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 ؟استنادرستهاهاي زير، در كدام گزينه، معني بعضي واژهبا توجه به واژه- 1

  الف) (راغ: صحرا)، (حشر: قيامت)، (ارگ: دژ)

  )، (دستخوش: بازيچه)كشي: گردنب) (رشحه: چكّه)، (رغبت

  ج) (سيادت: بزرگي)، (ژنده: عظيم)، (خدو: بزاق)

  مسئوليتي)سري: بيكشائبه: ناخالص)، (سبد) (خيرخير: سريع)، (بي

  ب، د) 4  ب، ج )3  الف، ب )2  الف، د )1

  ؟داردوجودييامالغلطها، نهيدر عبارات كدام گز- 2

  اند.اگر غفلتي بينند، زبان طاعنان گشاده گردد و دشمنان مجال وقيعت يابند و حكما در اين باب وصايت از اين جهت كرده) الف

  و هجرت تو بدان بگزارم.يواجب دارم و حقوق دوستيو عادات ستوده معونتدهيند) لكن خواستم كه تو را بر اخالق پسب

  .فتادميبشيغافل بودم تا از محل و درجت خوشيخوبيو در نصدميمقصور گردان ريهمت بر فراق ش ؟ينيب يو عجز من ميبرادر، ضعف رأي) اج

هر چه ايدنبينصرت،يسنيكه به مالزمت ا ديعالجت از جهت صواب مواظبت نماتر اطبا آن است كه بر ماند كه فاضل) و در كتب طب آوردهد

  .ابديتر بكامل

  ) ب، د4  ) ج، الف3  ) د، ج2  ) الف، ب1

 ؟آمده استگزينهترتيب در كدام به» ، استعاره، تضادتناسبايهامجناس همسان،«هايآرايه- 3

دالف)  ر گذا ن ا  ر دل  ينة  ي آ يرگي  ت يززنگمطرب، نفس  در    كه تو دارييدا

  دور شد سليمان نه دست يافت شيطان؟چو  فـراق و غم چو ديوان ،ب) مـهـا تـويـي سـلـيـمان

  چـنـان خـوش بـخـسـبـد كه سلطان شام  ج) گـدا را چـــو حــاصــل شــود نـــان شـــام

  از دل فـرهـاد شـور شـكـر شيرين بـپرس  د) گـرچه خـسرو كام جان از شكر شيرين گـرفت

  ج، د، الف، ب) 2    ج، د، ب، الف )1

  ، الفج،د،ب) 4    الف، ج، ب، د) 3

  نشانة پرسش در پايان آن زايد است؟آوردنِ، لحن خوانش كدام بيت نبايد پرسشي باشد ومعنابا توجه به- 4

گرونداز برهنه كي توان بر  گفت مست اي محتسب بگذار و رو) 1

اگـرچـه اشـتر مستم نه در قطار توام؟  ام) اگـرچـه در چـه پـسـتم نه سربلند تو2

كـجـا در كـوه خـاكـستر فتاده است؟  تـچـه گـفتي تندباد اس) نه ابـر اسـت آن3

يلة روباه را؟ـشير چون گردن گذارد ح  ) اهل غيرت نيست ممكن بازي دنيا خورد4

  است؟بيشتركار رفته در كدام بيت به »قيد«تعداد- 5

وزمـس يــان مـه زنـلـعـه دم شــدم ب  ارــد يــاهـشش رخـيـوش پ عــمــش) 1

دـزودنـفدك ميـدك انـج انـدريـه تـب  دـمودنـن يـت مـبـم رغـيـي نـاطـشـن) 2

كه دايم باد خسرو شاد و خندان    دانزمين بوسيد شاپور سخن) 3

يپرهرگزشدننيارستيپنهانآدمي ز    گمان بيبوديمحسوساگراورايورـن) 4

دقيقه15 2فارسي

  2ل مباحث فارسيك
  168تا صفحة10صفحة
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  است؟كارگرفته شدهدر كدام بيت زير، به عنوان قافيه به» صفت نسبي←اسم + انه«اي با الگوي ساختاريواژه- 6

از خواجه بپرسيد كه اين خانه چه خانه است  ايـن خـانـه كـه پـيـوسته در او بانگ چغانه است )1

؟ اگر دير مغانه استويـن نـور خـدا چـيست  ايـن صـورت بـت چيست؟ اگر خـانـة كعبه است) 2

سـلـطان زمـيـن اسـت و سليمان زمانه است  الجمله هر آن كس كه در اين خانه رهي يافتفي) 3

  و كرانه استحدوين خانة عشق است كه بي  اين خواجة چرخ است كه چون زهره و ماه است) 4

است.تغيير كردهبا گذشت زمانشود كه معناي آناي ديده مي... واژهجزدر همة ابيات به- 7

  تان يافتمـل دبسـفـودي طـخ يـام بـقـدر م  عقل كافي را كه لوح كاف و نون محفوظ اوست) 1

  ره بـپرسـيم مـگر پـي بــه مــهـــمات بريم  شـدن آخــر تــا كــيدر بـيـابـان فـنـا گـم )2

  يـر قـضـا نـيـسـتبـا هـيـچ دالور سـپـر تـ  عـاشـق چـه كـنـد گـر نـكـشـد بار مالمت )3

  پـيـش او جز شرح حال خويش ننويسد دبير  ايهـر دبـيـري را كـه فـرمـايـم نبشتن نامه )4

ترتيب، از كدام ابيات به» بينيستايشِ دورانديشي، تسليم و مطيعِ محض بودن، توصيه به هوشياري، بياِن تواضع و خودكم«مفاهيم- 8

  شود؟استنباط مي

  هــاي حصيــنبــركشد امن حصن  ــو فـرود آيـــد              الف) هــر كـجا حـزم ت

  رـستـمهــر و مـه را چه گــفت خـاك  ب) بــنده آن را چگونه گـــويـــد شكر         

  هر حكم را كـه راي تو امضا كند همي  ج) گردون گشاده چشم و زمانه نهاده گوش         

  بانـراغ دزد بــود خواب پـاسـزيـرا چ  هيچ حال          د) در كار خصم خفته نباشي بـه

  ) الف، ج، د، ب4  ) د، ج، الف، ب3  ) الف، ب، د، ج2  ) د، ب، ج، الف1  

  ؟نيستراستامفهوم كدام بيت با سه بيت ديگر هم- 9

هركه در آتش رود از بهر او، ريحان كند  هركه در آبي گريزد، ز امر او آتش شود) 1

از آتـش خـلـيـلـي كـه ريـحان برآرد  عـذارانـت در بـزم آتـشسـپـندي اس) 2

مـردي كـس نـگـردد بــلــنــدبـه پـا  كـسـي را كـه قـهـر تـو در سـر فـكند) 3

  نـژنـد آن دل كـه او خـواهـد نـژنـدش  بلـنـد آن سـر كـه او خـواهد بـلندش) 4

را فراخور نو تيماِر آ هه روز حادثه صد سوراخ ساخته و هريك را در ديگري راه گشادو در آن مواضع از جهت گريزگا«عبارتمقابلمفهوم -10

 ؟شودنمياز كدام گزينه دريافت» .تهشحكمت و بر حسب مصلحت بدا

  مي بخور وحشي خدا داند كه در آينده چيـست  سال نو آمد غم بيهوده خوردن خوب نيست )1

  دهـن تـنـگ تـو بـس تـوبه كه بشكست امروز  ردابـريـزد فـكهرنـگ تـو بـس خـونرخ گل )2

كم گذران  دارفكر فردا مكن امروز دل خود خوش )3 ا  اآمده ر ن نديشة  دل ا   در 

  عـشـرت امـروز بـي انـديشة فردا خوش است  فـكـر شـنـبـه تـلخ دارد جـمعة اطفال را) 4
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است؟نيامدهام گزينهبه ترتيب در كد» هژير، بسنده، سودا، خيره«هايمترادف واژه -11

  شجاع، كافي، دادوستد، سرگشته )2    ) نيكو، شايسته، هوس، بيهوده1

  چابك، سزاوار، انديشه، فرومانده )4    هوشيار، كامل، عشق، لجوج )3

 ؟اماليي وجود داردغلطدر ابيات زير، چند -12

  راغ بالمكـو آن مـجـال قـربم كـو آن ف  وار خـواهـم، پـرواز كرد ليكنالف) پـروانه

  تبع من غوطة فكرت زده در بحر ثناست  چكد آب ز مو شعر ترم را كه بسيب) مي

  ) چهار4) سه                           3  ) دو2  ) يك1

است؟نادرستها همگيپديدآورندگان كدام آثار با توجه به شمارة آن -13

  ) تفسير سورة يوسف (ع): محمدبن زيد طوسي3  ) ارزيابي شتابزده: نيما يوشيج2  اتاق  آبي: سهراب سپهري )1

  ) اسرارالتوحيد: ابوسعيد ابي الخير6هاي عرش: موسوي گرمارودي) گوشواره5  ام: معصومه آباد) من زنده4

  ) سمفوني پنجم جنوب: حسين واعظ كاشفي9  الطوايف: فخرالدين علي صفي) لطايف8  ) مثنوي معنوي: مولوي7

1 (1،4،7،9  2 (2،4،6،8  3 (2،3،6،9  4 (3،5،7،8  

 ؟ديآ ينمشمار به» مسجع«نهيعبارت كدام گز -14

را رمق از تن بخواهد خاست.دهيشود مارگزدهيجان گزاقيمهلكه تا ترنيكه در اخاموش )1

.ميكريدارد و طبعنيمتيكه عزمحساب ياست و هنر بشمار يرا كرم بفالن) 2

.نينشگوشهانيو مدعاند نيو امانت اما معاندان در كمانتياست و دلتيفضنيرا همچنتو) 3

  ورزد دستش از حساب بلرزد؟انتيكه هركه خيا دهينشن) 4

هاي بيت زير، در كدام گزينه آمده است؟آرايه -15

  »كندبازياين سزاي آن كه با عالم زبان  در خون شفق زد مهر از تيغ زبانغوطه«

  نظيرايهام، تشبيه، تشخيص، مراعات )2    استعارهتشبيه، مجاز، حسن تعليل، )1

  حسن تعليل، ايهام تناسب، كنايه، مجاز )4    ، تشخيصاغراقتناسب، تشبيه،ايهام )3

  1ل مباحث فارسيك  1فارسي
  162تا صفحة10صفحة
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 ؟بيان شده استنادرستشده،هاي دستوري مشخصكدام گزينه، يكي از نقشدر -16

  پـيـر (قـيـد، مـفـعـول)نـوشـتـنـد بـُرنـا وگـواهـي    نـاگـزيــربـدان مـحـضـر اژدهــا )1

  اليه، نهاد)شد و آواز نيامد (مضافجانراسوختهكان    اي مرغ سحر، عشق ز پروانه بياموز) 2

  (منادا، مسند)جوش و خروشدرات فراتوز تشنگي    پوشبه داغ ماتمت نـيليكعبهاي) 3

  (نهاد، مسند)زخـم مـردن، غـم عاشق استكـه بـي    عاشق استمرهماينبـزن زخم،) 4

است؟نادرستكدام گزينه ،با توجه به ابيات -17

  گردنده فلك نيز به كاري بوده است  پيش از من و تو ليل و نهاري بوده است«

  »آن مردمك چشم نگاري بوده است  هـرجـا كـه قـدم نـهـي تو بر روي زمين

  سه تركيب وصفي دارد. )2    در ابيات دو مسند وجود دارد. )1

  نهاد محذوف، وجود ندارد. )4    ب اضافي دارد.سه تركي )3

تناسب معنايي دارد؟» .شددانست يا نه كه اگر به شهر نيامده بود، نيما نميدانم خودش مينمي«كدام بيت با عبارت -18

  وهر برون آمدـگ ،نـا از وطـد تـوراخ شـش سـدل    بر غربت شرف داردرستيطن هر چند دلگو )1

  ويش راـبيني ديار خواب خوشـر در خـو دگـگ  پاي در گل ماند ماندهركه را در خاك غربت )2

  تــسـر هـي اگـايـمــيـس هـنـة دل آيـانـدر خ  ت ننمايدـربـي غـخـلـان، تـي جـوطـر طـب )3

  راـاشد مـن بـي در وطـخـلـه تـم كـايـآب دري  شودن آب گوهر ميـرة مـطـي قـبـريـدر غ )4

 ؟استدر كدام گزينه آمده» گردد.خوي من عاقل مي وگردم و او از خلقاو جاهل نميمن از سخن«مفهوم عبارت -19

  كـز شـكـر شـيريـن نگردد چون بود بـادام تلخ  باشد سرايت در بدانقـرب نيكان را نمي )1

  بــاشـددر تـرازوي گـوهـر، سـنـگ گـران مـي  صـحبت بدگهران بر دل نيـكان بار است )2

  مشك شد خون عقيق از كيمـياي نـام دوست  سنگ خارا صحبت نيكان اثركند درمـي )3

  گونه شودكـه زر بـه صـحبت سـيـماب، سـيم  بـه رنگ خويش كنندت بدان نبيني آن )4

زادهكه گويي همه چيز در آنبه شامگاه، چنان بنگر كه گويي روز بايستي در آن فروميرد و به بامداد پگاه چنان«پايانيمفهوم عبارت -20

 ؟با كدام بيت قرابت معنايي دارد» شود. نگرش تو بايد هرلحظه نو شود.مي

  كرد.و بوي باغچه را باد، روي فرش فراغت نثار حاشية صاف زندگي مي )1

  كُند مأنوس.تو را به گرمي يك سيب مي ،قشنگ يعني تعبير عاشقانة اشكال/ و عشق، تنها عشق )2

  رسند؟هاي پيچاپيچ/ در آن دهان سرد مكنده/ به نقطة تالقي و پايان نميتمامي اين راه/ مگر،كدام قّله، كدام اوج )3

هميشه با نفس تازه راه بايد رفت.غبار عادت پيوسته در مسير تماشاست/  )4
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۲۸-۲۱لّترجمة من أو إلی العربّية (عن الجوابلاألنسبعيِّن(  

﴾:َتشُعروَنالّله أمواٌت َبل أحياٌء ولکنسبيل الفيَتقولوا لمن ُيقَتل ال و﴿ -21
د!ياند ولي شما ندانستبلكه زندهمرده نگوييد،اند،راه خدا كشته شدهكه دربه آنان) و1
دانيد!شما نميامااندبلكه زندهگوييد،مرده نميميرند،راه خدا ميبه كساني كه در) و2
ايد!اند ولي شما ندانستهبلكه زندهيد،نشمارردهمراه خدا كشته شدند،كه درراكساني) و3
  دانيد!اند ولي شما نميبلكه زندهمرده نگوييد،شوند،راه خدا كشته ميبه كساني كه در) و4

  »:                                           أن ُتذَکر لي!فات ُاحبَُّصاو ُمأذُکر دائمًا لصديقي الحميم خيَر« -22
  كنم كه دوست دارم مرا به آن ياد كند!ام ياد ميهاي بهتر دوست صميميز خصلت) دائماً ا1
  كنم كه دوست دارم برايم ذكر شود!هايي را ذكر ميام بهترين ويژگي) همواره براي دوست صميمي2
  كند!از من يادكنم آنگونه كه دوست دارمياد ميي خودهاي دوست صميمخصلتخوبِي) هميشه از3
  هايي را بيان كن كه دوست داري براي خودت ذكر شود!بهترين ويژگيمنسته براي رفيق صميمي) پيو4

  »: ُربَّما الّزيوت المنتشرة علی جسم الّطيور المائّية دلَّت اإلنسان علی إنتاج ألِبسٍة ال تتأّثر بالماء!« -23
  هايي كه آب بر آن اثرگذار نيست، هدايت كرده باشد!هاي آبي، انسان را به تهية لباسهاي موجود بر بدن پرنده) چه بسا روغن1
  شود، راهنمايي كرده است!هاي منتشر بر جسم پرندگان آبي، بشر را به تهية پوشاكي كه تحت تأثير آب واقع نمي) امكان دارد چربي2
  بر آن اثر گذار نباشد، هدايت كند!هايي كه آبهاي آبي، آدمي را به توليدكردن لباسهاي موجود بر پوشش پرنده) ممكن است چربي3
گيـرد، راهنمـايي هايي كه تحت تـأثير آب قـرار نمـيشده بر جسم پرندگان آبي، انسان را به توليد لباسهاي پخش) شايد روغن4

  كرده باشد!

»:!حاضراته العلمّية بأکثر ِمن ثالث لغاٍت عالمّيةُميلقُيقدُر أنياُالستاذکانستاذ مشهور،ُايکان عند« -24
 !نمايدالمللي ايرادسه زبان بينرا به بيش ازاشسخنراني علميقادر استاودارم،معروفي) استاد1

المللي ايراد كند!سه زبان بينحداقلرا بهخودتواند سخنراني علميميآن استاد) استاد مشهوري داشتم،2
المللي ايراد كند!سه زبان بينرا به بيش ازاشلميهاي عتوانست سخنرانيميآن استاد  داشتم،معروفي) استاد3
 !نمايدسه زبان بين المللي ايرادرا به بيش ازخويشهاي علميتوانست سخنرانيمياستاد) استاد مشهوري دارم،4

  »:لّما فشلُت للمّرة المئة ُقلُت: أعتقد أّني لم أجْد طريقة ُمناسبة للّنجاح!« -25
  كنم!دم گفتم: معتقدم من روش مناسبي براي موفقيت پيدا نمي) وقتي صد مرتبه شكست خور1
  ام!) وقتي براي بار صدم شكست خوردم گفتم: اعتقاد دارم كه شيوة مناسبي براي موفقيت نيافته2
  ام پيدا كنم!) هنگام شكست براي بار صدم گفتم: من معتقدم كه روش مناسب موفقيت را نتوانسته3
  ام!دمين بار پيروز نشدم گفتم: اعتقاد دارم كه شيوة مناسبي براي پيروزي نيافته) هنگامي كه براي يكص4

دقيقه215و 1عربي، زبان قرآن

  كل مباحث
  1نكتاب عربي، زبان قرآ

و المعجم102تا صفحة 1صفحة
  كل مباحث

  2كتاب عربي، زبان قرآن
  و المعجم91تا صفحة 1صفحة



  7: ةصفح  دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصرًا زبان)عمومي                     1400فروردين 7آزمون -)6( ةپروژ

  :الخطأنعّي-26
  فراخواندن ديگران به نيكي با كردارها مؤثّرتر از گفتارهاست! باألعمال أکَثر تأثيرًا من األقوال!: رَنْدُب اآلَخرين إلی الخي) 1
شفرودآمدنند آب وجريان تُ :يسبِّب أن نجد ماَء الشّالل أبيَض مـن بعيـد!رتفاعتّيار الماء الّسريع  و نزوله من اِال) 2

  شود كه آب آبشار را از دور سفيد ببينيم!  از بلندي باعث مي
گيريم كـه هرگـز ميفراهايي رااز آموزگاران فاضل خود درس :!أبـدًاحياتنـاَننساها فيلندروسًاالُفضالءمعّلمينامنتعلَّمنا )3

  فراموش نخواهيم كرد! در زندگيمانان راايش
ماري شيمل بيش از بيسـت سـال در دانشـگاه  :!عامـًاعشـرينأکَثر منهارفاردجامعةفيتدرِّسماري شيملکانت) 4

  داد!درس ميهاروارد
  :الخطأنعّي-27

ي درختـان جنگـل درهـم هاي برخـآن درخت دور تنهتلك الّشجرة َتلتّف حول جذوع بعض أشجار الغابـة و َتخنقهـا!:) 1
كند! ها را خفه ميپيچد و آنمي

پنداشتهكيلومترشصتاينجاتادوستمشهرازرافاصلهکيلومترًا!:ستّينهناإلیصديقيمدينةمنالمسافَةَأُظّنکنُت) 2
  بودم!

باني وجود دارد كه تماشاچيانزهدر تيم استقالل درواتفّرجين جّدًا!:ُيعجب الُمَمرمیحارُس» إستقالل«هناك في فريق) 3
آورد!را بسيار در شگفت مي

مؤمنان نبايد براي آشكار كردن رازهاي مـردم بـراي رسواكردنشـان ال ُيحاوِل المؤمنون لکشف أسرار الّناس لَفضـحهم!:) 4
  تالش كنند!

  :»اگر از ابر سياه باران ببارد، زمين با آن سرسبز خواهد شد!« -28
  مخضّرة! اهالّسوداء فسوف تصيُر األرض بإن ُتمطر الغيوم) 1
  مخضّرة! اإن تنزل األمطار من الغيمة الّسوداء ُتصبح األرض به) 2
  إن ينزل المطر من الغيمة الّسوداء فستصبح األرض به ُمخضّرة!) 3
عندما ينزل المطر من الغيمة الّسوداء فسوف تکون األرض به مخضّرة! )4
 :ُيناسب الّنّص) بما۳۳-۲۹جب عن األسئلة (ِاقرأ الّنّص التّالي ثّم أ■■

اهللا سبحانه وتعالى. حّرمهاتيفات على اإلطالق، ومن األشياء اّلالكذب، هو عدم قول الحقيقة ومن أقبح الّص
تي حّرمته ونهت عنه، فهو من صفاتريفة اّلبوّية الّشوردت الكثير من نصوص القرآن الكريم واألحاديث الّن

يؤّدي إلىمنها:رةيللکذب عواقب کثذين أعّد اهللا سبحانه وتعالى لهم أشّد نوع العقاب يوم القيامة.اّل ،المنافقين
  خص.الّشمانيإفضّعيجتمع، وٕاشاعة الفساد األخالقي فيه واس، واإلضرار بالُماإلفساد بين الّن

عند اهللا تعالى،مهيالكذب وتحر ةعقوبالّتعّرف علیرق المختلفة منها:ّطبالمن الکذبصتخّلياإلنسان أنیعل
دق وأهمّيته!دق ونشر فضائل الّصالّصالحة لألبناء، وتعليمهم على قولربية الّصالّت

:  الخطأعّين -29
  ص بها اإلنسان من الكذب!تي يتخّلرق اّلدق من الّطمعرفة فضائل الّص) 1
  هم سيواجهون أشّد العقوبات!الكذب من صفات المنافقين وقول )2
  !الّنصوص اإلسالمّية ال تنهی عن الکذب إّال المنافقينإّن )3
  في المجتمع!الفساد األخالقّينشرمن عواقب الكذب )4
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  من طرق الّتخّلص من الکذب: ليسعّين ما -30
  الّتحذير من عقوبة الکذب! )1
أن يفهم اإلنسان أّن الکاذبين هم المنافقون! )2
ن الکذب!أن نعّلم أوالدنا اإلبتعاد الدائمّي ع )3
  الحديث عن فوائد الّصدق و مصير الّصادقين! )4
  :الّنصعن مفهوماألبَعدعّين -31

  إذا حدث الُمنافق کذب و إذا وعَد أخَلف!) 1
  إّياکم و الکذب! فإّنه باٌب من أبواب الّنار!) 2
  ال يجد عبٌد طعم اإليمان حّتی يترك الکذَب!) 3
  قة!إحذر! في بعض األکاذيب ما ُيخبر بالحقي) 4
) ۳۳و۳۲عيِّن الّصحيح في اإلعراب و الّتحليل الّصرفّي(  
  :»حّرم« -32

  ةّيوالجملة فعل» ها«: معلوم / مفعوله – )نازائدناحرفلهثالثي ( ديمز-فعل ماض) 1
  و ليس له مفعول »اهللا« :/ فاعلهحرف واحدادةيبزیثالث ديمز-للغائب –فعل ماض )2
  ةّيالجملة فعل؛»الّله«: مفعوله و» ها« :فاعلهمعلوم/ فعل و-ل)َفعَّ :وزنیثالثي (عل ديمز) 3
  »اهللا« :) / فعل و فاعلهليَتفع :وزنیعل »ميحرتَ «ثالثي (مصدره ديمز-لغائباللمفرد المذّکر )4
  :»المنافقين« -33

  »صفات«: إليه و مضافهمضاف/ معّرف بأل – )مأخوذ من فعل: َينفُقاسم فاعل ( )1
  »صفات«: هيمضاف إلال/ مضاف ومعرفة – )»ِانفاق«مأخود من مصدر(ولاسم مفع) 2
  »صفات«مضافه و هي/ مضاف إلفعل: ُينافُقمأخوذ من ،اسم فاعل- رمذّکللسالمجمع )3
  »صفات«هاموصوف) / صفة و»ُمفاعلة«علی وزن(مصدرهاسم فاعل-(مفرده: المنافق) سالمجمع )4
  ) ۴۰-۳۴اب عن األسئلة الّتالية (عيِّن المناسب للجو■■

 :الحروففي ضبط حرکاتالخطأعّين -34
  !اإلسالميَّةاَألدعَيةإَلىُمقاَبالِتهاإحَدىشيِمل فيُتشيُر) 1
  !َطبيعيٌَّأمٌرالعاِلمُلغاتَبينالُمفَرداِتَتباَدلأنَّال َشّك) 2
يَدليَّةفياَألدوَيةَنسَتِلم) 3   !الُمسَتوَصفَمَمرَِّيةِنهافياّلتيالصَّ
ناَعة َوالِعلمَمياديِنفيالتَّقدُّمَمظاِهُر) 4   !َحضاَرةاَألَدب ُتَسمَّى والصِّ
  »لوٌح ُيعّلق أمام الحّضار في الغرفة أو الّصالة و ُيکتب عليه!«. . . . . . عّين المناسب للفراغ:  -35

  الحّصة )2    إشارة الُمرور) 1
  قة الَکهربائّيةالّطا) 4    الّسّبورة) 3
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  مضافًا:ليسعّين اسم تفضيل -36

  أنفع الِعلِم ما َينتفع الّناس به!) 1

  ُسکوتي هذا أفضل بين العلماء من کالمي!) 2

  األبَيض من أکثر ألوان للّسيارات يختارها اإليرانّيون!) 3

  مختلفة قد جاء أهّمها في کتبنا!ِلحروف الجّر معاٍن) 4

  :فاعًال» طّالب«عّين کلمة -37

  جاِلس الطّالب اّلذين لهم أخالق حسنة!) 1

  شّجَع هؤالء طّالب کانوا في حفلة المدرسة!) 2

  !بيئة هادئةهؤالء نصحوا الّطالب بالبقاء) 3

  ال ُينسی الطّالب الُقدماء و سيتذّکرهم الُمعّلمون!) 4

 :لها معنی المضارعيعّين العبارة اّلت -38

 !أبيه ةتغيَّر سلوك الّتلميذ بعد وفا) 1

 حوله!اُالمورلم يعرف حقائقإن الجاهل) 2

 !الغداءسرة حول المائدة لتناولجلس أعضاء اُال) 3

  إن استمعَت إلی کالم الخطيب جّيدًا انتفعَت به کثيرًا!) 4

    »:عَلم«الجواب اّلذي جاءت فيه معرفُةعّين -39

     ُمحسٌن ُيساِعد الجميَع صادقًا!هو جارٌّ) 1

                                               قنع کالُمه ُکلَّ ُمستِمع وحيدًا!هذا شخٌص صادٌق ُي) 2

   د!حَمَاي علی أحد الزُّمالء حامٌد في عيد ميالد أخيهنعرَّف) 3

  ُخُلقك َحَسٌن و هذا األمر َمحموٌد في العالقات اِالجتماعّية!) 4

في نفي األفعال: الخطأعّين -40

  ة الرياضة!الميذ يلعبون في حّصما کان الّت←ة الرياضة!ون في حّصالميذ يلعبکان الّت) 1

     ة الرياضة!الميذ ال يلعبون في حّصکان الّت←ة الرياضة!الميذ يلعبون في حّصکان الّت) 2

  !   لِعبوا في ملعب کبيرالّزمالءما کان ←لِعبوا في ملعب کبير!الّزمالءکان) 3

  لم لعبوا في ملعب کبير!الّزمالءکان ←لعب کبير!لِعبوا في مالّزمالءکان) 4
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 ؟هر كدام از آيات زير اشاره به كدام موضوع قرآني دارد -41

  »كنيم.گونه كه بوده مجدداً خلق ميبلكه سر انگشتان آنان را نيز همان«- 

  »كند.مينو عمل هيچ مرد و زني را ضايع«- 

»ال يأتون بمثله«- 

  اي همانند آنقرآن كريم براي آوردن سورهديحت –ي قرآن كريمياعجاز محتوا –سابقهذكر نكات علمي بي) 1

  اي همانند آنتحدي قرآن كريم براي آوردن سوره -عقايد دوران جاهليتازتأثيرناپذيري –قدرت خداوند در نظام مرگ و زندگي در طبيعت) 2

  مثل قرآنتحدي قرآن كريم براي آوردن -قرآن كريمياعجاز محتواي -در طبيعتقدرت خداوند در نظام مرگ و زندگي) 3

  مثل قرآنتحدي قرآن كريم براي آوردن -عقايد دوران جاهليتازتأثيرناپذيري -سابقهذكر نكات علمي بي) 4

رسالته و اهللا يعصمك من الناس إنَّ اهللا ال يهدييا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت«از توجه در آية مباركة -42

 ؟شوداستنباط مي »مردمشدنتهديد«از كدام قسمت آيه» القوم الكافرين

    »ما بلغت رسالتهو إن لم تفعل فَ« )2    »بلغ ما انزل إليك من ربك«) 1

  »إنَّ اهللا ال يهدي القوم الكافرينَ«) 4    »و اهللا يعصمك من الناس«) 3

 ؟مؤكد واقع شده است هترتيب در كدام آيات مبارك به» بيت پيامبر اسالم (ص)  اهل«و» پيامبران«عصمت دروجود -43

  »...إنما وليكُم اهللا و رسوله و الذيَن آمنوا« - »معهم الكتابو انزلناَارسلنا رسلنا بالبينات«) 1

  »...ا يريد اهللاُ ليذهب عنكم الرجسإنم« -» َارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب«) 2

3 (»جعُل رسالَتَهيثُ يح نوا« -» اهللاُ اَعلمو الذيَن آم رسوُله كُم اهللاُ وليإنّما و...«  

4 (»جعُل رسالَتَهيثُ يح الرجس« -» اهللاُ اَعلم نكمع ذهبياهللاُ ل ريدإنما ي«  

همراه شدن اين فعل با ياد ،يحزول وحي بر پيامبر (ص) ناشي از نفي كدام فعل در اوست و بنابر كالم وفرياد اندوهناك شيطان در هنگام ن -44

 ؟چه امري خواهد بودثمردهندةخداوند

  »حسنة ةفي رسول اهللا اسو« -» يرجوا«) 2    »البريةاولئك هم خير« -» آمنوا«) 1

  »ة حسنةاهللا اسورسولفي« -» آمنوا«) 4    »البريةاولئك هم خير« -» يرجوا«) 3

ترتيب به كدام دسته به» ال ضَرَر و ال ضرار في االسالمِ«و» م الناس علي قدر عقولهِماُمرنا أن نكّل ءإنا معاشَر االنبيا«هر يك از احاديث نبوي -45

 ؟از عوامل مربوط به رسالت انبياي عظام مربوط هستند

  ختم نبوت، حفظ قرآن كريم از تحريفالف) 

  جديد نبوت، استمرار و پيوستگي در دعوتب) ت

  ج) ختم نبوت، پويايي و روز آمد بودن دين اسالم

د) تجديد نبوت، رشد تدريجي سطح فكر مردم

  د، ج) 4  د، الف) 3  ب، الف) 2  ب، ج) 1

دقيقه15هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد.توانيد سؤالشما ميهاي مذهبي،اقليتآموزاندانش 2دين و زندگي
  2كل مباحث دين و زندگي

  12تا پايان درس 1درس
  158تا صفحة 9صفحة



  11: ةصفح  دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصرًا زبان)عمومي                     1400فروردين 7آزمون -)6( ةپروژ

بر وجودجملهكنند و كدامهاي امامت اشاره مييك از مسئوليتبه كدام» .و اكنون من امام هستم«فرمايند: جا كه امام صادق (ع) مي آن -46

 ؟گذارداين مسئوليت صحه مي

  ».كنند و در دين اختالف ندارندهرگز با دين مخالفت نمي« -واليت ظاهري) 1

  ».كنند و در دين اختالف ندارندهرگز با دين مخالفت نمي« -مرجعيت ديني) 2

  ».هاي آن هستمو من از شرط ،هاي آناما به شرط« -واليت ظاهري) 3

  ».هاي آن هستمو من از شرط ،هاي آناما به شرط« -مرجعيت ديني) 4

 ؟نمايد و خداوند به هدف اتمام حجت با بندگان، چگونه اقدام نموده استامام كاظم (ع) رتبة چه كسي را در آخرت، برتر معرفي مي -47

  ارسال رسوالني بشارت دهنده و هشدار دهنده – .تر استآن كس كه عقلش كامل) 1

  هاست.تذكر دادن به زياني كه فراگير همة انسان – .تر استآن كس كه عقلش كامل )2

  هاست.تذكر دادن به زياني كه فراگير همة انسان - .هركس پيام الهي را بهتر بپذيرد) 3

  ارسال رسوالني بشارت دهنده و هشدار دهنده – .هركس پيام الهي را بهتر بپذيرد) 4

افراد جامعه را پشتيبان خود ةرهبر، هم ،يكاسالمي در صورت تحقق كدام ةهاي متقابل رهبر و مردم در جامعدر راستاي تبيين مسئوليت -48

 ؟هاي اسالمي را به اجرا درآورددهد كه برنامهكند و به رهبري امكان ميخواهد دانست و چه چيزي كشور را قوي مي

  مشاركت در نظارت همگاني –وحدت و همبستگي اجتماعي) 1

  استقامت و پايداري در برابر مشكالت –گيري براساس مشورتتصميم )2

  ت و همبستگي اجتماعيوحد –مشاركت در نظارت همگاني) 3

  گيري براساس مشورتتصميم –استقامت و پايداري در برابر مشكالت) 4

 ؟شوندچيست و چه موقع تمايالت بعد حيواني بد ميذلت نفس ةريش -49

  گيرند.ي كه اصل قرار ميزمان –غفلت از خدا) 1

  گيرند.زماني كه اصل قرار مي –شكستن  پيمان) 2

  كنيم.ها توجه ميزماني كه به آن –غفلت از خدا) 3

  كنيم.ها توجه ميزماني كه به آن -شكستن پيمان) 4

 ؟رزيدالهي كفر وهاينعمتبه باطل ايمان آورد و به دنحل، چرا نباي ةمبارك ةسور76 ةبا تأمل در آي -50

  به دليل وجود نعمت همسران آرامش آفرين) 1

  جنسرحمت ميان همسران همومودتوجود دو عنصر) 2

  جنس و رزق پاكيزهاعطاي نوادگان و همسران هم) 3

  هاي الهيبرخورداري از نعمت انديشه و تفكر در آيات و نشانه) 4
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 ؟داردآواييهر كدام از عبارات زير با كدام عبارت قرآني هم -51

  گردد.باز ميانسانپنجرة اميد و روشنايي به روي- 

 .رساندقطعًا خداوند ظالمان را در جهان ديگر به سزاي اعمالشان مي- 

  »وال هم يحزنون« – »لو كانوا يعلمون و«) 1

  »ال هم يحزنون و« – »و ال هم يحزنون«) 2

  »و لو كانوا يعلمون« – »و ال هم يحزنون«) 3

  »فال خوف عليهم« – »علمونلو كانوا ي و«) 4

بدهد ما را چگونه هشدار ،كه طالب سراي آخرت باشند و تالش كنندمؤمنانيبهراكه وعدة پاداشخداوند در قرآن كريم پيش از آن -52

 ؟دهدمي

  ».اي ندارندولي در آخرت هيچ بهرهكنبه ما در دنيا نيكي عطا اخداوند :گويندبعضي از مردم مي«) 1

  ».چه نزد خداست بهتر و پايدارتر استبه شما داده شده كاالي زندگي و آرايش آن است و آنچه  آن«) 2

  »هاست را بازيچه نيافريديم ...چه بين آنها و زمين و آنو ما آسمان«) 3

  ...»دهيممي -و به هركس اراده كنيم -بخواهيمرا كهاز آنطلبد آن مقدارآن كسي كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي«) 4

هدف قرآن كريم از معرفي حيات بعد از موت به عنوان يك جريان رايج در عالم طبيعت چيست و كدام كالم وحياني استناد خوبي بر اين -53

 ؟باشدمنظور مي

  ».ا را براي نخستين بار آفريدهبگو همان خدايي كه آن« -يرممكنخروج معاد از حالت امري بعيد و غ) 1

  »گونه است.زنده شدن قيامت نيز همين« -ز حالت امري بعيد و غيرممكنخروج معاد ا) 2

  »گونه است.زنده شدن قيامت نيز همين« -محال و ناروا دانستن عدم وقوع معاد) 3

  ».ا را براي نخستين بار آفريدهبگو همان خدايي كه آن« -ع معادمحال و ناروا دانستن عدم وقو) 4

هاي شريف زير توصيف چه كساني است؟يك از عبارتبا تدبر در آيات قرآني هر -54

  يحبونهم كحب اهللا- 

اشد حباً هللا- 

  »آمنواالذين« - »من دون اهللا انداداًيتخذ«) 2  »كم اهللاببيح« – »من دون اهللا انداداً«) 1

  »كم اهللاببيح« – »تحبون اهللا«) 4    »آمنواالذين« – »تحبون اهللا«) 3

 ؟قيامت درست ذكر شده استچند مورد از حوادث و وقايع -55

  ها و زمينآسمانمرگ اهل←ناگهاني ةغافلگيركنند- 

  كنار رفتن پرده از حقايق عالم←هاآغاز حيات مجدد انسان- 

  امة اعمالدادن ن←ثبت و ضبط اعمال- 

ها نزنده شدن همة انسا←هاهراسان شدن دل- 

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

  1كل مباحث دين و زندگي1دين و زندگي
  12تا پايان درس 1درس

  152تا صفحة11صفحة
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 ؟شودبرداشت ميضوعاتكدام مو» تر كه من از وي دورممن به من است / وين عجبتر ازدوست نزديك«بيتاز -56

  الف) قرب وجودي خدا به انسان در هر حال است.

  ب) خداوند سرشت انسان را با خود آشنا كرده است.

  شود.ميالعمل در برابر گناهها سبب عكسها و زيباييبه نيكيانسانج) گرايش

عقل راه فالح را برگزينيم. ةسرماي ابه ما نشان داده تا براو شقاوتد) خداوند راه رستگاري

  الف، ب) 4  الف، د) 3  ب، ج) 2  الف، ج) 1

گردد و اين ديدار را چهاش پس از مرگ چه مفهومي مستفاد ميخانوادهبامعصومين مبني بر ديدار مؤمن ةبا دقت در فرمايش گوهربار ائم -57

 ؟دهدعاملي تحت شعاع قرار مي

  كميت فضيلت –حفظ شعور و آگاهي توسط عامل آن در دنيا) 1

  كميت فضيلت –به هنگام ورود به منزلگاه بعددنياتداوم ارتباط با عالم) 2

  كيفيت فضيلت –به هنگام ورود به منزلگاه بعددنياتداوم ارتباط با عالم) 3

  كيفيت فضيلت  –حفظ شعور و آگاهي توسط عامل آن در دنيا) 4

 ؟است» بهشت اخروي«ف تحقق كدام گزينهظر -58

  »گويند: مگر زمين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيد؟فرشتگان مي«) 1

  ».خاطر اعمالي كه انجام داديدسالم بر شما وارد بهشت شويد به«) 2

  »آمديد وارد بهشت شويد و براي هميشه در آن زندگي كنيد.خوش«) 3

  »كه عمل صالح انجام دهم.پروردگارا مرا بازگردانيد باشد«) 4

 ؟هاي غيرالهي در نظر انسان نمازگزار پيامد كدام امر استكوچك شدن قدرت -59

  خداوند در ركوع و سجودعظمتدر نظر داشتن) 1

  »اهدنا الصراط المستقيم«اعتقاد صادقه به عبارت) 2

  االحرام نماز ةتوجه به بزرگي خداوند در تكبير) 3

  »غيرالمغضوب عليهم و الالضالين«ب در هنگام گفتن عبارتبيان با توجه و حضور قل) 4

 ؟چيست ،فرسخ است 2تر ازكسي كه به قصد كار حرامي به شهري ديگر رفته است كه مسير رفت او بيش ةحكم نماز و روز -60

  بستگي به مسافت برگشت دارد.) 1

  اش صحيح و نمازش كامل است.تر از ده روز باشد روزهبه شرطي كه بيش) 2

  .بايد روزه بگيردنماز او كامل و) 3

  تواند روزه بگيرد.چون به قصد كار حرام رفته نمي) 4
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

61- I ... my translations as … as possible for almost 20 years.  
1) tried keeping- exact  2) tried to keep- exactly 

3) have tried keeping- exactly  4) have tried to keep- exact 

62- We may find plenty of time to play various games while we are outside if it … fine and dry.   
1) be   2) is  
3) was   4) were 

63- The happiest people do not necessarily have … of everything, they simply appreciate what they 

already … .  
1) better – have 2) as well – are having  

3) the best –  have  4) as good – were having  

64- As far as I know, … a successful student without taking his abilities into consideration would be a 

great mistake.  

1) to expect your kid be  2) expecting your kid been 

3) to expect your kid being  4) expecting your kid to be 

65- His unsociable behavior makes it hard for us to ... with each other, which has caused many 

difficulties.   

1) get along 2) look after  
3) keep off 4) turn off                

66- The book became so … that we sold all the published copies on the first day of our online sale.  

1) historical 2) regular 
3) hospitable 4) popular 

67- There is probably no bigger issue for the doctor than understanding and controlling the patient’s 

… and suffering.  

1) influence 2) identity 
3) custom 4) pain  

68- Education and training are the key factors to employment, a higher standard of living, and 

building a great … .  
1) frequency 2) mission  
3) society 4) element  

69- When he met Greg’s wife for the first time, he had a/an … feeling that he had seen her 

somewhere before.  

1) common 2) strange 
3) excellent 4) healthy 

70- In my ..., the greatest gift that you can give to others is unconditional love and acceptance. 

1) idea  2) material 
3) opinion 4) science 

2و 1انگليسيزبان
دقيقه15

هاي مربوط به خود رادهيد، سؤالآزمون ميزبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني)آموزان گرامي در صورتي كه شمادانش
از مسئولين حوزه دريافت كنيد.

  1انگليسي
  كل مباحث نيمسال

  4تا پايان درس 1درس
  125تا صفحة15صفحة

  2انگليسي
  كل مباحث نيمسال

  3تا پايان درس 1درس
110ان صفحةتا پاي15صفحة
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71- The children have no forms of ... in this small village, and they have no choice but to work on the 

family farm. 

1) entertainment 2) destination 
3) possibility 4) attraction 

72- After the accident, the doctors had to do several operations on his legs, but he became disabled 

and was forced to … by a wheelchair.  
1) pass away 2) give up 
3) get around 4) get back 

PART B: 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  
Perhaps no single person is more responsible for helping Decorah (a city in the United States) to 

accept alternative energy models and reduce its collective carbon footprint than Larry Grimstad, 

and the community holds him in great respect for his efforts. Grimstad invested in Oneota Solar, 

LLC, and several other local wind and solar projects and played a key role in organizing the 

Winneshiek Energy District. 

Grimstad’s interest in finding and implementing solutions to climate change began in the mid 

1990s when he and his wife Diane began reading works by Al Gore and others. After becoming 

curious about the future of non-renewable energy, they dedicated themselves to research about 

climate change and global warming. This resulted in some big changes in the way they lived their 

lives. 

For Grimstad, a local bank owner and community leader, addressing climate change never was 

just a moral obligation. It was a good business. He is certain about his rejection of the argument that 

environmental and economic successes are at odds with one another. According to Larry Grimstad, 

“economic growth is going to come from environmental changes. They go together.” 

73- What is the best title for the passage? 

1) Larry Grimstad’s Service to the U.S. 

2) Alternative Energy Models in Decorah 

3) Decorah: An Excellent Example of a Clean City 

4) Larry Grimstad: Decorah’s Father of Clean Energy 

74- The underlined word “obligation” in paragraph 3 is closest in meaning to … . 

1) responsibility 2) resource 
3) respect 4) depression 

75- The purpose of saying the underlined sentence at the end of the passage is … . 

1) to add a clear example  

2) to support an earlier statement 

3) to introduce a new topic for discussion 

4) to prevent a probable misunderstanding 

76- There is enough information in the passage to answer which of the following questions? 

1) Why does not the author mention factors leading to economic growth? 

2) Why did people in Decorah accept to turn to alternative energy models? 

3) Who or what made Larry Grimstad interested in climate change and global warming? 

4) What is the relationship between climate change and global warming? 
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PASSAGE 2  
It’s always important to remember where we were born: our hometown, our ordinary beginnings, 

and our parents. Put aside in favour of fast-paced jobs, modern technology and eyes focused on 

what’s to come, appreciation for the past seems to be lost in the not-well-organized lifestyles that we 

have in today’s world. It’s important that we start to change that, both for the present generation of 

elders as well as for future generations who will finally take on the same role. We have so many 

things to learn from those who have walked through life before us, but we often forget to ask. 

Learning from the past will help our present and future generations to grow and be better. That 

could mean we can be enriched by family or historical traditions that we hand down to our children. 

We might find ourselves able to avoid major disagreements because we know how a similar situation 

developed years ago. We can follow our elders’ lead and make better choices so as not to repeat 

history. No matter how we look at it, the elderly are one of the best blessings that we have. It’s up to 

us to keep them involved in our world and make them feel respected and heard. We’ll end up with 

two-sided appreciation for one another, which is an idea the humankind can always use more. One 

way to benefit from their experience is to discuss family heritage, history and traditions. 

77- Which of the following best describes the writer’s attitude towards the way our present 

generation appreciates the past? 

1) Proud  2) Disrespectful 
3) Unsatisfied 4) Supportive 

78- Which of the following sentences is TRUE according to the passage? 

1) People who have walked through life before us should be well-organized. 

2) Both present and future generations need to change historical traditions.    

3) Learning from future generations will help past generations to grow.    

4) We can prevent serious problems if we use the experience that our elders have. 

79- Which of the following questions can be answered according to the information given in the 

passage? 

1) How should we remember where we were born? 

2) Why should we learn from the past? 

3) When should we repeat history? 

4) What should we put aside in favor of fast-paced jobs? 

80- The passage would most probably continue with a discussion of … . 

1) other ways the present generation can benefit from the experience of elders 

2) the way history is compared with traditions 

3) why the humankind needs two-sided appreciation 

4) the information the reader needs about what elders should do 
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گرهکباکتری -131 در که ریشهایی میةهای زندگی لوبیا باکتریگیاه برخالف حفره کنند در که گوونر هایی گیاه شاخة کوچک های

می مشخصهزندگی چه د ر ی قطعاً هستند؟کنند،    ی

می(1 استفاده آمونیوم تولید برای آلی مواد نمی2کنند.از آلی( مواد معدنی، مواد از راموتوانند خود نیاز کنند.رد تولید

می3 استفاده گیاه فتوسنتزی محصوالت از مستقیمبه(4کنند.( ایجادطور نیترات از غنی کنند.میگیاخاک

مناسب ست؟ -131 زیر عبارت تکمیل بر ی مورد کد م

گو رش نسان» لولة بالغدر و ...سالم ................ ست، که بخشی به غذ  ورود پیش ز ،» .............
پروتئین(1 گوارش آغاز گونهورود–هامحل است.شیمیایی مادةهر انتظار از دور بدن داخلی محیط به

کولون2 کمک به بررسی( قابل آنزیمکربوهیدرات–بینی وسیلة به میها تبدیل مونومر به لوزالمعده شوند.های

ماهیچه3 الیة دارای مورب( لولة–ای کیموسحرکات راندن جلو به در هستند.گوارش مهمی نقش دارای

گوارش4 پایانی مراحل انجام محل داچربی–( محیطی در نوعیها تأثیر تحت بیکربنات یون میرای قرار گیرند.آنزیم

زیر -133 عبارت تکمیل بر ی مورد مناسب ست؟،کد م

بی» ................ نفریدیدر نوعی د ر ی که «هستند،مهرگانی ................
گازها–همة(1 تبادل ویژه، تنفسی امکانراساختارهای محیط میبا د.نکنپذیر

از2 بعضی می–( دریافت محرک اثر آن، از بخشی یا و یاخته یک کمک شود.به

همة3 میکروبخواربیگانههایییاخته–( مقابل دفاع دارند.در نقش خارجی ذرات و ها

از(4 دارند.–بعضی ارتباط خود، ساختار در مژک حاوی های بخش با جانور بدن مایعات

مقابل، -131 شکل با ر بطه بخشدر در ................ میمویرگ یافت بدن ................هایی ز ممکن که شود

باشد.–الف(1 داغ جسم با برخورد در دست کشیدن عقب انعکاس کنترل مرکز  نیست،

ب2 چربی–( در محلول ویتامین به نیاز بدون را کلسیم های یون کند.Dاست، جذب ،

ج3 یاخته،نیست–( تقسیم سرعت بر مؤثر عامل کنند.نوعی ترشح و تولید ای،

الف4 از–( تنها را خود انرژی آن های یاخته هواراهاست، بی کنند.زتنفس تأمین ی

عب -131 تکمیل بر ی گزینه، مناسب ست؟کد م زیر ارت

می» بخشی و رد ،................ که آن پس ز بالفاصله غذ یی مو د ،................. گو رش دستگاه کهدر «شوند ................
شدند–اسب(1 مخلوط معده در مترشحه مواد می–با صورت آن در میکروبی گوارش گیرد.عمل

گاو2 ا–( بار دومین مربرای کردندز عبور بیش–ی آن، حرکات کمک میبه پیدا مایع حالت کنند.تر

گاو3 دومین–( جلویبرای کوچک بخش از کردندیبار عبور می–معده آبگیری حدودی تا آنجا شوند.در

اسب4 آنزیم–( تأثیر آبتحت گرفتندکافتهای قرار سلولز می–کنندة انجام را آنزیمی گوارش   د.دهعمل

سالم -131 فردی در معمول طور بالغبه درو نفرونتشکیل در رمر حل، مرحلهدر هر بهکه ی، ................................ حتم   طور

دارد(1 قرار قشری ناحیة در که نفرون از بخشی درون به مواد ورود است،با نمی–همراه مصرف زیستی گردد.انرژی

مقادیر2 خروج با پروتئین( استزیاد همراه نفرون از تولید–ها افزایش یاختهCO2سبب شد.در خواهد گردیزه های

می3 پذیرد( انجام غیرفعال و فعال شکل به یاخته–تواند که بخشی نمیدر مشاهده دارند، حضور پودوسیت شود.های

جابه4 خود، اندازة براساس فقط مواد یاخته–شوندمیجا( با گردیزه از بخشی است.در مشاهده قابل شکل مکعبی های

مناسب ست؟ -131 زیر عبارت تکمیل بر ی گزینه، کد م

گو رشطی» جذبهامولکولدرشتفرآیند آنو مولکول................،هامونومرهای کمک به که ویژهمو دی بواهای همور ه  ی

یاخته و رد سدیم میهاییون روده «................شوند،پرز
از(1 می–برخی وجود به معده شیرة با غذا کامل شدنِ آمیخته از آیند.پس

همة2 آنزیم–( تأثیر یاختهشدهتولیدهایتحت پایهتوسط غشای دارای شوند.میحاصل،های

همة3 گروه–( قندکافت، طی آدنوزیندر فسفات راتری های میفسفات کنند.دریافت

از4 برخی بین–( فضای به ورود برای الزم مییاختهانرژی سدیم غلظت شیب از را گیرند.ای

)زیست ک:(1شناسی پیشنهادیتابکل دقیقه11:وقت
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د، -131 تا مو رد لف به توجه گزینهبا بهکد م ر  زیر مینادرستیعبارت   کند؟تکمیل

یاخته» سالم، پوششیدر نسان بافت معموالً که پیوندی بافت نوعی پشتیبانیهای یاختهمیر  همانند بافتکنند ...............«های
سر ستخو ن که پیوندی بافت نوعی مفصل لف( محل در ر  پوشانده ست.ها متحرک های

بافت نوعی بدنپیوندیب( در حر رتی بزرگعایق ذخیرة نرژیکه شود.ترین می محسوب
بر ی گیرنده ختصاصی د ر ی که پیوندی بافت نوعی کلسیج( تونین ست.هورمون

یاخته بین شیمیایی که رتباط پیوندی بافت نوعی ر  مکاند( بدن میهای سازد.پذیر
می(1 کنند.رشتهتوانندب، ترشح خود خارج به و تولید متفاوت ضخامت با پروتئینی های
و2 ج، یاختهاصلی( عصبیترین بافت میمغزهای سی، انشعابات دارای باشند.توانند توپالسمی
نیست3 ممکن الف، طبیعی( طور ازبه بخشی یاختهدر کروموزومتقسیم اطراف کنند.مضاعف،های، ایجاد پوشش
متنوع4 د، ژن)های( ( دارای همگی و تولیدبوده برای مولکول)های(آنزیمالزم باشند.ATPسازندة می
عبارت -131 تکمیل بر ی گزینه مبادله»؟ ستنامناسبمقابلکد م بخش تنفس نسان،در دستگاه یاخته ی ............................ .« های

حبابک–تمام(1 اکسیژنهاسازندة مولکول عنوانرا، میبه مصرف الکترون نهایی .کنندگیرندة
تمام2 کیسهترشح–( شدن باز فعال، سطح عامل میکنندة آسان را حبابکی کنند.های
از3 گروهی حبابک–( در خط،هاموجود تنفسیدردفاعآخرین هوادستگاه ناخالصی با مقابله میبرای شمار روند.به
از4 گروهی ترشحا–( داخل به زوائدی میغیرپیوندی، وارد ضدمیکروبی، مواد محتوی   د.نکنت

در نسانبه -111 معمول .........رگدرطور زیاد کشسانی قدرت با دیگری ز......هایی قطررگنوع هم د خلویولویهای حفوره بوا
................گسترده تر،

دارد.رشته–برخالف(1 قرار میانی الیة در زیادی کشسان های
همانند2 آن–( درون خون جریان در سینه قفسه مکشی دارد.هافشار مهمی نقش
برخالف3 طول–( در است قسمتییهایدریچههاآنممکن داشتهدو باشند.وجود
همانند4 اکسیژنبیش–( مقدار آهن،ترین ترکیبات میتوسط حمل شود.دار
معمولبه -111 بافتطور مورد، سامانهچند مختلف میر  یهای پر ر  آوندی بافت و روپوست بین فضای بهکه مینادرستیکند کند؟معرفی

می لف( یافت پیر پوست علدر به و نفوذپذیر ستشود آب به نسبت نشده، چوبی و نازک نخستین دیو رة کالنشیمت
یاخته میب( خود ضافه دیو رة به ر  لیگنین بافت، در ستحکام ند مهای ین و د رندکنند نقش  سکلر نشیمها

گیاهاندرونیج( ساقة بخش ر یعلفترین میگلد ری کهپر آنکند ریشة ساختار نمیدر مشاهده مغز پار نشیمشود.ها
یاخته موجب نعطافد( خود ضخیم نخستین دیو رة با بافت پسین ین دیو رة فاقد میو ستحکام ند م های گیاهی کالنشیمشوند.های

صفر44(23(12(1 )
صحیح -111 طور به ر  زیر عبارت گزینه، می،کد م کند؟تکمیل

دولپه» گیاه یک یاختهدر همة ................ ی، بخش در که بافتی د رندهای بهقر ر بنو میالدوسیلة ین د،نشوتشکیل
« قطعاً ................

داخلی1 آوندسازبن ( داشته–الد دوکی میشکل خود درساختار عرضی دیوارة فاقد د.نباشو
بن2 خارجی آوندساز( می–الد منتقل را آلی مواد بارگیری، نوعی طی در اسمزی فشار کاهش د.نکنبا
خارجی3 چوببن ( م–سازپنبهالد و بوده پروتوپالست میفاقد گیاه به اکسیژن و آب نفوذ د.نشوانع
چوب4 الد بن داخلی دارند.–سازپنبه( را ای یاخته چرخة وارسی نقاط از عبور توانایی گیاه، شدن زخمی درصورت
هموگلوبین -113 تخریب حاصل ز آهن که میگویچهدر نسان، ند می دریافت ر  خون قرمز جزیوی ز نود مهای و لنفویهایکنود

مشخصهشودنمیمحسوب چه د رد؟،  ی
مون(1 نوعی از که است اندامی شدهتنها جذب میومر تولید گلیکوژن باریک، رودة کند.از
خود2 لنف می( تخلیه مجرایی به نهایت در میکندرا عبور نیز قلب حفرات پشت از کند.که
یاخته3 موجود( مغذی مواد و اکسیژن توسط تنها آن، میهای تغذیه باب سیاهرگ انشعابات شوند.در
خ4 هنگام در درریزیون( شدید، لختههای دارد.تولید برعهده را اصلی نقش خون، فیبرینی های
مورد -111 میمقابلعبارتنادرستیبهچند تکمیل قطعاً»کند؟ر  ................ که بازدمی «هر ................

حجم خروج با معادل لف( همر ه ستهو ی دمی ششهمة–ذخیرة ر  ز حیاتی میظرفیت خارج کند.ها
عادیدنبالبهب( دم صورتمییک ماهیچه–گیردتو ند بینبدون نقباض میدندههای صورت د خلی گیرد. ی

ماهیچه پس ز نقباض میج( گردن نجام ناحیة جابه–شودهای باجاییدر بر بر د رد.حجمی نقش تنفسی حجم یک بیش ز
ماهیچ با نقباض میهایهد( صورت بازدمیحج–پذیردشکمی ذخیره بهم ششعنو نر  خروجی ز هو ی حجم میآخرین منتقل  کند.ها

1)12)23)34)4
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ر بطه -111 نهاند نةبادر ، مکانسالمگیاهان ................ که شر یطی در برگ، و ساقه ریشه، ................ند ردد ر ی

شود(1 خارج برگ لبة از مایع قطرات شکل به مصرف–آب یاختهATPمقدار از برخی باشد.در باال همچنان ریشه های

یون2 یاختهKوClهای( میاز خارج روزنه نگهبان جابهروزنه–شوندهای در گیاهان برخی در آبی بهای داشته نقش خام شیرة اشد.جایی

پروتئین3 ساخت تسهیل( یابدهای افزایش غشا از آب عبور یاخته–کنندة در تورژسانس یابد.فشار کاهش روزنه، نگهبان های

یون4 و آب تجمع یابد( کاهش ریشه آوندی استوانة در معدنی به–های چوبی آوند در خام شیرة کاملصعود گردد.طور مختل

ماهیچه -111 نوعی ند م .............. مکان یدر با مقایسه در ................. ذ تی، ویژگی نقباض با سالم فرد ............... ند ردبدن

میحفره(1 ششی سرخرگ وارد را خون که آئورت–کندای به خون واردکنندة برآمدگی–حفرة دارای خود دیوارة باشد.در ای ماهیچه های

رگ2 به( متصل ماهیچهحفراتهایی دیوارة که راست دارندنیمة چپسیاهرگ–ای نیمة به ورودی باشند.–های داشته برابری تعداد

ضخیم3 دیوارة به دوم گره از پیام انتقال حفرات( دوم–ترین گره به اول گره از پیام شود.با–انتقال انجام گرهی بافت در  تاخیر

حفره4 هر ا( دریچه دو با که داردای مستقیم حفرات–رتباط بیش–سایر زمان کند.مدت دریافت را خون تری

نهان -111 گیاه نوعی بهعلفید نةدر ............. ست، د ر ی که میدیپلویید آن ساقة عرضی برش در حتم کرد.طور مشاهده ر  .............. تو ن

رگبرگ(1 و مستقیم منشعبریشة مغزهاییاخته–های پارانشیمی

ریشه2 عرضی برش در مغز بافت دسته–( و روپوست بین مشخص آوندیمرز های

یاخته3 استn3های( خود بالغ دانة دست–در دایرههقرارگیری یک روی بر آوندی های

یاخته4 استn2های( خود بالغ دانة مغزیهاییاخته–در ساختار در نازک نخستین دیوارة با

منحنی -111 به توجه بهقلببا ر  زیر عبارت گزینه، کد م زیر، مینگارة کامل مناسب کند؟طور

کهبه» قلبی چرخة بخشی ز هر با همزمان معمول، نقطةدرطور برخالف ، ................ «آن ................  

دریچهخون(1 برخی میهایاز عبور انقباض1–کندقلب حال در دهلیزها اند.،

حفره2 همة به خون می( وارد قلب است.3–شودهای بسته ششی سرخرگ سینی دریچة ،

بزرگ3 حجم حفره( میترین کاهش قلب می2–یابدهای کاهش چپ دهلیز خون فشار یابد.،

دهلیزها4 به خون بازگشت مقابل در مانعی بطن( میهااز کوتاه4–شودایجاد صدای تر،

می شنیده شود.قلب

مهره -111 با میدر رتباط عبور خود قلب درون حفر ت ر  ز تیره خون فقط که موردد ری کد م  ست؟غیرممکندهد،

کلیه(1 بر عالوه دفعی، مواد میبرخی اندامها طریق از شوند.توانند دفع نیز دیگری های

فراوان2 ی( یاختهاختهترین دخالت بدون را خونی درهایهای کند.موجود تولید استخوان

بیش3 علت به بدن، به آب ورود می( صورت محیط از بدن مایعات اسمزی فشار بودن گیرد.تر

از(4 تهویهانواعی پیوستهسازوکارهای جریان ازای، مبادلهای بخش مجاورت در را تازه دهند.هوای قرار ای

ت -111 بیماریبا به کتابوجه در شده مطرح زیستهای مناسب ست؟شناسیهای زیر عبارت تکمیل بر ی مورد، چند با نسان، در رتباط

می» ................ حد بیش ز ................. موجب که بیماری نوعی « شود،در ................

تجزیة سم–آمینو سیدها– لف( مادة نوعی شده،یغلظت تولید میکلیهتوسطدر در ر یابد.ها فز یش

کاهش غیرفعال–آلدوسترون–ب( و فعال نفرونبازگشت بخش دومین خونمو د ز میبه کاهش، یابد.تو ند

مفصلبا– سید وریک–ج( فز یش در متحرک یجاد لتهاب خوردن ستخو نهای لیز هم، مجاورت در شود.یمدچار ختاللها

دفع بدن–د( گیرندهتحر–آب ز هیپوتاالموسیک در مهای سمزی ترشح، میضد در ریهورمونوجب آن شود. ز

1)12)23)34)4

مغز -111 می نسانبخشی ز فرد در سرخوشی و لذت باعث حساس دوپامین آز دسازی با مخدر، مو د مصرف در ثر .......،شودکه

است.تاالموس(1 کرده متصل یکدیگر به را هیپوتاالموس و

پیام2 تقویت در گیرنده( توسط ارسالی حس،های مشخصهای نداردشده نقش .ای

به3 نورون( ماهیچهوسیلة با حرکتی است.های ارتباط در تنفسی های

مویرگصرفاً(4 میدارای ضخیم پایة غشای و ریز منافذ با باشد.هایی

)زیست پیشنهادی111تا1هایصفحه:(2شناسی دقیقه21:وقت
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عبار -111 صحیح ست؟کد م بدن نسان سیستم یمنی با در رتباط ت،

یاخته» ..........همة تو نایی که د رند،هایی .....» ................
)متاستاز((1 میهاییاختهتوسطتنها–دگرنشینی نابود بدن دفاعی خط شوند.سومین

یاخته(2 علیه مبارزه در مؤثر اینترفرون سرطانیترشح تراگذریتوانندمی–های دیوارةطی کنند.از عبور رگی هر

هیستامین3 ترشح مولکولمتنوع–( گروه زیستیترین نهای عملکردظاز و ساختار دارند.ر خود ساختار در را

گویچه4 فراخواندن آسیب( محل به سفید ویژگی–های براساس را بیگانه عمومیعوامل هاهای میآن کنند.شناسایی

یاخته -113 ماهیچهبعضی ز ................های بالغ، و سالم چشم نسان کره د خل در موجود  ی
می(1 تغذیه چشم، عدسی جلوی شفاف مایع کمک شوند.به

هستند.2 خود ساختار در هسته چندین و سارکومر چندین دارای )

رشته3 تأثیر تحت قرار( محیطی عصبی دستگاه پیکری بخش عصبی گیرند.میهای

می4 عدسی به متصل آویزی تارهای شدن شل و عدسی قطر افزایش باعث خود انقباض با شوند.(

ع -111 گزینه، میکد م تکمیل درستی به ر  مقابل لقاح»کند؟بارت فر یند طی «در ................

می1 پاره آکروزوم کیسة ثانویه، یاختة مام اطراف خارجی الیة از اسپرم عبور هنگام در شود.(

ثانویه،2 یاختة مام و اسپرم غشای ادغام لقاحیتشکیلموجب(  د.شومیجدار

آنزیم3 شدن آزاد با می( تجزیه داخلی الیة اسپرم، سر درون کیسة شود.های

جدار4 به غشا تبدیل با اسپرم( ورود از میلقاحی، جلوگیری دیگر شود.های

فر یند لتهاب -111 مورد در عبارت، باکتریکد م ورود زخمبهناشی ز بالغدر نسانمحل و صادق ست؟سالم
یاخته(1 باکتریهر که پیکای خود فعالیت ضمن کند، فاگوسیتوز را آسیب محل در موجود میهای تولید را شیمیایی .کندهای

یاخته2 هر گویچه( که میای کند، فراخوانی آسیب موضع به را خون سفید ببرد.های بین از فاگوسیتوز با را بیگانه عوامل تواند

هر3 مادةخواریبیگانه( رگافزایشآلیکه نفوذپذیری بخشدهندة در کند، رها را دارد.ها وجود بدن بیرون محیط با مرتبط های

یاخته4 هر یاختهای( از مویرگکه دیوارة پوششی میهای حساب به سریع واکنش نیروهای جزء کند، عبور آید.ها

نو -111 هر با در رتباط گزینه، یاختهکد م شده ز آز د شیمیایی پیک سالمع عصبی صحیح ست؟،های
می(1 اثر خود هدف یاختة روی بر خون، جریان به ورود  گذارند.بدون

گیرنده2 دارای پروتئینیه( یاخته،ای میدرون خود هدف باشند.های

برون3 با ز( انرژی صرف و میرانی وارد بدن داخلی محیط به شوند.یستی،

ها4 یاخته از استخوان( توسط که شوند می آزاد جمجمهیی میستونیاهای حفاظت ها شوند.مهره

ماهیچه -111 تارهای با ر بطه در ترتیب به مورد کنچند و تند می ی صحیح باشد؟د

بیش لف( دوغشاییتر ند مکتعد د های

کمب( سومنترمقد ر ساختار با پروتئین وعی

تعد د وجود کلسیمتربیشج( آندوپالسمیپمپ شبکة غشای در

گستردگی ماهیچهمویرگی طر فشبکةتربیشد(  یتار

زنجیرة کمک با تولید نرژی  نتقال لکترونهو(

سه2ارچه–یک(1 دو3سه–( دو4چهار–( سه–(

پروتئین -111 تعد د ز میچه زیر، ویروسهای با مبارزه در باشند؟HIVتو نند نقش د ر ی

پروتئین نوعی می لف( که غیر ختصاصی یاختهدفاع شود.هایتو ند ز ترشح  یمنی

پروتئین پب( که یکدیگرفعالس زهایی توسط حلقهشدن می ساختار تشکیل دهند.مانند

آنزیم نوعی شده زج( لنفوسیتترشح سیتوپالسمیک به میکه منتقل دیگر شود.لنفوسیتی

که پروتئین یمنی ختصاصی نوعی آند( تولید شود.ممکن ست مختل به یدز مبتال در فر د

1)12)23)34)4
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تقس -111 حاصل ز جانوری یاختة هر دربارة گزینه، صحیح ست؟کد م کامل و طبیعی میوز یم
از(1 مرحلةبعد سیتهر تقسیم انجاممیوز، کامل صورت به را استوپالسم .داده

می2 انجام لقاح دیگر گامت یک با دهد.(

پروف3 مرحلة در تقسیم دوک تشکیل توانایی فاقد است.(  از

رشته4 دارای سانتریول( اطراف پروتئینی است.هاهای

درساختاری -111 درکه ماهی، ................بدن بدن نسان در د رد، قر ر ................. و مغز بینایی لوب فاصل حد

اندام–النخاعبصل(1 از میتنها دریافت پیام ویژه، حواس گیرندة دارای کند.های

بویایی2 لوب ماهیچه–( فعالیت نوع میهر کنترل و تنظیم را اسکلتی کند.های

بصل3 رشتهدرون–النخاع( از اجتماعی که است بخشی دارای میلینخود است.های دار

بویایی4 لوب میبزرگ–( محافظت پیوندی بافت کمک به تنها و بوده مغز بخش شود.ترین

یاخته -111 بعضی ز دربارة فقط عبارت، فعالیتکد م بر نظارت مر کز به مربوط عصبی بافت که صادق ست میههایی تشکیل ر  بدن دهند؟ای
می(1 قرار استفاده مورد مغزی نوار ثبت گیرند.برای

می2 دریافت خود زندگی محیط از را مغذی مواد و اکسیژن کنند.(

یاخته3 غشای ساختار در پروتئین( خود، انتقالای یونهای دارند.دهندة را ها

دارای4 جابه( یونتوانایی از گروهی بیجایی هستندها خود غشای دوسوی .ن

صحیح ست؟ -111 گرفته ست، قر ر آن با مو زی و معده زیر در که گو رش دستگاه منفرد نوعی ند م دربارة گزینه، کد م
یاخ(1 دارای معده، دیوارة غدد میتهبرخالف متفاوت اندازة با  د.باشهایی

ن2 دو تنها هیپوفیز، پسین بخش همانند ب( شیمیایی ترکیب میوع وارد خون کند.ه

کنند3 ترشح اندام برخالف اریتروپویتین،( بهسرخرگة آن به رساننده ازخون مستقیم میآئورتطور  د.شومنشعب

ه4 کلیه( روی بر قرارگرفته غدد دوربردمانند و برد کوتاه شیمیایی های پیک تأثیر تحت انسان، است.های

بدن نسان -113 طبیعیدر بدنی توده نمایة یاختهبا ترشحی فعالیت میز ن بر ............. تأثیر بافت، منشعب بوه سوتخو نیهای طور سوفنجی،

.............. مشابه ثر .  ستمعمول
باریک(1 رودة در جذب فرایند رشد–اختالل سن از پیش تا فرد سن افزایش

گرانش2 نیروی اثر کاهش سیگار–( مصرف میزان افزایش

ا3 الکلی( نوشیدنی مصرف نمک–فزایش پالسماافزایش کلسیم های

فعالیت4 کاهش بدنی( نوشابه–های مصرف گازدارکاهش   های

بیگانه -111 تو نایی که بدن نسان یاختة نوع هر با در رتباط گزینه میکد م صحیح د رد، باشد؟خو ری

بخش(1 بدندر مختلف باشمیانسانهای داشته وجود   د.تواند

می2 استخوان قرمز مغز در بنیادی یاختة نوعی آن منشأ باشد.(

می3 و بوده متحرک بافت( در آزادانه بدنهاتواند کند.ی   حرکت

آنزیم(4 تجزیهدارای تنهای کافنده در است.کننده خود های

گیرنده -111 با در رتباط گزینه، گوش نسانکد م شنو یی صحیح ست؟،های
عص(1 دریافتپیام از پس را می،بی ارسال مغز ساقة در بخشی د.نکنبه

مژک2 دارای میکامالًهای( ژالتینی مادة توسط شده باشند.احاطه

آکسون3 طریق از می( مغز به را عصبی پیام خود، برند.های

عملک4 آن( فعالیت در شیپوراستاش صحیح است.رد مؤثر ها

گزینه -111 گیرندهکد م برخی صحیح ست؟دربارة جانور ن، در حسی های

گیرندهدر(1 چشمش، هر زیر و جلو در که مهرهجانوری سوراخ درون شکمی عصبی طناب دارد، فروسرخ پرتوهای دارد.های جای ها

خورد2 جوش هم به گره چندین شامل دارد، صماخ پردة با شده پوشیده هوادار محفظة یک خود عقبی پاهای در که جانوری مغز است.( ه

بند3 هر در مولکولبدناز( از انواعی پاهایش کمک به که میهاجانوری تشخیص ماهیچهرا فعالیت کنترل برای عصبی گره یک دارد.دهد، وجود بند آن های

گیرنده4 که جانوری هر چشم آن( نوری دریافتهای فرابنفشبا تولیدپرتوهای عصبی موزامی،کندمیپیام تصویر کند.تواند ایجاد اجسام از ییکی
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سالمبالغزنهردر -111 مورد،و هورمونچند صحیح ست؟دربارة همو ره پروژسترون، و جنسی ستروژن های

آننوعیکتنها( لف ترشح تحریک در غیرمستقیم طور به هیپوتاالموسی آز دکنندة د ردهورمون نقش .ها

پی ثر(ب هورموندر نوع یک آنفیزیهیپومحرکبیش ز ترشح می، یابد.ها فز یش

تخمک(ج مر حل تکمیل میباعث بالغ و سالم فرد بدن در شوند.ز یی

گروهی (د روی یاختهبر تأز عصبی نسان بافت هستند.ریثهای گذ ر
1)12)23)34)4

به -111 ر  زیر عبارت گزینه مینادرستیکد م کند؟تکمیل

طبیعی، ند» و سالم یک نسان )غدهدر ترشح م و ند مةکنندهای( ................ نظورهورمون ................ ز هورمون هدف )های(

د رند. تفاوت یکدیگر با ................ نظر و ز شباهت یکدیگر به .................»
غیرفعال–سکرتین–گاسترین(1 پروتئازهای مواد–ترشح جذب لولغذاییتوانایی گوارشةاز

کورتیزول2 اریتروپویتین–گلوکاگون–( هورمون یاخته–ترشح ساخت جنینیتوانایی دوران در خونی های

انسولین3 کاتالیزور–ضدادراری–( ترشح زیستیتوانایی بدن–های در تعداد

سکرتین4 به–گاسترین–( آن از خروجی خون قلببرگشت به غیرمستقیم یاختهقرا–طور ماهیچهرگیری الیة جهتهای سه در ای

فر یند نعکاس -111 به توجه میکشیدنعقببا د غ جسم یک به برخورد پس ز ................دست نسان فر یند در ین گفت تو ن

می(1 مشاهده الکتریکی پتانسیل اختالف تغییر نورون، هر شود.در

ح2 نورون هر همانند رابط نورون هر در می( شکل عمل پتانسیل گیرد.رکتی

پس3 گیرنده سطح به آن اتصال و عصبی ناقل شدن آزاد آکسونی، پایانه هر در می( مشاهده شود.سیناپسی

نتیجة(4 یوندر حرکتی، عصبی یاخته سطح در خود گیرنده به عصبی ناقل هر سدیماتصال ناگهانیهای صورت میبه وارد نورون درون شوند.به

رشتهتن -111 بعضی ز یاخها نوعی سیتوپالسم در تقسیم دوک توبرههای گیاه تغذیة مورد جاند ر ..............تة و ش
ریبوزوم(1 شدهتوسط ساخته هسته در موجود فعال آزاد اند.های

می2 شوند.( طول کاهش دچار متافاز، مرحلة از قبل مرحلة در توانند

استوانه3 حرکت پی در عمو( میهای تشکیل پروفاز مرحلة در هم بر شوند.د

می4 هم( یاختهتوانند تیغه تشکیل با شوند.زمان مشاهده یاخته وسط در ای

در -111 ............... برخالف بازو، سر سه ماهیچة ................. طبیعی طور به مقابل، شکل سوردر دو ماهیچة

قابل نتظار ست.بازو ،
پ(1 بافت رشتهکشیدگی بهیوندی متصل اتصال–ای رشتهازگروهیعدم به میوزین اکتینسرهای های

تر2 عدم رشته( بین سیناپس در عصبی ناقل پیکریشح عصبی رشته–و های شدن همنزدیک به سارکومر نازک های

مصرف3 )ATPتار یونجابه–هایدر جهتCaهایجایی آندوپالخالف شبکة غشای در غلظت سمیشیب

هیدروژ4 یون اتصال افزایش میتوکندری( در اکسیژن مولکول به رشته–هاین طول شدن ضخیمکوتاه های

غده -111 با نو عی ز در رتباط سالم، و مرد یستاده یک برونهادر آنریزی ترشحات بیرون زها سپرمکه به میزر ه طریق ر  ز ها

می منتقل درست ست؟بدن کد م کنند،
غده(1 از کههریک پایینمستقیماًهایی سطح در هستند، متصل میزراه دارند.به قرار مثانه به نسبت تری

از2 بعضی فقط متغده( میزراه به که فعالیتهایی برای الزم انرژی هستند، میاسپرمصل فراهم را کنند.ها

از3 بعضی فقط دارند،غده( تماس مثانه با که روانهایی اسپرمترشحاتی عبور مجرای به میکننده اضافه کنند.ها

غده4 از هریک می( کمک اسپرم عبور مسیر در موجود اسیدی مواد کردن خنثی به دارند، تماس مثانه با که کنند.هایی

هورمون -113 همة دربارة مورد، غدچند مترشحه ز یدد ر صادق ست؟ یههای حنجرة نسان زیر در و قع

د در تنها هستند. لف( الزم نخاع و مغز نمو بر ی جنینی، ور ن

یاخته در هستند.ب( گیرنده د ر ی تولیدکنندة نسولین های

و کنش وقوع میز ن میج( تنظیم ر  )گلیکولیز( قندکافت کنند.های

آن کمبود غدممکن ستهاد( ترشحی فعالیت به فز یش شود.هیپوتاالموسةمنجر
1)12)23)34)4
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مورد -111 می،چند تکمیل درستی به ر  زیر کنند؟جملة

فصل» یازدهم7مطابق می،زیست تولیدمثل تنهایی به گاهی ماده فرد آن در که جنسی تولیدمثل نوعی میحاصل تو نودکند،

کهباشد.............جانوری ،» ................

دوالد جفت– لف( بر ی شیمیایی ترکیب نوعی مییاب ز کند.ی ستفاده

تک آنگیرنده–الدب( بینایی و حد هر همنتو نمی،های ر  فر بنفش پرتوهای کنندد . دریافت

دوالد سلوم–ج( عمومی(د ر ی پیچیده)حفرة کلیهو شکل خود،ترین بدن  ست.در

دوالد لوله–د( کمک به ر  مالپیگیهای وریک سید بستة تخته روده درون میلبه د.نکیه
1)12)23)34)4  

ساختار سکلت نسان -111 به توجه بالغبا و میسالم تکمیل درستی به ر  زیر جملة گزینه کند؟،کد م

جناغ» ................ ستخو ن زبرین زند .................».
یاخته–همانند(1 زمینهاز ماده و استخوانی درهای که است شده تشکیل میبخشای متفاوت ضخامت دارای مختلف باشند.های

برخالف2 مهره–( ستون از شده خارج دندة جفت هر و بوده پهن استخوان مینوعی متصل آن به مستقل، غضروف واسطة به شوند.ها

همانند3 یاختهاز–( حاوی زمینهبافتی مادة که شده تشکیل سیتوپالسمی زواید با آنهایی زیادیرشتهحاویهاای کالژن .باشدمیهای

برخالف4 اجزیی–( است.سکلتاز شده تشکیل بدن در انرژی ذخیرة قابلیت با پیوندی بافت نوعی با زرد مغز از که بوده محوری

طور -111 به ر  زیر عبارت گزینه، مینادرستکد م کند؟تکمیل

میدر» ............... .........بدن نسان، باعث شود.تو ند .....»
جمجمه1 کف حفرة در موجود غدة کاری کم جسمی–( و ذهنی ماندگی عقب بروز

حنجره2 زیر در گرفته قرار غدة کاری کم اسکلتی–( ماهیچة تارهای انقباض در اختالل

غده3 پرکاری کلیه( باالی و شکم پشت در نوتروفیلافزایش–ای دیاپدز آسیبمیزان محل به ها

پرکار4 اغل( اولیة پردازش محل زیر گرفته قرار بخش حسیبی مثانه–اطالعات به ورودی ادرار حجم کاهش

رشته -111 با که چشم نسان بخشی ز هر دربارة عبارت، میهاکد م تشکیل سیناپس خودمختار عصبی صادق ست؟ی دهد،
داخلی(1 است.با تماس در چشم کرة الیة ترین

مایع2 مجاورت در مویرگگرفتهمنشأ( دارد.از قرار ها

رشته3 وسیلة به است.( شده متصل چشم عدسی به هایی

می4 تغییر را چشم مردمک قطر نور، شدت پاسخ در دهد.(

معمبه -111 پرطور نوعی مورد در عبارت، کد م صادق ست؟ول، زو ید نگشتی ست، فاقد جایگزینی فر یند پس ز نجام که جنینی دة

ور(1 میYهایپروتئینهمةوداز جلوگیری جنین خون به مادر کند.شکل

یاخته2 تغذیة و حفاظت در دارد.( نقش بالستوسیست درونی تودة از حاصل های

یاخته3 از ترشح( آنزیمهای هضمکنندة یاختههای میکنندة منشأ رحم جدار گیرد.های

زرد4 جسم حفظ سبب شیمیایی، پیک نوعی ترشح با می( آن از پروژسترون ترشح تداوم شود.و

گزینه -111  ست؟نادرستکد م
گامت(1 فرایند مرحلهدر هیچ در نر، زنبورعسل نمیزایی تقسیم، از کرد.ای مشاهده را کروماتیدی چهار ساختارهای توان

اسپرم2 فرایند در یاخته( در بیزایی ژنی مبادله امکان اولیه، اسپرماتوسیت از حاصل کروموزومهای ندارد.ن وجود همتا های

یاخته3 تقسیم در مجموعه( تشکیل از پس بالفاصله فولیکولی ازهای کروموزومهارشتهای سانترومر به میهاکه میمتصل آغاز متافاز مرحلة شود.شوند،

یاخته4 هستة در کروموجنسیهای( هیچ ، بالغ و سالم انسان جنسی غدد از شده خارج بطبیعی نمیزومی محسوب همتا دیگر، کروموزوم   شود.ا

مورد ز -111 با نعکعبارتچند در رتباط زیر سالماسهای فرد هر بدن  ست؟نادرستهای

همة نعکاس در بدن،ها لف( د رد.ی نقش محیطی عصبی دستگاه

همة بروز در یاخته نعکاسب( بدن د رند.های مؤثری نقش پشتیبان های

هر بدنةیاختج( هر نعکاس در مؤثر ر نویهگره،عصبی د رد.طولدرهای خود

مرکزی عصبی دستگاه فعال نسان،د( نقش عصبیهاکنندگی نعکاسفقط د رد.ی ر 
1)12)23)34)4
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195-g در شکل زیر، مایعی به چگالی
cm37 U شکل که یک سر آن به یک مخزن هوا متصل است، ریخته شدهدرون یک لولۀ

مترچند سانتیسطح مایع در سمت راست ،با سوراخ کردن مخزنکیلوپاسکال باشد،35اي مخزناگر فشار پیمانهاست. 

mgآید؟پایین می )
s2

Pو10 kPa0 100( و سطح مقطع لوله در سراسر طول آن یکسان است.

1( 50
2 (/2 5
3 (25
4( 5

/gدر شکل زیر م-196 ایعی به چگالی
cm31 cmداخل لوله استوانه2 ریخته شده است. چند گرم210اي شکل به سطح مقطع

؟درصد افزایش یابد5در ته لولهمطلقبه داخل لوله اضافه کنیم تا فشاراز مایع دیگري به چگالی
N g(g ,P Pa, / )
kg cm

50 310 10 1 2

1( /51 5
2 (515
3 (/42 5
4( 425

) 1(خشبرش آب ازر حالت پایا آهنگ شااي پر از آب مطابق شکل، آب از چپ به راست در جریان است. ددر لوله-197

m/
h
3

0 2cm(خشپاست. تندي آب در9 ) چند
s

)است؟ )3

1( 5
32 (5

6

3 (10
34( 20

3

شود؟چه تعداد از موارد زیر باعث کاهش آهنگ تابش گرمایی در یک جسم می-198
الف) کاهش سطح تماس جسم و محیط

) افزایش دماي جسمب
تر کردن سطح جسم) تیرهج
صفر )34) 23) 12 )1
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216-F نرا نشامطابق شکل جسمی مکعبی شکل به نخ متصل شده و در آب داخل ظرف در حال تعادل است و ترازو عدد
عددنخ و حرکت جسمنبالفاصله بعد از پاره شدترازورا پاره کنیم تا جسم به طرف پایین شتاب بگیرد،نخدهد. اگرمی
Fو میله ناچیز است و میله روي ظرف قرار دارد.(جرم نخدهد. در این صورت کدام گزینه صحیح است؟را نشان می(
1( F F

2 (F F

3 (F F

4( F 0

Cهايسه جسم با ظرفیت-217 C بهCوC32،2گرمایی بدون تغییر حالت و اتالفC40وC20،10ترتیب با دماي اولیۀ

رسند. دماي تعادل چند درجۀ سلسیوس است؟گرما به تعادل گرمایی می
1( 302 (203 (254( 15

2می-218 / 80050کیلوگرم آب داخل کتري آلومینیومی به جرم5خواهیم C 400به دماي جوش رسیده وگرم از دماي
چند دقیقه زمان الزم است؟ ،وات استفاده شود4870اجاق با توانگرم از آب تبخیر شود. اگر از یک

v
J kJ,L )

kg C kg
900 آلومینیم2250

kJ/ ,c
kg C

4 c)آب2

دقیقه 6 )4دقیقه21) 3دقیقه 5) 2دقیقه30 )1

cmحجم گاز-219 یابد. لیتر افزایش می 9حجم آنکلوین افزایش دهیم،15راآندمايدر فشار ثابتاست. اگر3450کاملی
است؟چند کلویندماي اولیۀ گاز

1( 7502 (753 (/0 754( /1 33
cmمسیايدرون کره-220 cm، حفره10به شعاع 542kJاي کروي به شعاع گرما دهیم شعاعقرار دارد. اگر به این کره

cuد. یابمی……مترمیلی……حفره cu cu
J kg( , ,c , )

C kg.K m
5

3
13 2 10 500 6000cu, cu

1( 44 ، کاهش10

2 (44 ، افزایش10

3 (34 ، کاهش10

4( 34 ، افزایش10
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CaCO)3هاي یکسانی از کلسیم کربناتجرم-245 KClO)3و پتاسیم کلرات( طور کامـل تجزیـهدهیم تا بهرا حرارت می(
/ها در مجموع حدودشوند. اگر گازهاي حاصل از تجزیۀ آن L30 STPدر5 نسـبت جـرم ،حجم داشته باشـندشرایط

کدام است؟تقریب به ،(برحسب گرم)شدهمصرفبه جرم کلسیم کربنات(برحسب گرم) ید حاصلپتاسیم کلر
(Ca ,K ,Cl / ,C ,O :g.mol )140 39 35 5 12 163 2I)CaCO (s) CaO(s) CO (g)  

3 22 2 3II) KClO (s) KCl(s) O (g) 
1(/1 652(/0 61  3(/1 494(/0 745

؟استزیر صحیحهايعبارتازند موردچ-246
تر است. بیشنیزمولکولیماً قدرت نیروي بینالزاتر باشد،هاي قطبی، هرچه جرم مولی بیشآ) در بین مولکول

. شونده داردنسبت به حلريتجرم بیشماًالزاب) مخلوط برم در هگزان یک مخلوط همگن بوده و هگزان به عنوان حالل
در2Nونسبت به گازهاي2CONOپذیري گازپ) در دماي ثابت، با افزایش فشار به مقدار معین، میزان افزایش انحالل

تر است.   بیشآب
2همانند ترکیبنیزت) در گازها 4Li SOیابد. پذیري کاهش میها، با افزایش دما، میزان انحاللو برخالف اغلب نمک

1( 12 (23 (34 (4
هـر ذره ،درصد باشـد 2موالر و 5/0زیر به ترتیب برابرنشان داده شده در شکلبا فرض اینکه غلظت موالر و درصد جرمی محلول-247

یـک گـرم بـر(چگالی محلـول رااست. گرم بر مولنده برابر ............ شو....... مول و جرم مولی حلشونده در شکل معادل .....حل
ترتیب از راست به چپ بخوانید.)ها را به(گزینهدر نظر بگیرید.)لیترمیلی

1(280 10
2(240 10
3(380 10
4(340 10

248-A است. درصد جرمی این محلول در این دما چند برابرگرم آب100گرم در25در دماي اتاق برابرانحالل پذیري ماده
120بابرابرB ةماد(جرم مولیمول بر لیتر است؟ 5/0و غلظتلیترمیلیگرم بر 2/1با چگالیBمادةدرصد جرمی محلول

است.)گرم بر مول
1(52(/2 53(74(4  

را بــرايپــذیري نســبت بــه دمــارو کــه تغییــرات انحاللبــا توجــه بــه نمــودار روبــه-249
2هاينمک 4Li SO،KCl،3KNOوNaClاست؟  نادرستکدام گزینه ،دهدنمایش می

پذیري نسبت به دماي سدیم کلرید اسـت) مربوط به تغییرات انحالل3نمودار ( )1
تر به دما وابسته است. ها، انحالل پذیري آن کمککه در میان این نم

2C جزبـهC50در دمـايیريپـذهـاي انحاللنسبت بـه تمـام منحنی) نقطۀ
دهندة یک محلول سیر نشده است. یم سولفات نشانلیتپذیريمنحنی انحالل

ــر3 ــدة80) اگ ــیر ش ــول س ــرم محل ــیمگ ــراتپتاس ــايCنیت ــا40در دم را ت
C شود. گرم رسوب تولید می10سرد کنیم،20دماي

4A دهندة عرض از مبدأقرار دارد و نشانپذیريKClروي نمودار انحالل) نقطۀ
پذیري این نمک است. نحاللدر معادلۀ ا
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است؟نادرستگزینهکدام-250
NOاتمسفر انحالل 3اگر در فشاردر دماي ثابت، )1 اتمسـفر 9باشـد، در فشـارگـرم آب100درگـرم 02/0برابـرپذیري گـاز

  خواهد بود.گرم آب100درگرم 06/0پذیري آن برابرانحالل
NO) در دما و فشار2 COیکسان، انحالل پذیري گاز تر است. بیشدر آب2به دلیل قطبی بودن نسبت به گاز
کنند.وارد محیط رقیق می) در روش اسمز معکوس، آب را با ایجاد فشار از محلول غلیظ3
ماند. تري در آب تصفیه شده باقی میکمنسبت به روش تقطیر، آالیندةکربنهاي اسمز معکوس و صافی) در تصفیه آب به روش4

؟هستندنادرستزیراز مطالبکدام موارد-251
ـام(II)مساز ،هاي صنعتی جهان استترین مجتمعمس سرچشمۀ کرمان که یکی از بزرگمعدنآ) در سولفید براي تهیـۀ مـس خ

شود. استفاده می
ب) تیتانیم فلزي محکم و با چگالی کم است که همانند آهن در برابر خوردگی مقاوم نیست. 

شان از خودشان پایدارتر هستند. هایپذیري زیادي دارند و ترکیبشواکنطالپ) فلزات سدیم، پتاسیم و

دهند، در دماي اتاق به حالت گاز هستند.مینشبا گاز هیدروژن واکC200تر ازهایی که در دماي کمت) هالوژن
(پ)و )ب(فقط) 4)ت(و )پ()،ب() 3)پ(و )ب()،آ() 2  )ب(و )آ(فقط)1

درست است؟گزینهکدام-252
آروماتیک است. یک ترکیبنفتالن همانند بنزن و سیکلوهگزان )1
ایزومر است. ايحلقهي تکها انها با سومین عضو خانوادة سیکلوآلک) پنجمین عضو خانوادة آلکن2
CH)) نام آلکانی با فرمول3 ) C(CH ) CH(C H )3 3 2 2 2 5 متیل هپتان است. دي2،2 –اتیل2،5
5Hبادر اثر واکنش) هر مولکول نفتالن4 شود که با دکان ایزومر است. ل مییبدتبه یک ترکیب سیر شده2مولکول

شودسنگ تولید میاز سوختن چند کیلوگرم زغالد،شومیبنزین آزادلیتر100، گرمایی که از سوختنزیرمطابق جدول-253
گرم بر 8/0(چگالی بنزین راحاصل از این مقدار انرژي براي دو سوخت چند کیلوگرم است؟2COو تفاوت جرم گاز

ها را از راست به چپ بخوانید.)(گزینهلیتر درنظر بگیرید.)میلی
1(/ ,149 76 128
2(/ ,149 76 160  
3(,399 128
4(,399 160

دقیقه15وقت پیشنهادي:کل کتاب – 2شیمی
پاسخ دهند.265تا251و235تا221هايپاسخ دهند باید به سؤال 2خواهند فقط به سؤاالت شیمی  آموزانی که میدانش

نام سوخت
گرماي آزاد شده

1(kJ.g )

CO 2مقدار
(g)هازايبه ر کیلوژول انرژي تولید شده

480بنزین 065/ 
300سنگزغال 104/ 
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 )شـدهنمـول از فـراورده واکـنش (موازنـههـاي زیـر، بـا گرمـاي آزاد شـده، ضـمن تشـکیل نیمبا توجه بـه واکنش-259

P O PCl POCl4 10 5 20توانریب دماي چند گرم ضدیخ (اتیلن گلیکول) را می، به تق3 Cداد؟افزایش
1 12 4/ J.g . C  c)اتیلن گلیکول(

P O H O H PO , H kJ4 10 2 3 46 4 (آ397

5 2 3 44 5 136PCl H O H PO HCl , H kJ ب)
POCl H O H PO HCl , H kJ3 2 3 43 3 (پ68

1(/452 52(/55 523(/45 254(/555 2
2مربوط به یکی از عوامل مؤثر بر سرعت واکنش:مورددر کدام گزینۀ زیر، هر دو-260 24 2Na O Na Oهستند؟

Oخارج –بریدن فلز سدیم با چاقو )1 از ظرف واکنش2کردن مقداري
O –) افزودن فشار بر ظرف واکنش2 (در حجم ثابت)به ظرف واکنش2افزودن مقداري
استفاده از برادة سدیم به جاي قطعه سدیم –) گرم کردن مخلوط واکنش3
افزودن سدیم به واکنش –ترکها در ظرفی کوچدهنده) وارد کردن واکنش4

24دقیقه،20دهیم تا تجزیه شوند؛ اگر در مدت زمانرا همزمان با هم گرما می3KClOو3KNOمخلوطی از-261 5/

تجزیه شده است؟3KNOو سرعت تولید اکسیژن در دو واکنش برابر باشد، در این مدت چند گرمتجزیه شود3KClOگرم

(K ,Cl / ,O ,N : g.mol )139 35 5 16 143 22 2 3I) KClO KCl O  
3 2 2 24 2 2 5II) KNO K O N O 

1(/24 52(/24 243(/22 224(/20 2  

C)درست است؟گزینهکدام-262 ,H ,Cl / : g.mol )112 1 35 5
گرم بر مول است. 54000واحد تکرار شونده باشد، جرم مولی آن500استیرن داراياز پلیزنجیرياگر )1
است.  2تفلون برابرسازندةهاي دیگر در مونومرنسبت تعداد اتم کربن به اتم )2

/وینیل کلرید) اگر جرم مولی پلی3 42 5 است. 400آن ةگرم بر مول باشد، شمار واحدهاي تکرارشوند10
عنصر ساخته شده است. نوعگیرد، همانند پلیمر سازندة سرنگ، از سهپتو مورد استفاده قرار می) پلیمري که در ساخت4

ها متفاوت است؟کدام گزینه از لحاظ درستی یا نادرستی با سایر گزینه-263
شود. نمیحلهاي آلیو در حاللبودهپلیمر مورد استفاده در نخ دندان، از نظر شیمیایی بی اثر )1
هیدروکربنی متصل است. بخشاي است که گروه عاملی آن از دو طرف بهعم خوش آناناس به دلیل وجود ماده) بو و ط2
شود. سرخ وارد بدن شده و باعث سوزش و خارش در محل گزیدگی می ۀ) فورمیک اسید، یک اسید دو کربنی است که بر اثر گزش مورچ3
یابد. ها در آب کاهش میپذیري آنقطبی غلبه کرده و انحاللبخشقطبی برها به تدریج بخش نا) با افزایش جرم مولی الکل4
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