهارکربنی، ) هم1

 گردد. در مرحلۀ تولید ترکیب پنج کربنی، نوعی مولکول پرانرژي تولید می )2

 شود. مصرف می +NADکربنی،  زمان با تشکیل ترکیب شش ) هم3

 گردد. تولید می ATP2کربنی یک فسفاته،  شدن ترکیب شش کربنی دو فسفاته به دو ترکیب سه ) با شکسته4

هایی از  گیرد، ............. گونهها صورت میها بالفاصله بعد از ادغام نخینه ها ادغام هسته ها که در آناي از قارچاعضاي شاخه -83

 کنند، ............. ن تولید میسیلی بیوتیک پنی سیلیوم که آنتی پنی

 کنند.هاي تخصص یافته ایجاد میهاي غیرجنسی را در نوك نخینه) همانند ـ هاگ1

 کنند.کنند و از مواد گیاهی و جانوري در حال تجزیه تغذیه می) برخالف ـ همواره در خاك زندگی می2

 گیرند.ر میهاي مولکولی در شاخۀ آسکومیکوتا قرا) همانند ـ بر اساس روش3

 گیرد.هاي هاپلوئید شکل می) برخالف ـ ساختار تولیدمثل جنسی، بعد از ادغام هسته4

 باشد؟ کدام عبارت در مورد هرجانوري با اسکلت خارجی، درست می -84

 کنند. هاي باریک، تامین می هاي پیکري، اکسیژن مورد نیاز خود را به کمک لوله ) همۀ سلول1

 اند. هاي لیزوزومی براي مقابله با عوامل بیگانه ها، داراي آنزیم اگوسیتهاي مشابه ف ) همۀ سلول2

 اند. ) همۀ واحدهاي بینایی در زیر عنبیه و عدسی خود داراي چندین سلول گیرندة نوري3

 سازند. هاي دیپلوئید می هاي داراي توانایی تقسیم میتوز، پس از سیتوکینز سلول ) همۀ سلول4

 است؟ نادرستي باریک انسان  موجود در رودهگوارشی هاي  ي آنزیم همهي  کدام عبارت، درباره -85

 شوند. ي آندوپالسمی ساخته می) ابتدا توسط شبکه1

 رسانند.) گوارش شیمیایی را در محیط قلیایی به انجام می2

 گردند. ي خود، آزاد می هاي سازنده ) تنها با صرف انرژي زیستی توسط سلول3

 شوند. فضاهاي بین سلولی اندك، تولید میهایی با  ) توسط سلول4

  ........................گفت  توان نمی ........................طبق  -86

 تر از بقیۀ موجودات است و در نوك درخت قرار دارد. جاندار مبناي مقایسه پیچیده –) درخت تبار زایشی 1

 شود. تغییرات اندکی در جمعیت مشاهده میقبل از بروز تغییرات ناگهانی،  –اي  ) الگوي تعادل نقطه2

 شود. هاي جدید می رویدادهاي تدریجی در طول زمان منجر به تشکیل گونه –) الگوي تغییر تدریجی 3

 ها ممکن است. هاي حد واسط بین گونه شناخت همۀ حلقه –ها  ترین شواهد تغییر گونه ) مستقیم4

 دهد؟ شدن رگ خونی در انسان، کدام رخ می درپی پاره -87

  شود. ریزي می ها مانع خون دیوارة مویرگ صافهاي  انقباض ماهیچه) 1

  هاي تغییریافته شدن تعدادي اریتروسیت توسط فیبرینوژن ) جمع2

  هاي فیبرینوژن ها پس از برخورد به رشته ) آماس و به هم چسبیدن گرده3

  هاي پالسما به نام ترومبوپالستین شدن یکی از پروتئین ) شکسته4
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پس از آن که یان ویلموت سلول پستانی گوسفند را در اثر تحریک الکتریکی با سلول تخمک یک گوسفند دیگر ادغام کرد،  -88

  سلول ادغام شده .........

  شود.اي کار گذاشته شد که مادر جانشینی محسوب می) درون رحم گوسفند ماده1

  ند، قرار داده شد.کاي که چرخۀ سلولی را متوقف می) درون محیط کشت ویژه2

  هاي رویانی را به وجود آورد.ها، اولین سلول) در پی مضاعف کردن سانتریول3

  ) که یک سلول تراژن بود، اولین تقسیم سلولی را در آزمایشگاه آغاز نمود.4

 نماید. به . . . . میزمان با . . . .، میزان هورمون . . . . در خون شروع  ي سالم، هم ي جنسی یک زن سی ساله در طی چرخه -89

  افزایش -پروژسترون -) تشکیل اووسیت ثانویه1

 افزایش -استروژن -ي قطبی ) تشکیل اولین گویچه2

  کاهش -کننده لوتئینی -شده ) آغاز رشد فولیکول پاره3

 کاهش -محرك فولیکولی -) آزاد شدن اوول از تخمدان4

 ي لیتیک . . . .  ي لیزوژنی . . . . چرخه در چرخه -90

 تواند همراه با تکثیر باکتریوفاژ، تولیدمثل کند. سلول میزبان می – ) همانند1

 شوند. هاي کپسید نیز ساخته می ي ژنتیکی، پروتئین عالوه بر ماده –) برخالف 2

 تواند مستقل از کروموزوم سلول میزبان همانندسازي کند. پروویروس می –) همانند 3

 هاي دختر نسل بعد وجود دارد. نتیکی ویروس به سلولي ژ امکان انتقال ماده –) برخالف 4

 نورونی که در انعکاس زردپی زیر زانو ...............، در ................. آکسون خود، .................. -91
 باشد. می هاي مولد میلین داراي سلول –پایانۀ  –شود  اي می سبب خروج کلسیم از شبکۀ سارکوپالسمی سلول ماهیچه مستقیماً) 1

 کند. پیام عصبی را به صورت جهشی هدایت می –طول  –شود  ) سبب مهار نورون حرکتی نخاع می2

هاي عصبی مهارکنندة  دهنده هاي حاوي انتقال داراي وزیکول –انتهاي  –) کمترین سرعت هدایت پیام عصبی را در سرتاسر طول خود دارد 3

 است.

 کند. را از فاصلۀ بین دو گره رانویه از سلول خارج می Kهاي  یون –طول  –دارد ) هستۀ آن در ریشۀ پشتی نخاعی قرار 4

 هورمون گیاهی که .............. همانند هورمون ................. و برخالف هورمون ..................... -92
 سازي تاثیر دارد. اتیلن، بر پروتئین – شادابی بخش گیاهان –شود  ) باعث تشکیل الیۀ آندودرمین می1

 سیتوکینین، در آغاز نمو میوه نقش دارد. –مترشحه از دانه  –شود  هاي گیاهی ترشح می ) از اغلب بافت2

 یابد. هاي محیطی افزایش می اکسین، در تنش –اي  دهندة فشار ریشه افزایش –شود  ها می ) باعث تسهیل برداشت مکانیکی میوه3

 ژیبرلین، در افزایش طول ساقه نقش دارد. –سازنده ساقه در کالوس  –کند  پذیر می گیاهی را انعطاف ) دیواره4

 کدام عبارت در مورد سلولی با قدرت تقسیم در گیاه الله عباسی درست است؟ -93

 اولیه پس از ورود به سیتوپالسم، قبل از ترجمه متحمل تغییراتی می شود. mRNAهر ) 1

 داراي یک نوع آنتی کدون براي شناسایی آمینواسید خاص اند. tRNAاي ) هر یک از حلقه ه2

 ها نیازي به فعالیت ریبوزوم و یا تنظیم بیان ژن در هنگام ترجمه نیست. ) براي تولید بعضی از آنزیم3

 پلیمراز اختصاصی نیاز است. RNAهاي رمزکنندة پروتئین هاي سانتریول به  ) براي بیان هر یک از ژن4

 باط با ساختار استخوان ران انسان کدام عبارت صحیح است؟در ارت -94

 کنند.هاي یک سیستم هاورس، اطراف مجراي حاوي مغز استخوان را احاطه می) سلول1

 حاوي مغز استخوان در بافت اسفنجی شوند. هاي توانند از مجاري هاورس وارد حفرههاي خونی می) انشعابات رگ2

 ي استخوان در تماس مستقیم با بافتی استخوانی است که فاقد سیستم هاورس است.ي تنه) بافت پیوندي احاطه کننده3

 اند.صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار گرفتههایی است که بهي استخوانی در سیستم هاورس داراي سلول) هر تیغه4
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 ...هاي گروهی ........اي، در فاصلۀ زمانی وقوع انقراضبر اساس شواهد سنگواره -95
 داران زنده به وجود آمدند.ترین مهره) اول و دوم، اولین جانوران متعلق به گروه موفق1

 ) دوم و سوم، با آغاز دورة خشکی وسیع اولین خزندگان پدیدار شدند.2

 ) اول و سوم، نخستین گروه از شاخۀ طنابداران وارد خشکی شدند.3

 غالب درآمدند. ) چهارم و پنجم، پرندگان و پستانداران به صورت4

   . . . . . تواند،  هاي مترشحه از هیپوفیز پیشین می در یک مرد بالغ، یکی از هورمون -96

 دیدیم شود.ي اپیها در لوله ) باعث تبدیل اسپرماتید به اسپرم1

 ساز، تولید تستوسترون را افزایش دهد. هاي اسپرم ) با تأثیر مستقیم بر لوله2

 هاي جنسی شود. درون وزیکولِی موجود در سر سلول هاي ) باعث آزادسازي آنزیم3

 ) در تبدیل اسپرماتوسیت اولیه به اسپرماتوسیت ثانویه نقش داشته باشد.4

 کدام عبارت درست است؟ -97
 هاي تغییریافته از مونوسیت هم در تجزیه و هم در تولید پروتئین دفاعی نقش دارد. ) سلول1
 کنند. ژن خاص خود، فقط دو نوع سلول ایجاد می پس از اتصال به آنتیTهاي  همانند لنفوسیت Bهاي  ) لنفوسیت2

 شوند. شده از پالسموسیت بر سطح ماستوسیت، موادي از قبیل هیستامین آزاد می هاي ترشح ) پس از اتصال پادتن3

 شوند. هاي بنیادي تولید می در خون فقط از سلولهاي موجود  ها مانند سایر سلول ) لنفوسیت4

 کند؟ي زیر را درستی تکمیل می چند مورد جمله -98

 .»در گلیکولیز، . . «

 شود.می ATPهاي الکترون، مانع از تولید الف ـ فقدان گیرنده

 دار، محتواي انرژي یکسانی دارند.کربنی فسفات هاي سهب ـ مولکول

 شود.دار تبدیل میو ترکیب سه کربنی فسفاتج ـ هر ترکیب دو فسفاته به د

 الکترون دریافت کند.  NADHتواند از شود که مید ـ نوعی محصول تولید می

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

 اسپورانژ کاهوي دریایی همانند . . . -99

 تواند ایجاد نماید. اور، چهار نوع هاگ می ) اسپورانژ کپک سیاه نان با کراسینگ1

 نماید. دار ایجاد می هاي تاژك سیاه نان با تقسیم خود سلول ) اسپورانژ کپک2

 گردد. ) بازیدیوم در نسلی با توانایی انجام چرخه کالوین ایجاد می3

 دار ایجاد خواهد کرد.  هاي تاژك ) کالمیدوموناس بالغ، با تقسیم خود سلول4

 ت؟ي زندگی تناوب نسل در گیاهان صحیح اسکدام عبارت در ارتباط با چرخه -100

 کند.هاي اسپوروفیتی رشد می) هر گامتوفیتی که گامت تاژکدار تولید نکند در بافت1

 ترین گامتوفیت است.ترین تعداد گامت را تولید کند، کوچک) هر گامتوفیتی که کم2

 شود.ي رویانی تشکیل می ي غذایی تریپلوئید، درون تخمک و اطراف کیسه ) اندوخته3

 آید که آن بخش از رویش هاگ پدید آمده است.وجود می اي به پرسلولی) هر اسپوروفیت در بخش 4

 به طور معمول در باکتري ا.کالي، ............ -101

 تواند در حضور یا نبود الکتوز به مادة آلی متصل باشد.کننده می ) محصول نهایی ژن تنظیم1

 شود.دا می) در پی جذب آلوالکتوز، پروتئین مهارکننده از بخش تنظیمی اپران ج2

 نخواهد بود. DNAمراز قادر به رونویسی از پلی RNA) در نبود آلوالکتوز، آنزیم 3

 باشد.از هم می DNA) فقط یک نوع پروتئین آنزیمی قادر به جدا کردن دو رشتۀ 4
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 کند؟ تکمیل می نادرستی کدام گزینه عبارت زیر را به -102

 ». . . . اي کهلههاي مریستمی نارون، در مرحدر تقسیم میتوز سلول«

 شود.ها دیده مییابند، حداکثر فشردگی در کروموزومهاي دوك اتصال میها به رشته) کروموزوم1

 سازند. هاي دوك را می ها رشته کند، سانتریول ) غشاي هسته شروع به ناپدید شدن می2

 شوند. ها از فشردگی خارج می هاي دوك از بین می روند، کروموزوم ) رشته3

 شوند.هاي دوك کوتاه میشود، رشتهتعداد سانترومرها دو برابر می )4

 در منحنی الکتروکاردیوگرام مقابل، در نقطۀ .................. نقطۀ .................. -103
 

1 (A برخالف- Bها با مانع مواجه است. ، ورود خون به بطن 

2 (C همانند- Dیابد. ها، ادامه می ، خروج خون از بطن 

3 (B همانند- Eکند. ها، صداهاي قلبی را ایجاد می ، بازشدن دریچه 

4 (D برخالف- Aها برخالف دهلیزها در حال افزایش است. ، حجم بطن 

 است. غیرممکنطبیعی،  انتخاببر اثر  ........................ -104

 هاي نامطلوب مغلوب به آهستگی ) کاهش الل1

 ع ) غیرفعال شدن نیروهاي پدیدآورندة تنو2

 پراکنش در جهت افزایش فراوانی فنوتیپی خاص نموداریی جا جابه) 3

 اي جدید با تغییر فراوانی نسبی صفات در طول زمان ) پدید آمدن گونه4

ها  ي زاده اي روشن و بال سفید در نسل اول همه ي چشم قهوه اي با ماده اي تیره و بال قهوه از آمیزش چرخ ریسک نر چشم قهوه -105

ها مشاهده شود، طبق قوانین احتماالت در نسل  اي شدند. اگر در نسل دوم بال سفید فقط در ماده تیره و بال قهوهاي  چشم قهوه

  دوم . . .

  ها، نر هستند.  اي ) نیمی از بال قهوه1

2 (
1

4
  هاي روشن، ماده هستند. اي چشم قهوه

3 (
3

4
  اي تیره دارند. ها، چشم قهوهبال سفید

4 (
3

16
 الل مغلوب دارند.  3ها از نظر این صفات  زاده

 ..................  نیستدر یک گیاه علفی، ممکن  -106

 دارشدگی شود. ) افزایش توان تعریق گیاه، باعث افزایش پدیده حباب1

 شده را مشاهده کرد. پوستی طویلهاي رو ) فقط در منطقه کوچکی از ریشه، سلول2

 خام شود. بب کاهش تمایل خروج گازها از شیرةچسبی همانند دگرچسبی، س ) نیروي هم3

 را درون خود انتقال دهند. آب مسیرهاي پوست ریشه، فقط در یک  ) برخی از سلول4

 سلولی اتوتروف درست است؟ کدام عبارت در مورد همۀ آغازیان تک -107

 هاي غذایی هستند. هاي زنجیره نندهترین تولیدک ) مهم1

 کنند. ) از تاژك براي حرکت کردن یا حرکت دادن مواد پیرامون خود استفاده می2

 آورد. وجود می دیپلوئیدي با تقسیم خود تعدادي گامت به  ) در شرایط نامساعد، سلول3

 دهند. انجام میتوانند به روش غیرجنسی تولیدمثل کنند و براي این منظور تقسیم میتوز  ) می4
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 کند؟ طور درستی کامل می کننده در برگ عشقه، کدام گزینه، عبارت زیر را به با توجه به یک سلول فتوسنتز -108

 »در . . . . . تیالکوئید، . . . . . کلروپالست، . . . . . «

 نماید. کنندة مولکول آب فعالیت می آنزیم تجزیه -همانند فضاي میان دو غشاي -) فضاي1

 هاي جاذب نور به همراه تعدادي پروتئین وجود دارند. مولکول -همانند غشاي بیرونی -يغشا )2

 شود. ترکیب شش کربنی ناپایدار تولید می -برخالف فضاي محصور شده توسط غشاي درونی -) فضاي3

 گردد. دار ذخیره می هاي یک ترکیب آلی نیتروژن هاي برانگیخته در پیوند انرژي الکترون -برخالف غشاي بیرونی -) غشاي4

 کند؟ طور مناسب کامل می هاي زیرعبارت زیر را به کدام یک از گزینه -109
 »یابد. شود تا ................ کاهش  کاهش غیر طبیعی .................. سبب می«

 ریز فعالیت تولید و ترشح در نوعی غدة درون –توسین همانند کاهش پروالکتین  ) اکسی1

 ترشح نوعی مادة شیمیایی به خون –هاي بلند هیپوتاالموسی  ن) انرژي در آکسو2

 هاي چربی اي در بافت هاي ذخیره مستقیمًا مصرف مولکول –شود  ) آمینواسیدي که در بیماران مبتال به فنیل کتونوریا تجزیه نمی3

 ترشح هورمون ضد ادراري از بخش پشتی هیپوفیز –) حجم آب محیط داخلی 4

 ریزي ژنی دارند، کدام عبارت درست است؟ارهایی که برنامهي رفت در مورد همه -110

 شوند.ي افراد یک گونه، به یک شکل ظاهر می ) در همه2 شوند.هاي غیرطبیعی انجام نمی) در پاسخ به محرك1

 نمایند.هاي شیمیایی بروز می) در پی تولید پیک4  شوند.هاي نشانه شروع می) در پاسخ به محرك3

 دهند؟ ترتیب چه فرآیندي را انجام می ها به خون بازي است، کلیه pHت و نیز در شرایطی کهبا خوردن گوش -111

 کننده ي جمع از لولهHکاهش ترشح -ي دور خورده ي پیچ کربنات از لوله ) کاهش بازجذب فعال بی1

 ي نزدیک خورده ي پیچ از لوله 3HCOکاهش بازجذب غیرفعال -ي دور خورده ي پیچ از لولهHترشح افزایش) 2

 ي نزدیک خورده ي پیچ از لوله Hافزایش ترشح -ي دور خورده ي پیچ کربنات از لوله ) افزایش بازجذب غیرفعال بی3

 ي دور خورده ي پیچ از لوله 3HCOافزایش بازجذب فعال -ي نزدیک خورده ي پیچ از لولهHترشح کاهش) 4

 کدام عبارت درست است؟ -112
 تواند ایجاد کنندة تنوع باشد.) شارش ژن برخالف انتخاب متوازن کننده می1
 هاي جدید شود.یدایش اللتواند بدون نیاز به جهش، سبب پ) نوترکیبی می2

 رود.) انتخاب وابسته به فراوانی، یکی از عوامل ایجاد کنندة تنوع به شمار می3

 شود.) کراسینگ اور، نوعی جهش کروموزومی است که منجر به افزایش تنوع می4

 هاي . . .  هاي . . . برخالف سلول در یک گیاه ذرت، سلول -113

 خارج نمی شوند. G0رحلۀمریستمی، هرگز از م –) پارانشیمی 1

 اند. هاي کوچک و تمایزنیافته مریستمی، سلول –) بنیادي 2

  کنند. اسکلرانشیمی، قابلیت رشد خود را حفظ می –) کالنشیمی 3

 اند. اکسیدکربن ترین روش تثبیت دي نگهبان روزنه، داراي رایج –) غالف آوندي 4

 »شود. می ...................... باعث...................... «  نماید؟ تکمیل می نادرستی ل را بهکدام گزینه، عبارت مقاب -114

  ها افزایش رقابت بین گونه –) یکسان بودن کنام واقعی 1

 کاهش رقابت در یک اکوسیستم  –) وجود رابطۀ صیادي 2

 افزایش پایداري اجتماعات زیستی  –) افزایش تنوع زیستی 3

 ها به منابع  افزایش دسترسی گونه –ایش شدت رقابت ) افز4

 افتد.در یک فرد بالغ طی انعکاس ایجاد شده، در اثر تحریک ............... همواره ............... از ............... اتفاق می -115

 باز شدن حنجره -بعد - غضروفی، پایین آمدن زبان کوچک هاي هاي تنفسی داراي حلقه) لوله1

 شل شدن عضالت حلقوي انتهاي مري -بعد -هاي ناحیۀ گلو، باال رفتن حنجرهگیرنده) 2

 خروج هوا از طریق بینی -بعد -کل به سمت قلبش ي) مجاري بینی، حرکت عضلۀ گنبد3

 افزایش فشار وارد بر معده -قبل -هاهاي روده، انقباض عضالت باالبرندة دنده) گیرنده4



 19 : ۀصفح تجربی اختصاصی نظام قدیم  زیست شناسی -ماه  تیر 6آزمون 

 

 کند؟ تکمیل می نادرستیزیر را به  ۀکدام عبارت جمل -116
 »کند. هر قارچی که بتواند . . . . پدید آورد، قطعاً . . . . نیز تولید می«

 ساز ریبوزوم درون هستک، پیش –) نوعی بیماري در انسان 1

 ریزوئید -) زیگوسپورانژي با دیوارة ضخیم2

 هاي جنسی را مستقیماً با میتوز هاگ -هاي درهم بافتۀ فنجانی شکل ) نخینه3

 ي عرضی هایی با دیواره نخینه -هاي غیرجنسی را بر روي بازیدي ) هاگ4

 است؟ درستانسان  کدام مورد در ارتباط با رودة -117

 هاي خونی و اعصاب لولۀ گوارش فقط در الیۀ زیرمخاط قرار دارند.) رگ1

 تر از ابتداي آن است.) تکرار حرکات موضعی در انتهاي رودة باریک بیش2

 ي حرکات دودي و موضعی، هر دو نوع ماهیچۀ طولی و حلقوي نقش دارند.گیر) در شکل3

 شوند.اي جلوتر انجام میها و انتقال حرکت به تارهاي ماهیچه) حرکات موضعی با انقباض ماهیچه4

ارت درباره شود. کدام عب در پی مصرف گلوکز در نوعی مخمر، ترکیبی دو کربنه به طور مستقیم توسط مولکولی پر انرژي احیا می -118

 این نوع تنفس صحیح است؟
 کند. تولید می NADH) همزمان با تولید اگزالواستات از ترکیب چهار کربنی، 1

 شود. می ATPصرف تولید انرژي زیستی  NADH) انرژي ذخیره شده در 2

H2ول پیرووات، ازاء مصرف هر مولک ) به3  شود. تولید می 

 کنند. ) بدون مصرف اکسیژن، از مواد آلی براي کسب انرژي استفاده می4

 » گفت  . . . .  قطعاً  . . .  توان نمی« کند؟  چند مورد عبارت را به درستی تکمیل می -119

 ل است.فاقد میکروتوبو -هرسلول داراي گرانوم و فاقد سانتریول -الف

 واجد پالسمودسم است. -هرسلول گیاهی داراي هسته -ب

 متعلق به سه فرمانروي جانداران هستند. -جانداران فتوسنتز کننده -ج

 گیرد. فقط توسط شبکۀ آندوپالسمی صاف صورت می –زدایی  درسلول کبد، سم-د

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

 واینبرگ، درست است؟ –اردي کدام عبارت دربارة همۀ عوامل برهم زننده تعادل ه -120
  شوند. طور معمول باعث افزایش تنوع درون جمعیت می ) به1

 دهند. ها را تغییر می ) فراوانی نسبی الل2

   ها هستند. ) نیروهاي تغییردهندة گونه3

 کنند. را تعیین می  ) جهت تغییر گونه4

 . تواند ..................... گیاه ....................... می -121
 افشانی شود. توسط پرندگان گرده –) برگ بیدي همانند چمن 1

 از تمایز پروتال، ساقۀ زیرزمینی را ایجاد کند. –) سرخس برخالف خزه 2

 با کمک ساقۀ تغییر شکل یافته، تولید مثل رویشی انجام دهد. –زمینی همانند زنبق  ) سیب3

 اند تکثیر شود. هایی که براي تولید مثل رویشی تخصص نیافته بخش با استفاده از –) برگ بیدي برخالف بنفشه آفریقایی 4

 چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ -122
 هاي زیاد نور، . . . . . اکسید کربن را فقط . . . . تثبیت نماید، در دماهاي باال و شدت هر گیاهی که قادر است دي

 نماید. هاي خود را تجزیه می اکوئلهاي آلی ذخیره شده در و اسید -هنگام شب -الف

 سازد. میNADHدر غیاب اکسیژن، –سط چرخۀ کالوین تو -ب

 شود. فعالیت اکسیژنازي روبیسکو را باعث می -م روزهنگا -ج

 سازد. کربنی می قند سه –در ترکیب چهارکربنی  -د

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



 20 : ۀصفح تجربی اختصاصی نظام قدیم  زیست شناسی -ماه  تیر 6آزمون 

 

 که به احتمالBبا گروه خونی سالم و زنی A نی دوشن (نوعی بیماري مغلوب) با گروه خونیمردي مبتال به دیستروفی عضال -123

1

4
ه دیستروفی عضالنی دوشن خواهند شد، یک پسر هموفیل و زال و یک پسر مبتال بABصاحب پسري با گروه خونی 

 کدام است؟ABدارند، در این خانواده احتمال تولد دختر سالم با گروه خونی 

1 (
3

8
 2 (

3

16
 3 (

3

32
 4 (

3

64
 

 کند، ...................... . ........................، به عنوان منبع انرژي استفاده می هر باکتري که از -124
 باشد. هاي تثبیت کنندة نیتروژن می جزء باکتري –هاي غیرآلی  ) مولکول1

 کند. عنوان منبع انرژي استفاده نمی از ترکیبات غیرآلی به –) نور خورشید 2

 حضور اکسیژن زندگی کند.تواند در  فقط می –) مواد آلی 3

 هاي نفتی و شیمیایی کاربرد دارد. براي پاکسازي آلودگی –) مواد و ترکیبات غیرآلی 4

 کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می -125
	»	. . . .و برخالف. . . . همانند. . . . «
 نند ساکن آب شیرین باشند.توا می ـ تاژکداران چرخان، بیشتر اوگلناها، هتروتروف هستند-ها ) آمیب1

 هاي مرطوب زندگی کنند. توانند در خاك هاي سبز، می داران، پاي کاذب دارند ـ جلبک روزن -ها ) آمیب2
 دهد. تر تولیدمثل غیرجنسی انجام می ، بیشهر سیاهکی -عرضی است ةهایی با دیوار قارچ چتري، داراي نخینه -) قارچ فنجانی3
 دهد. اسپیروژیر، در شرایط نامساعد، تولیدمثل غیرجنسی انجام می -تواند کلنی تشکیل دهد یدوموناس، میکالم -) کپک مخاطی سلولی4

 کند؟ هاي یک انسان بیان می کدام گزینه اطالعات درستی در مورد ساختار گوش -126
 شوند. دار گوش داخلی تحریک می هاي مژك ) با ارتعاش پردة صماخ، همۀ سلول1

 شوند. ی گوش داخلی با حرکت مایع مخصوص به خود تحریک میهاي مکانیک گیرنده  )2

 ) بخش تعادلی گوش همانند بخش شنوایی گوش در ارتباط با شیپور استاش است.3

 شوند. دار بخش حلزونی، تحریک می هاي مژك جایی سر، سلول ) با حرکت و جابه4

 در همۀ انواع الگوي عمل ثابت ............... -127

 شود. دهندة آن الگو منتقل می هاي انجام طور طبیعی به زاده ) رفتار جانور به1

 کند. ) جانور محرك نشانه را به کمک شکل آن شناسایی می2

 گردد. شدن می شدن محرك نشانه باعث بروز رفتار عادي ) دائمی3

 ) شروع و ادامۀ رفتار ممکن است بدون محرك حسی انجام شود.4

 . . .» در گیاهان«کند؟  درستی تکمیل میطور  کدام جمله، عبارت مقابل را به -128
   خودي وابسته به رشد ناهمگن در نوك ساقه است. ) هر حرکت خودبه1

 ) هر نوع حرکت گرایشی همراه با رشد اندام به سوي محرك خارجی است.2

  ) هر حرکت تاکتیکی، با حرکت سلول به سوي محرك خارجی همراه است.3

 همراه است.ATPرجی همراه باشد، با صرف ) هر نوع حرکتی که با محرك خا4

 کند؟ درستی تکمیل می طبیعی به انتخابکدام گزینه عبارت زیر را در رابطه با اثر  -129

  »یابد. می ........................، فراوانی افراد واقع در ........................پایدارکننده  انتخابدر «

 ، افزایشنمودارمیانۀ  –دار  جهت تخابان) برخالف 1

 ، افزایش نموداردو آستانۀ  –گسلنده  انتخاب) همانند 2

 ، کاهشنموداردو آستانۀ  –دار  جهت انتخاب) همانند 3

 ، کاهشنمودارمیانۀ  -گسلنده  انتخاب) برخالف 4

  باشند. . قطعاً . . . . . میي . . . .  ي مقابل، به. . . . . تعلق داشته باشد، افراد شماره اگر دودمانه -130

 

  هتروزیگوس – 7و  3 –) زالی 1

 هوموزیگوس  -10و  7 –) هانتینگتون 2

 هتروزیگوس  – 3و  9 –) هموفیلی 3

  هوموزیگوس – 14و  6 –غالب  x) صفت وابسته به 4


