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.…جزها صحيح هستند؛ بهمعناي واژگان در همة گزينه- 1

سازي)، (تشرع: مقابل طريقت و عرفان)انگاري)، (تلبيس: نيرنگسري: سهل(سبك )1

: مشعشع))، (متأللئاتّحاد)، (جهد: (مهد: كجاوه كه بر شتر بندند) 2

)، (خطوه: گام)چيزيوجوددربارةاندازندهشكبه(پاليز: جاليز)، (شائبه:  )3

(بيرق: درفش)، (شراع: خيمه)، (صباحت: زيبايي)) 4

؟ها درست استمعني مقابل كدام واژه- 2

: گردنقفا: ظاهر/ ز) تجسم/ هـ) حشر: رستاخيز / و) تشرط و قيد/ د) شماتت: مالل: كمين / ج) مطلق: بيجالدهقان/ ب) : الف) برزيگر

د، ز، و) 4  وج، ز، )3  الف، ج، هـ) 2  الف، ب، هـ )1

؟اماليي وجود داردغلطدر كدام گزينه- 3

گذارد.شمارد، بدان ماند كه آتش اندك را مهمل ميهر كه دشمن كوچك را حقير مي )1

لوف باز رفت و بر قاعدة درست استمرار يافت.أنظام كارهاي حضرت به قرار معهود و رسم م) 2

ر و وقار و ضياع در معرض تضييع و تلف نهاده.اند و صبانبياي فاضل در زلّت و محنت افتاده )3

  .اي كشيدهمĤب به مرتبهجناب شريعتصوري عاليفراقشدت علم دوري و) 4

؟آمده استنادرستپديدآورندة اثر يا آثار، در كدام گزينه،- 4

(بهارستان: جامي)(فرهاد و شيرين: وحشي بافقي)، )1

االوليا: عطار)تذكرةعظي)، ((عباس ميرزا، آغازگري تنها: مجيد وا) 2

الدين محمد مولوي)الدين رازي)، (غزليات شمس: جالل(مرصادالعباد: نجم )3

(اسرارنامه: مولوي)، (اسرارالتوحيد: محمد بن منور)) 4

 :جزدرستي آمده است، بهها تماماً بههاي ابيات زير در همة گزينهآرايه- 5

زان كه دايم سيم دارد بر كف و زر در دهن  ا نرگس به شاهد بازي آمد سوي باغيگوي«

  »شود نرگس به بوي پيرهنچشم روشن ميواريـوسف گـل تـا عزيز مصر شد يعقوب

آرايي، مراعات نظيرحسن تعليل، واج) 2استعاره، تشخيص، كنايه )1

تناسب، تناقض، تلميح) 4حسن تعليل، تشبيه، جناس )3

 2فارسي
مباحث كل كتاب

18تا پايان درس 1رسد
168تا صفحة10صفحة
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كند؟مرتّب مي» نظيرنما، تشبيه، جناس، مراعاتكنايه، متناقض«هايس وجود آرايهكدام گزينه، ابيات زير را براسا - 6

  قتيل عشق نميرد مگر بـه غيبت قـاتـل  در آن مصاف كه جان تازه گردد از لب خنجرالف) 

    يابد بـاراوست كاندر حرم عشق تـو مـي  در دل تنگ من آمـد غم و جز يار نيافتب) 

لاز مـل نـشـود بـي  مپـيمـاي كـه خواجوج) بـر بـاد هـوا بـاده خـبـر الّا بـه تـأمـ    

  همچـو زاغي كـه زنـد در مـه تابان چنگل  آسـا را بيند) آن سر زلف قمـرسـاي شـب

  وين هم ز دوستي است كه دشمن شمارمت  هـ) تـاراج عـافـيـت نـبـود كـار دوسـتان

  الف، ج،هـ، د،ب) 4  ) د ، الف ، ج ، هـ ، ب3  ، د) هـ ، ب ، الف ، ج2  ) ج ، هـ ، د ، ب ، الف1

؟استمشخص شدهدرستترتيب بهدر كدام گزينه» قافيه«نقِش- 7

  آيـيـنـه گـو مـباش چو اسكندري نماند  صاحبدلي چو نيست، چه سود از وجود دلالف) 

  بـر خـاك مـرقـدم كف خاكستري نماند  ب) عشق آن چنان گداخت تنم را كه بعد مرگ

  زين خشك سال حادثه، برگ تري نماند  ج) اي بـاغـبـان بـسـوز كـه در بـاغ خـرمــي

كـرم سـتـم بـه شاخ فضيلت، بري نماند  د) بـرق جـفـا بـه بـاغ حـقـيـقت گلي نهشت

  متمم، صفت، نهاد، نهاد) 2    اليه، صفت، مفعولنهاد، مضاف )1

  نهاد، مفعولاليه،متمم، مضاف) 4    نهاد، صفت، صفت، نهاد )3

؟شودديده مي» مجهول«در كدام بيت فعل- 8

  هـان! اي طـبـيـب خـسـته دالن، مـرهم دگر  تـيـري زدي و ريـش دل آســوده شـد ز درد )1

  كـسـي كه جسته شد از ناله، گشته بود چو نال  كسي كه رسته شد از مويه، گشته بود چو موي) 2

  به خُلد (= بهشت) رفت و فريبنده گشت آدم را  ـدشنـيـده بـودم اهـريـمن از طـريـق حــس )3

  ستشــمـيدستبـه طـشـت و آب هـر كـس  چـو نـان شـد خـورده آمـد خـادمـي چـست) 4

؟نداردتناسب» كس كه سر فروآرد.از آسمان تاج بارد اما بر سر آن«مفهوم كدام گزينه با عبارت- 9

    كبـر بيـنداخـتندـــاج تـه تـكـ    به دولت كساني سرافراختند )1

    دـر شـوهـقطـره پستي گزيد، گ    ي داردـنـاوج عـزّت فـروتـ )2

    دي يافتـنـت زورمـكـارم از بـخ    عم بلندي يـافتـتر طالـاخ )3

  به قدر خاكساري سربلندي است    تواضع پاية اقبالمندي است )4

است؟غلطمفهوم كدام بيت در مقابل آن- 10

  )بخشيـردساالن را (شادييدي خـكه باشد صحبت ديوانه ع  ، يك دل بي غمهاني را كند آزاد از غمـج )1

  ريشان را (نكوهش مردم آزاري)ا بر زخم آمد سينهـد آب تـك شـنم  الت حاصل ديگرـجـخ زـدل آزاري ندارد ج) 2

  ان)كه چون دلبستگي باشد به دنيا بيش پيران را؟ (غفلت پير  شود از قرب منزل شوق رهرو بيش، حيرانم )3

  ها)يغ او شوري كه در سر داشتم (تقابل پديدهـاد از تـد زيـش  باك آب يـبـةلـعـكند با شكار روغن مي) 4
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۱۲-۱۱(العربيةمن أو إلی ةللجواب عن الّترجماأل نسبعيِّن(  
قد يغرس الوالدان غرسًا في قلب األطفال و ينتفع بثمرات الغرس جميُع الّنـاس؛ هـذا «- 11

»:   هو غرس ُحبِّ الّناس!الغرُس
اند، همان نهال دوستي بـا مند شدهاند و همة مردم از ثمرات نهال بهره) نهالي كه گاهي والدين در قلب كودكان كاشته1

مردم است!
برند، اين نهال همـان نهـال عشـق بـه هاي نهال سود مياند كه مردم همه از ميوهها كاشته) والدين نهالي در قلب بچه2

  مردم است!
برنـد، ايـن نهـال همـان هاي آن نهال سود ميكارند و همة مردم از ميوه) گاهي پدر و مادر نهالي در قلب كودكان مي3

  دوستي است!نهال مردم
رسـاند، ايـن نهـال، هاي آن نهال به همة مردم سـود مـيكارند و ميوههاي كودكان نهالي مي) گاهي پدر و مادر در دل4

  تي نام دارد!دوسنهال مردم
  عيِّن الّصحيح:- 12

هاي شما بترسند، پس بدانيد كه شما ازاگر مردم از زبانإن َيَخِف الناس من لسانکم َفاعَلموا أّنکم مـن أهـل النـار!:) 1
  اهل جهنّم (آتش) هستيد!

ا كه انسان زيـر اگر سخن نگويي شناخته نخواهي شد، چرإن لم تتکّلمي فلن ُتعَرفي فإّن المرء مخبوء تحت لسـانه!:) 2
  زبانش پنهان است!

  وقتي كه شما را در مدرسه ديدم، حالم بسيار خوب شد!ن حالي جّدًا!:عندما َأراکم في المدرسة َتتحسَّ) 3
  دوستت را با زيباييِ سخنت به كار شايسته فرا بخوان!ُأدُع صديقك ِبکالمك الجميل إلی العمل الّصالح!:) 4
) بما ُيناسب الّنّص:۱۷-۱۳أجب عن األسئلة (ِاقرأ الّنّص التّالي ثّم■■
و لّما حفظبشعراء الغزل و نجم ساطع في سماء العلم و األدب في إيران، الملّقب بلسان الغيأشهرافظ الشيرازّيح«

إيرانّي منبيتأّيال يخلوثفي األدب الفارسّي بحي ةحافظ من أشهر الکتب الشعريَّوانالقرآن فقد لّقب بـ "الحافظ" ! دي
  ديوان حافظ!

ه من كازرون! له أشعار بالفارسيَّة والعربيَّةُأمُّبهاء الدين و كانْت هسم أبياكثيرة من أّيام صغره، قيَل: کانليست معلوماتنا
  يَِّة، نحو هذا البيت:َممزوجة بالعربيَِّة و الفارسًاو ُترجمت آثاره إلى كثير من الّلغات العالميَّة! َأنَشَد حافظ ُمَلّمعات؛ َأبيات
ات حافظ فريقاِن: الفريق األّولدامة"! إّن شارحي غزلّي"هرچند کازمودم از وی نبود سودم/ من جّرب الُمجرَّب َحّلت به الّن

هاال نأخذيعتقد أنَّ أشعاره يجب أن تفسَّر على ظاهرها ولكّن الفريق الثاني يعتِقد أنَّ أشعاره ذات معاٍن باطنّية و يجب أن 
  »على المعاني الظاهريَّة!

  :َعن حافظ الّشيرازّيالخطأنيِّع- 13
  !بعض أبياته ممزوجة بالعربّية و الفارسّية) 2  طفولته!منكثيرةتوَجد معلوماتال )1
  !إّنه استطاع أن يحفظ القرآن فُلقِّب بهذا الّلقب) 4  !أقوالهمايفحدانّتيقانيفراتهيغزل وشارح) 3

  ....ل،األّوالفريققولسبَحعلىعيِّن الصحيح: - 14
  !الخيَر فيهلألشعارالباطنّيالتفسير) 1
  !أشعارهیمعنفيعوبةالّصُيحبُّالشاعرهذاأنَّک) 2
  !هاال ُتدَرک مفاهيُميتّلااتبالغزلّيمملوءديوانه) 3
    !سليٌمعقٌللهليسذياّلالشخصنفسحافظ،شعرفيالمجنون )4

 2عربي
  

  مباحث كل كتاب
  7تا پايان درس 1رسد

  017تا صفحة 1صفحة
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 :لّنّصفي الم ُيذکرمانعيِّ- 15
  !ُاسرة حافظ الّشيرازّي) 2    آثار حافظ الّشيرازّي! )1
  !تفسير أشعار حافظ الّشيرازّي) 4    تجارب حافظ الّشيرازّي!) 3
) ۱۷و۱۶عيِّن الّصحيح في اإلعراب و الّتحليل الّصرفّي(  

»:أشهر«-16
  خبر للجملة االسمّية/ » اشتهار«مأخوذ من مصدر-مفرد مذّکر –اسم) 1
  صفة و موصوفها: شعراء/ معرفة-(علی وزن: أفَعل) اسم تفضيل-ّکرمذ) 2
  »حافظ«خبر؛ مبتدؤه: / دون حرف زائد) (من مصدٍراسم تفضيل-مفرد) 3
صفة؛ أشهر شعراء: صفة و موصوفمعرفة / -اسم تفضيل –مفرد مذّکر) 4

»:ال نأخذ«- 17
  المّتصل» ها«يرفاعله: ضم/ مجّرد ثالثي (ليس له حرف زائد) -فعل) 1
  : المعانيهفعل و فاعل؛ مفعول/ معلوم-للمتکّلم مع الغير –مضارعفعل) 2
  مع فاعله جملة فعلّية/ (حروفه األصلّية: أ خ ذ)مجّرد ثالثي-فعل مضارع) 3
  »ها«: ضميرهفعل و فاعل؛ مفعول/ معلوم-(له حرف زائد واحد) يمزيد ثالث) 4
  )۲۰-۱۸ب عن األسئلة الّتالية (عيِّن المناسب للجوا■■

  في الّترجمة:يختلفعّين اسم تفضيل- 18
  سيحصل شبابنا علی أعلی الدرجات العلمّية!) 1
  إّن هؤالء العلماء من أنفع عباد اهللا في العالم!) 2
  من الّناس من ُيجالس أعلم الّناس و ينتفع بها!) 3
  لم نجد شيئًا أثقل في الميزان من الُخلق الحسن!) 4

أداة للّشرط: هيما فنّيع- 19
!يالمدرسة هو لما َوجدَته أمِس أماَم) 1
فهو ناِجح!رًايأهدافه کثقيطريفسَعَيمن) 2
به!بدأَيکّل عمٍليالمرء فنصرَيإّن تباُدل اآلراء) 3
  !نيهذه المباراة ألّنکم کنتم قد َأصبحتم مغرورينتَصرتم فِاما) 4

 :ّيالفارسّيضارع اإللتزامالمعادل للم هيفسيلمانّيع- 20
!اتهيغایالحصول عليففشلَيفهو لناةيصعوبات الحتحّملَيمن) 1
کتابة إنشاء َستکتبها!يُتساعدها ف ةّيعن مقاالت علميلتيَتبحث زم) 2
متحاناتها!ايالّطالبة کانت ُتحاول رغم مشاکل واَجهتها أّال َترسب ف) 3
  !بيَوَصفها له الّطبياّلت ةياألدولِلتناُورًايکثیسَعييَجّد) 4
  



  8: ةصفح  (تجربي)عموميدروس  1400تير18آزمون

بن حكم، هدف از ارسال رسوالنهشام ،خويش ةجعفر (ع) به شاگرد برجست بنبا توجه به فرمودة امام موسي- 21
  ؟باشدچيست و كسي كه عقلش اكمل باشد داراي چه ويژگي مي

  داناتر است.هاي الهيبرخورداري از معرفت برتر و به فرمان –تعقل در پيام الهي) 1
  اش در دنيا و آخرت باالتر است.رتبه –تعقل در پيام الهي) 2
  اش در دنيا و آخرت باالتر است.رتبه- آويزي نباشد. اتمام حجت تا دست) 3
  هاي الهي داناتر است.برخورداري از معرفت برتر و به فرمان- آويزي نباشد.اتمام حجت تا دست) 4
  ؟ر الهي نبودن قرآن كريم باشيم، كدام عبارت شريفه استداللي بر اين امر استاگر در پي يكي از داليل غي- 22
  »و ما كنت تَتلوا من قبله من كتاٍب و ال تَخُطّه بِيمينك اذاً الرتاب المبطلون«) 1
  »َافال يتَدبرونَ القرآن و لو كانَ من عند غَير اهللا َلوجدوا فيه اختالفًا كثيرًا«) 2
  »…قد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتابل«) 3
  »…يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك«) 4
  ؟هاي سياسي و فرهنگي شدخوش چالشبه چه علت جامعة اسالمي پس از رحلت پيامبر (ص) دست- 23
  هاي برجستة جامعهروي از شخصيتارائة الگوهاي نامناسب و دنباله) 1
  عدل نبوي به سلطنتتبديل حكومت) 2
  دوري از راه و رسم ترسيم شده از سوي پيامبر و ائمة اطهار) 3
  نوشتن احاديث پيامبر (ص)ممنوعيت) 4
؟ترتيب در كدام مورد مشهود استهاي زير، بهپاسخ هر يك از پرسش- 24
  نمود؟بيني ميامام علي (ع) رواج و فراواني كدام مورد را پس از خود پيش -
  هاي مختلف توسط امامان، حاكي از كدام اقدام ايشان در راستاي واليت ظاهري است؟غصب خالفت به شيوهرسانياطالع -
  هدف امامان از معرفي خويش به عنوان امام بر حق، چه بود؟ -
  آگاهي بخشي به مردم –هاي درست مبارزهانتخاب شيوه –دروغ بر خدا و پيامبرش) 1
  تبيين معارف اسالمي –هاي درست مبارزهانتخاب شيوه -قرآني كه وارونه معنا شود. ) 2
  آگاهي بخشي به مردم –عدم تأييد حاكمان –قرآني كه وارونه معنا شود. ) 3
  تبيين معارف اسالمي -عدم تأييد حاكمان -دروغ بر خدا و پيامبرش) 4
؟ها گذاشته استچه وظايفي را بر دوش انسانترتيبخداوند متعال در برابر آيات و نعمات ذكر شده در عبارات قرآني زير، به- 25

-»لَ بينَكم مودعج ةو رحمةًو«  

-»فَدن ازواجكم بنيَن و حلَ لَكم معج ةًو«  

  »اهللا هم يكفرونَبنعمةأفبالباطل يؤمنوَن و«- » ونريتفك«) 1
  »اَفَمن اسس بنيانه علي تقوي من اهللا و رضوان خيرٌ«- » يتفكرون«) 2
  »اَفَمن اسس بنيانه علي تقوي من اهللا و رضوان خيرٌ« -» يتذكر اولوا االلباب«) 3
  »اهللا هم يكفرونَبنعمةأفبالباطل يؤمنونَ و« - »يتذكر اولوا االلباب«) 4

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

  مباحث كل كتاب
  12تا پايان درس 1رسد
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اي مربـوط بـه رسـالت هبه ابطال كدام يك از فرض» ترين مردم است.ترين دين الهي است و پيامبر آگاهدين اسالم، كامل«اين عبارت كه -26
  ؟انجامدمي

  كند.ها اقدام ميپيامبر اسالم (ص) خود جانشينان بعد از خود را مشخص كرده و به معرفي آن) 1
  يابد.هاي پيامبر بعد از رحلتشان ادامه ميواليت معنوي هم چون ساير مسئوليت) 2
  پذيرد.يامبر پايان ميمرجعيت ديني و واليت ظاهري مانند دريافت و ابالغ وحي با رحلت پ) 3
  اند.مرجعيت ديني و واليت ظاهري سكوت كرده ةدربارقرآن كريم و پيامبر اسالم) 4

هايي مربوط به كساني است كه پيامبر (ص) را الگو و سرمشقچه ويژگي» …حسنة ةلقد كان لكم في رسول اهللا اسو«مطابق آية شريفة- 27

  ؟دهندخويش قرار مي
  كنند.دهند و خدا را بسيار ياد ميصالح انجام ميايمان دارند و عمل) 1
  كنند.به خدا و روز رستاخيز اميد دارند و خدا را بسيار ياد مي) 2
  كنند.دهند و از گناه دوري ميايمان دارند و عمل صالح انجام مي) 3
  كنند.به خدا و روز رستاخيز اميد دارند و از گناه دوري مي) 4
  ؟هاي اسالم در مورد تشكيل خانواده استترين برنامههاي همسر مناسب، شناخت كدام امر از مهمو شاخصعالوه بر شناخت معيارها- 28
  شناخت هدف مشترك زن و مرد از ازدواج) 2  هاي روحي زن و مردشناخت ويژگي) 1
  شناخت توانمندي عاطفي زن و قدرت جسمي مرد) 4  هاي فطري متفاوتشناخت استعدادها و ويژگي) 3
؟هاي تقويت عزت نفس استيك از راهترتيب يادآور كداماز عبارات زير، بههر يك- 29

  الف) بهشت، بهاي جان انسان
  ب) آفرينش آزادانة انسان

  ج) كرامت بخشي خداوند به بني آدم
د و نفروختنشناخت ارزش خو –توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگي او –شناخت ارزش خود و نفروختن خويش به بهاي اندك) 1

  خويش به بهاي اندك
شناخت ارزش خود و نفروختن –شناخت ارزش خود و نفروختن خويش به بهاي اندك –توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگي او) 2

  خويش به بهاي اندك
وجه به عظمت خداوند و تالشت –توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگي او –شناخت ارزش خود و نفروختن خويش به بهاي اندك) 3

  براي بندگي او
شناخت ارزش خود و نفروختن خويش –توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگي او –توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگي او) 4

  به بهاي اندك
؟ها، با عناوين مربوط به خود مناسبت دارندكدام عبارت- 30

  پويايي و روز آمد بودن اسالم←پس از پيامبر گرامي اسالمالف) نبود كمبود در رهبري و هدايت
  رشد تدريجي سطح فكر مردم←ب) مأموريت الهي پيامبران در سخنگويي با مردم مطابق فهم آنان

  استمرار و پيوستگي در دعوت←ج) عدم موفقيت دشمن در كنار گذاشتن تعاليم الهي از سبك زندگي مردم
  وجود امام معصوم پس از پيامبر (ص)←هاي مختلفها و مكاناالت در زمانگويي به تمام سؤد) پاسخ

  ج، د) 4  الف، د) 3  ب، ج )2  الف، ب) 1
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31- Studies have shown that ... mental activity, like learning new things or even doing crossword 
puzzles, go a long way in positively affecting our memories.  

1) a little 2) little 3) a lot 4) many 

32- Emma’s cousin … yet. She said that she would be here at six o’clock.  
1) wouldn’t arrive 2) haven’t arrived 3) didn’t arrive 4) hasn’t arrived 

33- Although few people thought he could win the game, the player seemed hopeful and … .  
1) honest 2) confident 3) fluent 4) frightened 

34- Christine is studying how information is communicated in machines and electronic … in 
comparison with how it is communicated in the brain and nervous system.  

1) thoughts 2) experiences 3) devices 4) customs 

35- I have a lot of plans, and one of them is to … my aims of doing well at school and then going to 
university.  

1) achieve 2) suggest 3) attempt 4) improve 

36- Not long ago, the conditions of black men and white men in the United States were … different.  
1) mentally 2) emotionally 3) skillfully 4) vastly 
 PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 
on your answer sheet. 

Natural habitats are the physical, chemical and biological systems that support living things. They are 
lost and degraded when natural or human-related activities damage and change a natural 
environment to such an extent that it is no longer capable of supporting the plant and animal species 
and ecological communities that naturally live there. It often leads to the extinction of species and, as a 
result, the loss of biodiversity. For example, when a section of a forest is destroyed and replaced with 
farmland, the living places of hundreds of species may be eliminated. Habitats can be destroyed 
directly by many human activities, most of which involve the clearing of land for other uses such as 
crop production, mining, logging, and many others. Habitats can also be destroyed indirectly by 
human activities such as pollution, fragmentation, climate change and the introduction of non-native 
species. Habitat destruction is considered as the main cause of species extinction worldwide. 
  A hundred years ago, jaguars ranged from the southwestern United States to Argentina, in South 
America. Today their territory has decreased to less than half, and they live mostly in the Amazon 
rainforest. Jaguars aren’t the only animals losing their homes—according to the International Union 
for Conservation of Nature (IUCN), habitat loss is the main threat to about 85 percent of all 
endangered plant and animal species. 

37- What is the subject of the passage? 
1) Natural habitats  2) Habitat loss 
3) Jaguars 4) Endangered plant and animal species 

38- What does the word “which” in paragraph 1 refers to? 
1) human activities 2) habitats 3) clearing of land  4) other uses 

39- Which of the following best describes the function of paragraph 2 in relation to paragraph 1? 
1) Paragraph 2 explains why the claim made in paragraph 1 is true. 
2) Paragraph 2 questions the fact mentioned in paragraph 1. 
3) Paragraph 2 provides an example to support the main idea of paragraph 1. 
4) Paragraph 2 introduces another factor influencing habitat loss in addition to those mentioned in paragraph 1. 

40- Which of the following statements is TRUE, according to the passage? 
1) Habitat loss has natural reasons as well as human factors. 
2) Climate change is a good example of human’s direct effects on habitat destruction. 
3) Today, the number of jaguars has increased in comparison with a hundred years ago. 
4) All endangered animals are dying out because of habita 

 2زبان انگليسي
  مباحث كل كتاب

  3تا پايان درس 1رسد
  112تا صفحة15صفحة
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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.
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محاسباتمحل انجام

2نقاط-41 1A( , )  ،3 2B( , )8و 1C( , ACیکسه رأس( ومثلـث هسـتند. اگـر محـل تقـاطع عمودمنصـف ضـلع
AH Dارتفاع Dبنامیم، مجموع طورا نقطۀ کدام است؟ل و عرض نقطۀ

1 (162 (5/163 (174 (5/17
کنند. اگر شاگرد او بخواهد به تنهاییدقیقه تعویض می72اي از یک خودرو را در مدتیک مکانیک همراه شاگردش قطعه-42

آن را به تنهایی تعویض کند. شاگردکشد که استادش بخواهدقطعه را تعویض کند یک ساعت بیشتر از زمانی طول می
کند؟قطعه را به تنهایی در چند ساعت تعویض می

1 (5/1 2 (2 3 (3 4 (5/2 
DEدر شکل زیر،-43 || FCوBC || EF .اگراستAD  DFو2  BCEFگاه، آنباشد4 است؟چند برابر

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

fاگر-44 {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )} 1 1 2 3 4 1 0 gو2 {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}  0 3 1 3 2 2 3 اعضـايمقادیرگاه مجموعباشد، آن1
fبرد تابع g کدام است؟22

1 (202 (253 (284 (30

9اگر-45 22tan( )

   باشد، حاصل عبارت

52 2
3

sin( ) cos( )
A

cos( ) sin( )


     


      

کدام است؟

1 (3 2 (1
33 (2 4 (1

2
کیلومتر را1300اي به دور زمین در حال حرکت است. اگر این ماهواره مسافتی معادلاي در یک مدار دایرهماهواره-46

اي از سطح زمین برحسب کیلومتر در حال حرکت است؟طی کند، با توجه به شکل، ماهواره در چه فاصلهBبهAاز
کیلومتر است.) 6400(شعاع زمین

1 (1400          2 (130
33 (78004 (149

3

)از معادلۀ-47 x ) (x )log log log  

1
2 3 1 42 2 2مقدار ،2 2

3
( x )log کدام است؟

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

اگر-48
2 3 1

1
x x , | x |f (x)

x , | x |

   


اه حاصلباشد، آنگ
1 1x ( ) x

lim f (x) lim f (x)
   

کدام است؟

) صفر4 -3) 3 -2) 2 1) 1

2اگر-49
5P(B | A)  ،3

10P(A | B) 1و
6P(B) P(A)  باشد، حاصلP(A B)کدام است؟

1 (4
52 (5

63 (9
104 (29

30
هاي جدید کدام است؟ها را دو برابر کنیم، ضریب تغییرات دادهباشد و داده 4هایی برابراگر ضریب تغییرات داده-50

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

هاي طراحيسؤال

@zistkanoon2تجربي كانون فرهنگي آموزش12آدرس كانال تلگرامي مقطع
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محاسباتمحل انجام

mxۀمعادلحقیقیهايمجموع مربعات ریشه،mبه ازاي کدام مقدار-51 (m )x   2 3 5 باشد؟می 6، برابر0

1(
9
و 1) 3 1) 52

9
54 (9

1و5

aاگر-52 a a  23 2 4 aباشد، عدد2
a
1کدام است؟ ،

1 (5/1 2 (5/2 3 (5/3 4 (5/4 
کند. تقسیم می 2و 1هايکند، مساحت آن را به نسبتمیهم وصلهاي دو ساق را بهخطی که وسطدر یک ذوزنقه، پاره-53

هاي آن ذوزنقه، کدام است؟نسبت قاعده

1 (1
62 (1

53 (1
44 (2

5

اگر-54
x , x

f (x)
x , x

  


2
1 2 0

0
g(x)و x  )، مقدار عبارتباشد3 f g)( )

(f g)( )


 

2 3
2 کدام است؟1

1 (10
72 (10

123 (1
) صفر24

)sinحاصل عبارت-55 )cos( ) tan( )sin( )
     17 17 19 11

3 6 4 ، کدام است؟6

1 ( 1
42 ( 1

23 (1
44 (1

2
logلگاریتمی ۀاز معادل-56 ( x ) log (x )   2

3 32 1 2 )، مقدار لگاریتم1 x )2 کدام است؟ 8 ۀدر پای1

1 (
2
32 (

1
23 (1

24 (2
3

axنمودارهاي دو تابع-57 bf (x)  xg(x)و3 ( )
1
در نقطه9 fمتقاطع هستند. اگر1اي به طول ( ) 

12 باشد، مقدار3

f ( )1 کدام است؟27
1( 3- 2( 2- 3( 1 4 (3 

yنمودار تابعمقابلشکل-58 f (x)حاصلدهد. را نشان می
x x
lim f (x) lim f ( x) f ( )

 
  

0 1
کدام است؟0

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

59-A B 9/0برابراحتمال موفقیت عمل جراحی براي شخص است. با کدام احتمال، الاقل عمل 8/0برابرو براي شخص
است؟آمیزجراحی براي یکی از این دو نفر، موفقیت

1 (92/0 2 (94/0 3 (96/0 4 (98/0 
اند. اگرجدیدي داده ۀ، تشکیل جامع2/7و واریانس24 ةدیگري با انداز ۀ، با جامع6/12و واریانس12 ةیک جامعه با انداز-60

جدید کدام است؟ ۀمیانگین این دو جامعه یکسان باشد، انحراف معیار جامع
1 (9/2 2 (3 3 (1/3 4 (2/3 

آشناهايسؤال
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درست است؟» گوشرابط سه« و» مغز میانی« ترتیب دربارةکدام گزینه، به-61
ها قرار گرفته است.باالتر از تاالموس –هاي چهارگانه جزئی از آن هستند) برجستگی1
دار است.هاي عصبی میلینداراي رشته –کند) همۀ اطالعات بینایی و شنوایی را پردازش می2
کند.هاي مخ را برقرار میهاي بین نیمکرهبه تنهایی همۀ ارتباط –) از پل مغزي باالتر قرار گرفته است3
شود.اي مشاهده میتر جسم یاختهدر ساختار این بخش بیش –) در تنظیم مدت زمان دم دخالت ندارد4

تواند باعث ایجاد اختالل در احساس و درك درست مزة غذا شود؟آسیب به چند مورد از موارد زیر می-62
باشند.اي میهاي عصبی که داراي زوائد رشتهالف) نوعی از یاخته

کنند.میکربنات ترشحریز که یون بیب) نوعی از غدد برون
هاي پوششی تمایز یافته که نقش گیرنده دارند.ج) نوعی از یاخته
باشند.خود داراي غالف میلین میآکسونها که اطرافد) نوعی از نورون

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
دو سر بازو، قابل انتظار است.سر بازو، برخالف ................ در ماهیچۀ  طور طبیعی ................ ماهیچۀ سهدر شکل مقابل، به-63

هاي اکتینعدم اتصال گروهی از سرهاي میوزین به رشته –اي متصل به) کشیدگی بافت پیوندي رشته1
هاي نازك سارکومر به همشدن رشته  نزدیک –هاي عصبی پیکري وعدم ترشح ناقل عصبی در سیناپس بین رشته) 2
خالف جهت شیب غلظت در غشاي شبکۀ آندوپالسمیCaهايجایی یونجابه –در تارهايATPمصرف) 3
  هاي ضخیمشدن طول رشته  کوتاه –هامیزان تولید شکل رایج انرژي در میتوکندري یاخته) 4

کند؟تکمیل مینادرستکدام گزینه، عبارت زیر را به طور-64
 »................ شود.تواند باعثدر بدن انسان، ................ می«
بروز عقب ماندگی ذهنی و جسمی –) کم کاري غدة موجود در حفرة کف جمجمه1
اختالل در انقباض تارهاي ماهیچۀ اسکلتی –) کم کاري غدة قرار گرفته در زیر حنجره2
ها به محل آسیبافزایش میزان دیاپدز نوتروفیل –اي در پشت شکم و باالي کلیه) پرکاري غده3
کاهش حجم ادرار ورودي به مثانه   –) پرکاري بخش قرار گرفته زیر محل پردازش اولیۀ اغلب اطالعات حسی4

هاي عصبی سالم، صحیح است؟کدام گزینه، در ارتباط با هر نوع پیک شیمیایی آزاد شده از یاخته-65
گذارند.بر روي یاختۀ هدف خود اثر میبدون ورود به جریان خون، )1
باشند. هاي هدف خود میهاي پروتئینی، درون یاخته) داراي گیرنده2
شوند.رانی و صرف انرژي زیستی، به محیط داخلی بدن وارد می) با برون3
شوند.ها حفاظت میهاي جمجمه یا ستون مهرهشوند که توسط استخوانهایی آزاد می) از یاخته4

شود. چنـدهاي شدید که احتمال فعالیت باکتري کزاز وجود دارد به عنوان دارو استفاده میاز نوعی پروتئین دفاعی در زخم-66
ها صحیح است؟مورد، دربارة این پروتئین

هاي دفاعی غیرفعال در بدن انسان متصل شوند. ممکن است به پروتئین -الف
هاي غیرخودي متصل شوند. هاي سالم خودي همانند یاختهتوانند به یاختهمی -ب
شوند.کننده با هستۀ مرکزي تولید و ترشح میهاي عملتوسط لنفوسیت –ج
شوند. ژن متصل میهمواره از طریق دو جایگاه با شکل سه بعدي خاص خود، به آنتی -د
1 (1 2(2 3(3 4(4 

در شکل مقابل، در وسط یاختۀ ترسیم شده نوعی حلقه تشکیل شده است. کـدام گزینـه-67
است؟نادرستطور معمول در ارتباط با این حلقه به
شدن است.  ) مانند کمربندي بر روي غشا قرار گرفته و در حال تنگ1
شوند. هاي سازندة این حلقه، به برخی اجزاي غشا متصل می) رشته2
نیست، در هنگام شروع مراحل تقسیم میتوز مشاهده شود.) ممکن3
 کند.هاي پروتئینی آن، تغییر نمی) در هنگام انقباض حلقه، طول رشته4

هاي طراحيسؤال

جهت
حرکت
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طور قطع ....................  .................... بهکنندة گامت نر کهدر حالت طبیعی، هر جانور تولید-68
گردد.گذاري، موجب رشد و نمو جنین میبدون تخم –شودلقاح با گامت ماده در فضاي درون بدن آن انجام می) 1
لنف تأمین شده است.بخشی از مواد خروجی از مخرج، از همو –کنندها را تولید میهاي همتا، آن تن) بدون جدا کردن فام2
اي فاقد توانایی لقاح مؤثر باشد.تواند در تولید زادهنمی –کند) یک نسخه از تمام مادة وراثتی خود را به نسل بعد منتقل می3
هاي دفـاع اختصاصـی خـود را در پـی تقسـیمسـیتلنفو –کنـد  ) موادي شیمیایی را براي لقاح خـارجی بـه درون آب رهـا می4

کند.هاي بنیادي تولید مییاخته
کند؟طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به-69

، همانندها تأثیر گذاشته وزنی دانهکنندة رشد گیاهی که بر جوانهطور معمول، نوعی تنظیم  به« .................» ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یابد. ها قطعاً افزایش میاتیلن، مقدار آن با رسیدن میوه –شودموجب حفظ آب گیاه در شرایط نامساعد می )1
رود. ها به کار میاکسین براي درشت کردن میوه –دهددانه (آندوسپرم) را انجام میهاي درون) تجزیۀ نشاستۀ یاخته2
شود. وزنه میهاي نگهبان رجیبرلین، سبب کاهش پتانسیل آب یاخته –) در مقاومت گیاه در شرایط سخت نقش دارد3
شود. اي میها از نقاط وارسی چرخۀ یاختهسیتوکینین، سبب عبور یاخته –گذاردترین الیۀ ذخیرة دانۀ غالت اثر می) بر خارجی4

هاي گردة گیـاه آلبـالو از نظـر دیـواره دسـتخوش تغییـرهایی که پس از تشکیل در کیسهکدام عبارت، در مورد یاخته-70
؟نیستشوند، صادقمی

اي دارند که در بخش مرکزي یاخته قرار گرفته است. هسته )1
مانند. هاي مشابه خود متصل باقی می) پس از تشکیل، به یاخته2
شوند. هاي کیسۀ گرده ایجاد می) از تقسیم کاستمان (میوز) یاخته3
کنند. الد (هاپلوئیدي) ایجاد می) با انجام رشتمان (میتوز)، دو یاختۀ تک4

درست است؟ ،بافت عصبیموجود در ةزندهايترین یاختهزینه، در رابطه با فراوانکدام گ-71
شوند. ها سبب افزایش سرعت انتقال پیام میاین یاخته )1
ها را دارند. هاي مختلف توانایی عبور از غشاي آن) یون2
جایی یون سدیم و پتاسیم است. ها، وابسته به جابه) تولید پیام عصبی در این یاخته3
دار پتاسیمی است. هاي دریچهدار سدیمی مقدم بر کانالهاي دریچهها، باز شدن کانال) در تولید پیام عصبی در این یاخته4

.........طور حتم به......... ها درترین یاختهفراوان-72
تـرین تـراکم رادر بخشی از شبکیه که در امتداد محور نوري قـرار دارد، بیش –چشم انسانهاي گیرندة نوري در شبکیۀن یاختهبی )1

خواهد داشت. 
با مادة ژالتینی در تماس هستند و در تولید پیام عصبی نقش دارند.  –) سطح داخلی بخش حلزونی گوش داخلی انسان2
ها، در تغییر پتانسیل الکتریکی قشر مخ نقش دارند. همانند سایر یاخته –گوش انسان) سطح درونی بخش دهلیزي3
بزاق از غدد بزاقی دهان نقش داشته باشند. غیراراديتوانند در ترشحنمی –بینی انسان سالم ة) سقف حفر4

کند؟ور مناسب کامل میط  کدام گزینه، عبارت زیر را به-73
» .........، معادل بخشی از چشم انسان است که.........رو، شمارةدر شکل روبه«
کند. هاي عصبی به عنبیه، مردمک را تنگ و گشاد میبا انتقال پیام -4 )1
شود. تر میبه هنگام دیدن اشیاء دور، با انقباض ماهیچۀ مژگانی ضخیم -2) 2
شود. در جلوي چشم به صورت برجسته و شفاف است و توسط زاللیه تغذیه می -1) 3
. شودتغذیه می ،کنداي و شفاف پشت عدسی که شکل کروي چشم را حفظ میمادة ژلهتوسط -3) 4

Zهم-74 شود.قطعاً ........... میدر یک سارکومر هر ماهیچۀ اسکلتی،زمان با ............ فاصلۀ خطوط
هاي اکتین، متصلسرهاي میوزین به پروتئین –افزایش) 1
جااستخوان متصل به ماهیچه، به مقدار زیادي، جابه –کاهش) 2
ATP –کاهش) 3 به شبکۀ آندوپالسمی بازگرداندهیون کلسیم با مصرف
ترهاي سارکومرهاي مجاور از یکدیگر، بیشفاصلۀ سرهاي میوزین –افزایش) 4

شود، برخالف هورمون ...........هر هورمونی که سبب ........... می-75
د.کاه، بخش معدنی استخوان میاز تراکمبدون ید مترشحه از غدة تیروئید –کاهش دفع ادراري کلسیم) 1
شود.اي در ناحیۀ شکم تولید میگلیکوژن، از غدهافزایش دهندة تجزیۀ –هاي ششیتسهیل عبور هوا از نایژك) 2
3 (I ها اثر داشته باشد.تواند بر روي سطح گلوکز درون یاختهمؤثر در نمو مغز و نخاع، می –کاهش عالیم دیابت نوع
4 (FSH  کند.تري را در خون طی میهدف مسیر کوتاهبدن، همواره براي رسیدن به یاختۀدارندة آبنگه –کاهش ترشح

12
3

4
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رونیـبطیاز بدن که با محییهادر بخشفقطکهدهد یرا نشان میدفاعيهااختهنوعی از ییژگیونهیدر انسان، کدام گز-76
 ؟ستا  شدهجادیخون اهايمونوسیت رییو از تغشود یمافتبه فراوانی ی ،انددر ارتباط

ها نقش دارند.        بافت ةدمريهااختهیبردننیدر از بتنها) 1
اند.نمودهیطموسیخود را در تیی) مرحله بلوغ نها2
.     شوند یالتهاب میها طرگيرینفوذپذشی) موجب افزا3
کنند.ارائه میهاي ایمنی غیرفعالیاختهژنی را درون گره لنفی بههاي آنتیبخش) 4

77-n موثر در تولید مثل جنسی انسان، بالفاصله ............ 2در ارتباط با تقسیم کاستمان (میوز) و تقسیم سیتوپالسم یاختۀ
............طور حتماي که ؟؟؟؟؟؟؟، بهاز مرحله

ترین میزان فشردگی قرار دارند.ها در بیشکروموزوم –شودسانترومر تجزیه میپروتئین اتصالی در ناحیۀ –) قبل1
شوند.اجزاي یاخته بین دو یاخته به طور مساوي تقسیم می –در قطبین یاخته، غشاي هسته مجددًا تشکیل شود –) بعد2
کند. پوشش هسته شروع به تجزیه شدن می –گیرندطول در کنار هم قرار میهاي همتا ازکروموزوم –) بعد3
شوند.ها ردیف میتترادها در سطح استوایی یاخته روي این رشته –کنندهاي دوك شروع به کوتاه شدن میرشته –) قبل4

کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می-78
 »...................... است و...................... حاوي خون...................... طور معمول سیاهرگ بندناف انسان به«

رساند. خون را از جفت به جنین می -تیره -ماهی) همانند سیاهرگ شکمی سفره1
برد. جفت میخون را از جنین به سمت -تیره -هاي ششی انسان) برخالف سیاهرگ2
رساند. مواد مغذي را از ساختار جفت به جنین می -روشن -) همانند سرخرگ پشتی ماهی3
آوري مواد دفعی جنین را برعهده دارد. وظیفۀ جمع -روشن -هاي بند نافبرخالف سرخرگ )4

است؟نادرستهاي دربرگیرندة کیسۀ رویانی در تخمک تازه بارور شدة گیاه آلبالو، چند مورددر رابطه با یاخته-79
توانند تحت شرایطی ساختارهاي چهار کروماتیدي درون خود تولید کنند.می –الف
اي در ایجاد بافت ذخیرة رشد رویان نقش دارند. با تشکیل بخش ویژههااین یاخته –ب
اند. هاي هاپلوئیدي هستند که در پی تقسیم نامساوي سیتوپالسم ایجاد شدهیاخته – ج
دهند.ها، پوستۀ دانۀ این گیاه را تشکیل میهاي تخم، این یاختههمراه با تقسیم یاخته –د
1(1 2(2 3(3 4(4 

..............توان گفتدانۀ زیستا و زایا، .............. میاگر در گل گیاهان نهان-80
باشد. هاي نارس میآن گل، فاقد ساختار سازندة گرده –) فقط اسپرم در پی تقسیم میتوز در آن گل تولید شود1
هر یک از اجزاي سازندة گل در این چهار حلقه قرار دارد. –حلقۀ اول کاسبرگ و حلقۀ چهارم مادگی باشد) 2
حقیقی را دارد.   الزم براي تولید میوةگل ساختار(هاي) آن –دنهاي گردة نارس تولید شوفقط دانه) 3
تشکیل تترادها در تخمدان(ها) رخ داده است. –تشکیل رویان در کیسۀ رویانی مشاهده شود) 4

در..........با فرض این که در انسان، تراکم یون پتاسیم داخل نورون شدیداً کاهش یافته و سدیم درون یاخته انباشته گردد-81
برقراري پتانسیل آرامش اثر سوء دارد.

دار پتاسیمیهاي دریچه) باز شدن کانال2پتاسیم -) فعالیت پمپ سدیم1
در غشاATP ة) فعالیت پروتئین هیدرولیز کنند4سدیمیدارهاي دریچه) بسته شدن کانال3

سـر بـازو ارتبـاط...........  ۀعصبی که با ماهیچـ ۀدر مسیر انعکاس عقب کشیدن دست پس از برخورد با جسم داغ، یاخت-82
..........مستقیم دارد

شود. میبا هدایت و انتقال پیام عصبی صادره از مغز موجب انقباض ماهیچه –) دو1
کند.آسه هدایت می ۀاي به پایانپیام عصبی را به صورت جهشی از جسم یاخته –) سه2
کند.خاکستري نخاع دریافت می ةمترشحه از نورون رابط را در مادهاي مهاريریز کیسه –) سه3
 شود.ها میاي نسبت به یونماهیچه ۀپذیري غشاي یاختآسه موجب تغییر نفوذ ۀدر پی افزایش سطح غشاي پایان –) دو4

هاي آشناسؤال
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  .........ساله، 6در یک پسر-83
شده از کلیه و کبد قرار بگیرد.تواند به عنوان بافت هدف هورمون ترشحنی میاستخوان نازكتنۀ ة) بخش عمد1
هاي بافت اسفنجی قرار گرفته است.ن یاختههایی از کلسیم و کالژن در بی غهبازو، تیاستخوان ۀتن ة) در بخش عمد2
شوند.خونی مجاري هاورس منشعب میهايکنند، از رگرسانی میهایی که به مغز استخوان بازو خون) رگ3
کند.تر میها را در محل مفصل آسانسر دو استخوان، حرکت استخوان ةاي برخالف بافت پیوندي پوشانند) کپسول رشته4

کنند؟درستی تکمیل می  کدام موارد، عبارت زیر را به-84
 »یابد.فرد افزایش می...... .......هورمون انسولین تزریق شود، ةچه به فردي سالم، مهارکنندچنان«

خونpHد) ج) گلوکز خونب) گلیکوژن کبدالف) حجم ادرار
) ج و د4) ب و د3) الف و ج2) الف و ب1

هایی که در خط دوم دفاعی بـدن نقـش دارنـد، همگـیپروتئین«است؟نامناسبمقابل ۀچند مورد زیر براي تکمیل جمل-85
»شوند.می......... 

زا به بدن، تولید و ترشحورود عامل بیماريالف) پس از
ایمنی بدن، تولید ۀیافتهاي تخصصب) توسط یاخته

             ها           زا، سبب مرگ آنج) با آسیب زدن به عوامل بیماري
د) پس از ترشح، در کل محیط داخلی بدن پخش

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
........ژنی است،آنتی ةندهر لنفوسیتی که در سطح خود داراي گیر-86

هاي متنوعی است که همگی مختص یک نوع میکروب هستند.) در سطح خود داراي گیرنده1
ژنی است.ي آنتیتواند پادتنی ترشح کند که از لحاظ توالی آمینواسیدي مشابه گیرنده) می2
شود.اي تبدیل میخاطرهیاختۀزندگی خود، با تقسیم خود، به ۀ) در طول چرخ3
قبل از آغاز عمل خود نیاز به بالغ شدن دارد. ،تولید شدن در مغز استخواندر صورت) 4
........... کند،وارسی که فراهم بودن دوك تقسیم را بررسی میۀهاي پیکري پالناریا، همزمان با نقطدر یاخته-87

کنند.ها به دو طرف یاخته حرکت می) سانتریول2اند.ها با میکروسکوپ نوري قابل مشاهده) کروموزوم1
) دو جفت سانتریول در نزدیکی هسته قرار دارند.4) تعداد سانترومرهاي یاخته دو برابر ابتداي چرخه است.3
............ساز،هاي اسپرمموجود در لوله............ ۀطور معمول در یک فرد بالغ، هر یاخت به-88

دهد. تقسیم میوز را انجام می –) دیپلوئیدي1
شکمی قرار گرفته است.  ةدر درون حفر –) دیپلوئیدي2
هاي سر اسپرم را دارد. هاي مربوط به آنزیمژن –) هاپلوئیدي3
هاي تک کروماتیدي دارد. ي خود کروموزومدر هسته –) هاپلوئیدي4
............طور حتم  دارد، به............ طور معمول در یک فرد بالغ، هر اووسیتی که به-89

شود. فالوپ یافت می ۀدرون لول –هاي همتا) کروموزوم1
سازد. جنسی می ۀیک یاخت –هاي مضاعف شده) کروموزوم2
آورد. ساختارهاي چهار کروماتیدي پدید می –) دوك تقسیم3
درون تخمدان ساخته شده است.  –) دو جفت سانتریول4
  کدام عبارت صحیح است؟-90

دهد. ها را از خود فراري می) گیاه آکاسیا با آزاد کردن نوعی ترکیب شیمیایی، مورچه1
شود. ها میزنبورها به مورچه ۀ) گیاه آکاسیا پس از آزاد نمودن نوعی ترکیب شیمیایی، مانع حمل2
کنند. هاي درخت آکاسیا میها پس از آزاد نمودن نوعی ترکیب شیمیایی، شروع به خوردن برگ) مورچه3
کنند.میافشان را به سمت گیاه آکاسیا جلبها با آزاد کردن نوعی ترکیب شیمیایی، توجه زنبورهاي گرده) مورچه4

١٢t_kanoonirتجربي كانون فرهنگي آموزش12آدرس صفحة اينستاگرامي مقطع
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محل انجام محاسبات

|اندازة بارهاي الکتریکی دو کرة رسانا و مشابه برابر با-91 q | nC1 |و4 q | nC2 به یکدیگر rاست. دو کره در فاصلۀ12
F دهیم. نسبت به یکدیگر قرار می rۀهیم و در همان فاصلدکنند. دو کره را به یکدیگر تماس میوارد مینیروي الکتریکی

Fتوانند به یکدیگر وارداختالف حداکثر و حداقل نیروي الکتریکی که دو کره می است؟کنند، چند برابر

1 (1 2 (4
33 (1

44 (2  

5qايبار الکتریکی نقطه-92 C  3 6در میدان الکتریکی یکنواخـت 10E i 


6از نقطـۀSIدر
2

m
A

m

2 6تـا نقطـۀ
m

B
m

qجا شده است. تغییر انرژي پتانسیل الکجابه چند ژول است؟تریکی بار
1 (/0 122 (/0 243 (/0 124 (/0 24

93-cm طور کاملبه 2الکتریکا کاغذ با ثابت ديو فضاي بین این صفحات ب2300مساحت سطح مشترك صفحات خازن تختی
/پر شده است. اگر بار ذخیره شده در این خازن برابر با C1 باشد، بزرگی میدان الکتریکی یکنواخت بین صفحات این2

F )خازن چند نیوتون بر کولن است؟ )
m

   120 8 10  

1 (/  62 5 102 (/  22 5 103 ( 125 104 ( 95 10
Aمطابق شکل زیر، دو سیم هم-94 که به ترتیب توپر و توخالی هستند، در اختیـار داریـم. اگـر حجـمBوجنس و رساناي

Aدو برابر حجم قسمت توپر سیمABسیم اسـت؟چند برابر مقاومت الکتریکی سـیمBباشد، مقاومت الکتریکی سیم
(دما، ثابت و یکسان است.)   

1 (1
2      2 (8

9

3 (9
84 (2 

در حالت اولدر مدار الکتریکی شکل زیر، مقاومت رئوستا-95 دهد. آمپر را نشان می 5/2آلبوده و آمپرسنج ایده3برابر با
0/آلا جریان الکتریکی عبوري از آمپرسنج ایدهمقاومت الکتریکی رئوستا را چند اُهم افزایش دهیم ت آمپر کاهش یابد؟  5

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

هاي طراحيسؤال
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محل انجام محاسبات

96-R آلسنج ایدهولت)،1آل (سنج ایدهرا کاهش دهیم، اعدادي که ولت2در مدار الکتریکی شکل زیر، اگر مقاومت متغیر
کند؟دهند، به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر مینشان میAآل) و آمپرسنج ایده2(

کاهش                   -کاهش -) کاهش1
کاهش   -کاهش -) افزایش2
افزایش -کاهش -) افزایش3
کاهش -افزایش -) افزایش4

Aنمودار اختالف پت-97 به دو سر دومطابق شکل زیر است. هابرحسب جریان عبوري از آنBوانسیل دو سر دو مولد مجزاي
Aهاي متغیري میمولد مقاومت B وAP،بندیم، اگر بیشینۀ توان خروجی مولد باشد،BP،بیشینۀ توان خروجی مولد

Aحاصل BP Pچند وات است؟
1 (2                            
2 (/1 2
3 (2/1- 
4 (/8 8

0سو بـه بزرگـیر یک میدان مغناطیسی یکنواخت درونمطابق شکل زیر، د-98 5/ G دو ذرة ،
1باردار 4q C  2و 2q C  1هايبا جرم 22 1m m mg 5 متر بر10و تندي یکسان

 )2(شوند. بزرگی نیـروي خـالص وارد بـر ذرةچپ پرتاب میترتیب به سمت راست وثانیه به

10) است؟1چند برابر بزرگی نیروي خالص وارد بر ذرة ( N
(g )

kg
 

1 (2
3          2 (3

2       3 (2 4 (1
2

هاي یک میدان مغناطیسـی قـرارمربعی شکل، عمود بر خطسازیم، سطح قاباب مربعی شکلی میقLطولبا سیمی به-99
Wb است. اگر با همین سیم یک پیچه بـا دو حلقـه بسـازیم و سـطح آن را عمـود بـر 5دارد و شار گذرنده از آن برابر با

)دان مغناطیسی قرار دهیم، شار مغناطیسی گذرنده از هر حلقۀ آن چند وبر می شود؟هاي همان میخط )  3

1(10
32 (20

33 (5 4 (5
3

V1
A

R2

R

R1

V2

ε , r

3

A

V(V)

4

6

10 B

26

I(A)°

v
�

1
q

2
qv

�

g
�
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محل انجام محاسبات

r

q2 � 50− �Cq1 �80�C

به یک میلۀ قائم بسته شده است. اگر یک آهنربـااي عایقیک حلقۀ مسی به صورت افقی، توسط گیره-100
از باالي حلقه رها کنیم، جهت جریان القا شده در حلقۀ مسی قبل از ورود به حلقهمقابلرا مطابق شکل

کند، کدام است؟  و پس از عبور از آن از دید ناظري که از باال نگاه می
        ساعتگرد                               -) ساعتگرد1
پادساعتگرد -) ساعتگرد2
ساعتگرد -) پادساعتگرد3
پادساعتگرد -) پادساعتگرد4

rFمطابق شکل زیر، دو بار الکتریکی در فاصلۀ-101 25کنند. اگر با ثابـت بـودن فاصـله،بر یکدیگر وارد می، نیروي جاذبۀ
کند؟انتقال دهیم، نیروي جاذبۀ بین دو بار چند درصد و چگونه تغییر میq2را بهq1ردرصد از با

افزایش ،25) 2، کاهش25) 1
، افزایش55) 4، کاهش55) 3

qیک میدان الکتریکی یکنواخت، بار الکتریکیدرون-102 C  2از نقطۀAتا  نقطۀBشود. اگر کار نیروي الکتریکیجا میجابه
 J در این انتقال برابر  55 Bچند ژول است و qباشد، تغییر انرژي پتانسیل الکتریکی بار10 AV Vبرابر با چند ولت است؟

1(,    525 5 102 (,    525 5 103 (,    525 5 104 (,    525 5 10

Cمقابلدر مدارهاي-103 1،20C، انرژي خازن 2درصد انرژي خازن
C است. 
C

2
1

ر است؟چقد

1 (5
82 (4

53 (5
44 (8

5
دهد حاصل نشود، بدانسنج نشان میچه که ولتتغییري قابل مالحظه در آنkاگر در شکل زیر با باز و بسته کردن کلید-104

معنی است که:
1 (R.ناچیز است
ناچیز است.R) مقاومت درونی باتري در مقایسه با2
برابر است.R) مقاومت درونی باتري با3
کند.سنج تغییري نمی) در هر حالتی عدد ولت4

105-A ترینمطابق شکل داده شده است، بیشBونمودار تغییرات اختالف پتانسیل دو سر مولد بر حسب جریان براي دو مولد
A Bتوان خروجی مولد است؟چند برابر مولد

1 (1
22 (2 

3 (1
44 (4  

آشناهايسؤال

N

S

N

S

هناظر
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محل انجام محاسبات

106-I چند آمپر است؟در مدار زیر،
) صفر1
2 (5/0 
3 (5/2 
4 (5/1 

باتري چند وات است؟شده درتلفدر مدار مقابل، توان-107
1 (5/4 
2 (9 
3 (18
4 (27

qبار الکتریکی-108 C 25m / s با سرعت 52 وارد یک میدان مغناطیسی یکنواخت به بزرگیروروبهمطابق شکل10
B G ؟شود. در لحظۀ ورود به میدان، اندازة نیروي مغناطیسی وارد بر ذره چند نیوتون و در کدام جهت استمی410

(sin / )53 0 8

و250) 1
و250) 2

 
 

 و4) 3
و4) 4

Iسیمدهد که در آنهاي زیر، چهار آرایش را نشان میشکل-109 هاي مشابه قرارهاي مربعدر گوشههاي موازي حامل جریان
ترینمربع بیشاند. در کدام شکل بزرگی میدان مغناطیسی برایند در مرکزها بلند و همگی عمود بر صفحهاند و سیمگرفته
را دارد؟مقدار

1(2 (3(4 (
10cmطیسی برحسب زمان، که بر یک حلقۀ دایرهنمودار تغییرات میدان مغنا-110 5اي به شعاع عمود است. و مقاومت

)است. نمودار آهنگ تولید انرژي گرمایی برحسب زمان در این حلقه کدام است؟روروبهمطابق شکل 3

1 (

P(W)

t(s)
0/15

0/01 0/02 0/05

-0/45

02( 

P(W)

t(s)

0/45

0/01 0/02 0/05

0/15
0

3( 

P(W)

t(s)
0/05

0/01 0/02 0/05

-0/45

04( 

P(W)

t(s)
0/05

0/01 0/02 0/05

0/45

0

B(T)

t(s)

0/5

0/01 0/02 0/05

0

١٢t_kanoonirتجربي كانون فرهنگي آموزش12آدرس صفحة اينستاگرامي مقطع



21 :ةصفحشيمي يازدهم –تيرماه18آزمون -» تابستان«پروژة

محل انجام محاسبات

است؟ (نمادهاي داده شدهنادرستبا توجه به جدول زیر که بخشی از جدول تناوبی عنصرهاست، عبارت کدام گزینه-111
فرضی هستند.)   

Y) یکی از آلوتروپ1 کنند. داري میرا زیر آب نگههاي عنصر
2X فلزي دارد. یکی از عناصر دورة قبلی خود، خاصیت شبهتنها همانند) عنصر
3Q Eنقطه -در آرایش الکترون) عنصر الکترون جفت نشده دارد. اي خود، به اندازة دو برابر عنصر
4Z X) رسانش گرمایی عنصر است.  مشابه عنصر

اند؟با توجه به معادلۀ دو واکنش زیر، کدام موارد از مطالب زیر درست-112
4 4I) Fe(s) CuSO (aq) FeSO (aq) Cu(s)   

2(موازنه شود.)      3 2II) C(s) Fe O (s) CO (g) Fe(s)   
(l)آ راید. گاز آبی به سبز می) پس از انجام واکنش، رنگ محلول در واکنش

C«پذیري سه عنصر مس، کربن و آهن به صورتب) مقایسۀ واکنش Fe Cu  «است و اسـتخراج فلـز مـس از آهـن
دشوارتر است. 

(II)پ) مجموع ضرایب استوکیومتري مواد فراورده در واکنش(I)  3،، از مجموع ضرایب استوکیومتري مـواد در واکـنش
واحد بیشتر است. 
کنند. استفاده میهاي فوالد جهان، براي استخراج آهن از سنگ معدن آن از واکنش(II)ت) اغلب شرکت

 »ت«و» پ«،»آ) «2»  ب«و» آ) «1
»  ت«و» پ«،»ب) «4»  پ«و» آ«فقط موارد) 3

10شده از واکنشحجم گاز هیدروژن آزاد-113 گرم فلز آلومینیم خالص با مقدار کافی محلول هیدروکلریک اسید، با حجم/8
گرم فلز منیزیم با مقدار کافی محلول هیدروکلریک اسید، یکسان است. درصد18گاز هیدروژن آزاد شده از واکنش

خلوص فلز منیزیم کدام است؟
STP 1ها در واکنش شرکت نمیدرنظر بگیرید؛ ناخالصی(شرایط را 24کنند.)  27(Mg , Al : g .mol )   

3 22 6 2 3Al(s) HCl(aq) AlCl (aq) H (g)   
2 22Mg(s) HCl(aq) MgCl (aq) H (g)   

1 (752 (803 (5/824 (90
رو به روش آیوپاك چیست و با کدام ترکیب فرمول مولکولی یکسان دارند؟نام ترکیب روبه-114

متیل هپتان -3 -دي اتیل -4، 4دي متیل اوکتان /  -3،5 -اتیل -4) 1
تري متیل اوکتان -2،3،4متیل هپتان /  -4 -دي اتیل -2،3) 2
تري متیل اوکتان           -2،3،4دي متیل اوکتان /  -3،5 -اتیل -4) 3
هپتانمتیل -3 -دي اتیل -4،4متیل هپتان /  -4 -دي اتیل -2،3) 4

هاي طراحيسؤال

گروه17161514
دوره           

Q2 
ZEY3 

X 4 
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115-A و میانگین انرژي جنبشی ذرات دو ظرف برابر باشد، کدام مقایسهبیشتر از انرژي گرمایی ظرفBاگر انرژي گرمایی ظرف
درست است؟

م برابر است. بیشتر و دماي دو ظرف با هA) شمار ذرات سازنده در ظرف1
و شمار ذرات سازندة آن بیشتر است. Aظرفموجود در) دماي مایع2
باالتر است. Bظرفموجود در) شمار ذرات سازنده در دو ظرف با هم برابر اما دماي مایع3
باالتر است. Aظرفموجود دري مایع) شمار ذرات سازندة دو ظرف با هم برابر اما دما4

116-AB کدام است؟ (همۀ پیوندها یگانه هستند.) با توجه به واکنش زیر میانگین آنتالپی پیوند
) A (g) B (g) AB (g) H a

) A (g) A(g) H b

) B (g) B(g) H c

   

  

  

2 2 3 1
2 2
2 3

1 3 2
2 2
3 2

1 (a b c   32 (a b c  3
63 (a b c   3

64 (a b c  3

هـاي زیـر در مـورد آنبرد در پزشکی است. با توجه به ساختار زیر، چند مورد از عبارتردوفاستون یکی از داروهاي پرکا-117
درست است؟  

C«الف) فرمول مولکولی آن  H O21 30 است.     » 2
هاي عاملی موجود در آن، در ترکیبات عامل طعم و بوي میخک و گشنیز نیزب) گروه

وجود دارد. 
پ) این ترکیب برخالف ترکیـب موجـود در ترکیـب عامـل طعـم و بـوي دارچـین،

آروماتیک نیست. 
هاي ناپیونـدي درهاي پیوندي به شمار جفت الکترونت) نسبت شمار جفت الکترون

است. 75/14آن برابر با
ایزومـر 3توانمی ،هاي خارج حلقهجا کردن گروه هیدروکسیل روي کربنبا جابهث)

براي این ترکیب تولید کرد. 
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5    

3KNO0جدول زیر، تغییرات مول-118 550را در دماي Cهاياز گزینهدهد. کدام یکهاي مشخص شده نشان میو در زمان
لیتر درنظر بگیرید.)   2است؟ (حجم ظرف واکنش رانادرستزیر با توجه به این جدول

0550
3 2 2 24 2 2 5C

KNO (s) K O(s) N (g) O (g)   

30252015105 0(min) زمان
0 18/ 0 18/ 0 2/0 25/0  3KNO(mol)مقدار2 5/1

1/ 0) در پنج دقیقۀ دوم، سرعت متوسط مصرف این ماده مول بر دقیقه است. 1

/دقیقه، سرعت متوسط تولید مادة جامد20تا10) در فاصلۀ2  42 5 مول بر ثانیه است. 10

/) سرعت متوسط واکنش از ابتدا تا دقیقۀ بیستم،3  43 75 مول بر ثانیه است. 10

/م برابر بادقیقۀ دو10) سرعت متوسط تولید اکسیژن در4  33 125 مول بر لیتر بر ثانیه است. 10

O

HO
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اند.)   آمده» ت«و» پ«،»ب«،»الف«ترتیبها از راست به چپ بهتواند مربوط به کدام پلیمر باشد؟ (گزینهاطالعات داده شده به ترتیب می-119
رود. ) در ساخت سرنگ به کار میآ

پیوند دوگانه است.  3رايب) هر واحد تکرارشوندة آن دا
پ) هر واحد تکرارشوندة آن داراي یک پیوند سه گانه است. 

جفت الکترون ناپیوندي دارد.  3ت) هر واحد تکرارشوندة آن
پلی وینیل کلرید -پلی سیانواتن -پلی استیرن -) پلی پروپن1
  پلی پروپن -پلی وینیل کلرید -پلی سیانواتن -) پلی استیرن2
پلی استیرن -تترافلوئورواتنپلی -پلی وینیل کلرید -پروپن) پلی3
پلی استیرن   -پلی پروپن -پلی سیانواتن -) پلی وینیل کلرید4

است؟  نادرستچه تعداد از موارد زیر دربارة پلیمر مقابل-120
یک گروه کربوکسیل و یک گروه کربونیل وجود دارد.           ،* در هر واحد سازندة آن

ونومر آن به شکل* م
O

OH

است. 

مول الکترون ناپیوندي وجود دارد. 40هاي واحد سازندة این پلیمر،مول از مولکول 5* در هر
* ترکیب مقابل یک پلی استر است. 

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

ترین اختالف شعاعي سوم باشند و بیشترتیب از راست به چپ هفت عنصر متوالی از دوره بهZوA،J،E،D،X،Yاگر-121
E است؟نادرستباشد، کدام مطلبJواتمی بین دو عنصر متوالی، میان دو عنصر

1J شوند.دهند، ولی خرد نمیدر اثر ضربه تغییر شکل میAو) عناصر
Y) واکنش2 Xپذیري و خصلت نافلزي عنصر تر است.بیشاز عنصر
دارد.Aترین شعاع اتمی و خصلت فلزي را عنصر) در میان این عناصر بیش3
دارد.Zپذیري را عنصرترین واکنش) در میان عناصر نافلز این هفت عنصر، بیش4

اي (تناوبی) در برابر اکسیژن در دمايي دوم جدول دورهذیري چهار عنصر نخست از سمت چپ دورهپروند کلی واکنش-122
ها، کدام است؟ي گروه آنترتیبِ شمارهاتاق، به

1 (2 (

3 (4 (

آشناهايسؤال

O O O

OH OH OH

O

OH
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ترکیب با نام آن تطابق دارد؟فرمولدر کدام گزینه-123

1 (

CH CH C H
|

CH CH C CH CH
||

CH CH

 

   

2 2 2 5

3 2 3

3 3

متیل هپتاندي – 4،5اتیل – 5: 

2 (CH
| |
C H C H

CH CH CH CH   3 2 3

2 5 2 5

اتیل پنتاندي – 2،4:

3 (

C H
|

CH
| | |
CH CH CH

CH CH CH C CH    

2 5

3 2 3

3 3 3

متیل هگزانتري – 2،4،5 –اتیل – 2: 

4 (

CH
|

CH CH CH CH C CH CH
|
CH CH
|
CH

     



3

3 2 2 2 2 3

3

3

متیل هپتاندي – 2،3 –اتیل – 3:

است؟نادرستکدام گزینه-124
یابد. سامانه افزایش میهاي گرماگیر، آنتالپی) در واکنش1
شود. واکنش، یکی از اهداف مهمی است که در ترموشیمی دنبال میH) تعیین2
شود. ) انجام فرایندهاي فیزیکی و شیمیایی، منجر به تغییر محتواي انرژي مواد می3
گیرند. انجام شدن از محیط پیرامون خود گرما میهایی که با کاهش آنتالپی سامانه همراه هستند، براي) واکنش4

125-mL50mL /محلـول25محلول سدیم هیدروکسید با غلظـت معـین بـا mol.L HCl10 ، در یـک گرماسـنج، در5
C27Hواکـنش دهنـد. اگـر دمـاي پایـانیطور کامـل بـا هـماند تـا بـهمخلوط شدهC25دماي واکـنشباشـد،

NaOH(aq) HCl(aq) NaCl(aq) H O(l)   هـاي آغـازي و پایـانی بـهاست؟ (چگالی محلولچند کیلوژول2
/تقریب برابرهاي آغازي و پایانی بهي محلولو گرماي ویژه g.mL11تقریب برابر J.g . C  1 14  )است.2

1 (6/33- 2 (1/44- 3 (4/50- 4 (2/61- 
اند؟هاي زیر درستبا توجه به نمودار زیر، چه تعداد از عبارت-126

A وط بـه واکـنش کلسـیم کربنـات بـاتوانند مربـمیCوB،آ) نمودارهاي
. درجۀ سلسیوس باشند26و20،24ترتیب در دماهايهیدروکلریک اسید، به

(CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) H O(l) CO (g))   3 2 2 22
تـوانرا میب) با استفاده از خاك باغچه، نمودار مربوط به واکنش سوختن قنـد

تبدیل کرد. CبهAاز
تواند بهمیCهاي چوب، با خردکردن آن، نمودارپ) در واکنش سوختن تکه

B تبدیل شود.نمودار
فلزات آن، سـدیم و پتاسـیم باشـد،ت) در واکنش فلزات قلیایی با آب، اگر

Aتواند بهها مینمودار آن باشد.Bوترتیب
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

A
B

C
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Aبا توجه به شکل زیر، که به واکنش فرضی-127 Bير فاصلهلیتري مربوط است، سرعت متوسط واکنش د 4در یک ظرف
t mol.Lچندt3تا2زمانی .min 1 tو چند برابر سرعت متوسط آن در فاصله 1 است؟ (هر گوي همt4تا3ي زمانی

مول از هر ماده است.) 05/0باارز
1( / , /  31 5 7 5 10              
2( / , /  31 5 1 875 10
3( , /  33 1 875 10
4( , /  33 7 5 10

است؟نادرستهاي زیر، کدام گزینهبا توجه به شکل-128

(ب)    (آ)                                                         
متر مکعب باشد. گرم بر سانتی 97/0و 92/0توانداتن (ب) به ترتیب میاتن (آ) و پلی) چگالی پلی1
باشد. مولکولی هر دو ترکیب (آ) و (ب) از نوع واندروالسی می) نیروي بین2
اتن (آ) از (ب) بیشتر است. ) استحکام پلی3
ت. ) درصد جرمی کربن در هر دو ترکیب یکسان اس4

است؟نادرستبا توجه به ساختارهاي داده شده کدام عبارت-129

Cصورت بهB) فرمول مولکولی1 H O13 18 است.2
Cصورت بهAترکیبمولکولی) فرمول2 H O14 12 است.4
یک گروه عاملی اتري، دو گروه هیدروکسیل و یک گروه کربونیل وجود دارد.A) در ساختار3
اند.اتم دیگر متصل شده 3اتم کربن است که به12دارايAجفت الکترون ناپیوندي و ترکیب 4دارايB) ترکیب4

mLدر واکنش تولید اس-130 /اتانول به چگالی690تر موجود در آناناس، اگر g.mL10 با مقدار کافی اسـید آلـی واکـنش8
ــد می ــاس تولی ــتر آنان ــرم اس ــد گ ــد، چن ــرده ــنش را براب ــدي واک ــازده درص ــود؟ (ب ــد. 70ش ــر بگیری % در نظ

H ,C ,O : g.mol   11 12 16 (
1 (8/8522 (4/9743 (6/11204 (1392

tدقیقه                                       4 tدقیقه   60 3 tدقیقه   40 2 tدقیقه  20 1 0
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دهم: عمومی پیشنهادي دهم:زمان عمومی پیشنهادي دقیقهدقیقه3030زمان

دهم: اختصاصی پیشنهادي دهم:زمان اختصاصی پیشنهادي دقیقهدقیقه9595زمان

درسمقطع سؤالنام سؤالتعداد پیشنهاديشماره زمان

دهم

1317-110140فارسی

1418-110150عربی

زندگی و 1517-110160دین

انگلیسی 1618-110170زبان

171-110180ریاضی
30

181-10190(آشنا)1ریاضی

191-120210شناسیزیست
25

211-10220(آشنا)1شناسیزیست

221-110230فیزیک
20

231-10240(آشنا)1فیزیک

241-110250شیمی
20

251-10260(آشنا)1شیمی

دهم دقیقه131125-130260جمع

14001400تیرماهتیرماه1818آزمونآزمون

دهم دهمبخش بخش

کانال به درسی مطالب و تجربی گروه اخبار دریافت کنید.@zistkanoon2براي مراجعه
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: جز بهها درست است،ها در مقابل آنمعني همة واژه- 131
  (نظاره: بيننده))،جانور درندهدد:(خودرو: لجوج)، (تعليق: پيوست)، ( )1

  (مگسل: رها مكن)، (تكلف: تجمل)، (غارب: ميان دو كتف)، (زهي: آفرين)) 2

  (ورطه: هالكت)، (زه: وتر)، (ويله: رها)، (حاذق: ماهر) )3

  گر: مدبر)ش: زيست)، (فلق: فجر)، (باره: حصار)، (چاره(معا) 4

؟هاي اماليي ابيات زير در كدام گزينه، آمده استغلط- 132

  پيش چندين صف به جرأت مقتدا دارد نگاه  دل نـبازد هر كه را باشد صالحي از سالحالف) 

  تو بادباردر غـزا خـونش غـذاي تـيغ خون  ها خورد بهر جبر آنب) خصم كز رشك تو خون

  خـواسـت شـوق طـيـران بـلبل روحاني را  ج) كـركـس نـفـس فـرومـانـده ز پـرواز هوس

آيدر و سنان ميـيـه ار تـنـم مـباز بر ه  سي كردي بازـم رغبت كه به ديدار كـشـچد) 

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

؟تترتيب چند مورد از آثار زير منظوم و چند مورد منثور اس به- 133

»نامه، سمفوني پنجم جنوبنامه، قابوسنامه، گوشوارة عرش، الهيلطايف الطوايف، سياست«

  چهار -دو) 4  دو –پنج )3  سه –سه) 2  دو –چهار )1

؟استنرفتهكار به» تشبيه«در كدام بيت- 134

  تر از اين غنچه نبستآراي جـهان خوشچـمـن  جـان فداي دهنش باد كه در باغ و چمن )1

  دســت ســاربـان اسـت؟مـگـر شـمـعـي بــه  روي است آن كه پيش كاروان است؟چه) 2

  مـا و خـروش و نـالـه كـنـجـي گـرفـتـه مــأوا  بـيـزارم از پـيـالـه وز ارغــوان و اللــه )3

  پارگين (=گنداب) را ابر نيساني شمارند از سـخا  خويشتن همنام خاقاني شمارند از سخن) 4

است؟بيشترت تعداد جملهدر كدام بي- 135

  كه پيدا كرد آدم از كـفـي خـاك  بـه نـام كـردگـار هـفـت افـالك )1

  ها سازي سوي خاكعجايب نقش  فـروغ رويـت انـدازي سـوي خاك) 2

  تـو دانـي و تـو داني آنچه خواهي  دانــم الــهــيدانـم نـمـينـمـي )3

  نم كه بي شك جانِ جانييقين دا  هر آن وصفي كه گويم بيش از آني) 4

دقيقه7 1فارسي
  

  مباحث كل كتاب
  18درستا پايان 1رسد

  162تا صفحة10صفحة
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رفته است؟به كار» واو عطف«در ابيات زير، در مجموع چند -136

  چـه مـنكـري كه خدا در خالص مضطر نيست  الف) هـزار بـار بـبـسـتـت بـه درد و نـالـه زدي

  خـواهـد آمـد خـط و قـانـون دگـر خواهد نهاد  ب) حسن خواهدرفت و داغت بر جگر خواهـد نهاد

  مست از مي و ميخواران از نرگس مستش مست  مـغـان آمـد يـارم قـدحـي در دسـتج) در ديـر

  خـسـتـگـان كـبابلـعـل لـبـش مـي و جـگر  د) رخـسـارش آتــش و دل بـيـچـارگان سـپند

  خــار خــرمــا و خــاره زر گــردد  جـا كـه راهــبــر گــــرددهـ) دولـت آن

  اجـر صـبري است كز آن شاخ نباتـم دادنـد  ريزدـز سـخـنم ميو) ايـن هـمـه شـهـد و شـكـر ك

  رفتي چو تير و كمان شد، از بار غم پيكر مـن  ز) عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن، ناتوان شد

  چهار) 4  سه )3  دو) 2  ) يك1

در كدام گزينه بيشتر است؟» تركيب اضافي«تعداد- 137

  چـه شـد بـه ظاهر اگـر در قـدح شراب ندارم  اند ابز فـكـر صـائـب مـن كاينات مست و خر )1

  بـگـو بـسوز كـه بـر من به بـرگ كاهي نيست  زمـانـه گـر بـزنـد آتـشـم بـه خـرمـن عـمر )2

  تـر شـدمسـاكـن شـود بـديـدم و مـشـتــاق  گـفـتـم بـبـيـنـمـش مگرم درد اشتياق )3

  كسي آن آستان بوسد كه جان در آستين دارد  تحريم عشق را درگه بسي باالتر از عقل اس) 4

؟با كدام گزينه قرابت دارد» روي هست/ پس به هر دستي نشايد داد دستچون بسي ابليس آدم«بيت- 138

  گـفـت مـن از آتـشم آدم ز طين  تـو هـمـان ديـدي كـه ابـلـيـس لعين )1

  ستدر سر راهـت بسي چه كنده ا  چون كه شيطان در دلت ره كرده است) 2

  هـاي بـد گرگ بيابانبـه سـيـرت  انـدهـاي نـيـكو مـردمـانبـه صـورت )3

  بر آن عيب اي صبا دامن فروپوش  دهـانـش كـرد عـيـب غـنـچه ظاهر) 4

؟استمتفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات- 139

  به خم كمـنـدش ربـايـد ز گاه    چو شادان نشيند كسي با كاله )1

  كه بر گوشة گلستان رست خار    مـد بسي روزگـاربـر ايـن بر نيا )2

  بخواهد كه ماني بدو در به رنج    چنين است رسم سراي سپنج )3

  نشيب آيـدش چون شود بر فراز    كـس از آزمـايـش نـيابد جواز) 4

است؟متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات- 140

  يابمـرغان بخروشند عبارت در    اسرار گلستان به بصارت درياب )1

  زارخـوش بنالي در چمن يا الله    وار زاراي بلبل كه عاشقهم نه) 2

  مرغ تسبيح گوي و من خاموش    گفتم اين شرط آدميت نيست )3

  جمله زبان از پي تسبيح توست    پردة سوسن كه مصابيح توست) 4
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۱۴۵-۱۴۱لّترجمة من أو إلی العربّية (عن الجوابلاألنسبعيِّن(  
  . . .پروردگارا، :﴾ِمن أنصارنيو ما ِللّظالمَتهيَمن ُتدخِل الّنار فقد أخَزكإّنرّبنا﴿- 141

  !ندارندياوراني) قطعًا هر كه به آتش افتد پس او خوار شده است و ستمكاران1
   !ندارندياوري چيو ستمگران ه ،يااو را خوار ساخته ،ي) هر كه را تو به آتش افكن2
  !ستينياوريو ستمكاران راياشود، پس او را خوار كرده يوارد مكه آتش بر اوي) كس3
  !ستينياوري چيستمگران هيشود، و برا يملياو خوار و ذل ،يم كن) هر كه را تو داخل جهن4ّ
  !»:اتهاينشاطاتها و أسرار حیالعلماء التعرُّف علحاولُياتها،يُاسلوب حرناّيحُيواناٌتيهذه َح«- 142

ها را بتواننـد  آنيزندگيكوشند تا كارها و رازها يميكند، دانشمندان يم ريشان ما را متح يزندگوةيشواناتيحني) ا1
  بشناسند!

يآنـان و زنـدگ  يهـا تيـكوشند فعال يدانشمندان مم،يشو يمتعجب مشانيهستند كه از روش زندگيواناتيها ح ني) ا2
  رازآلودشان را بشناسند!

يو رازهـاشانيها تيكنند به فعال يسازد، دانشمندان تالش م يم ريآنان ما را متحيه روش زندگاند ك يواناتيها ح ني) ا3
  كنند!دايشناخت پشانيزندگ

هـا و  تيـشـناخت فعاليدارد، دانشـمندان بـرا   يمـوا ريـآنان ما را بـه تحيزندگوةيهستند كه شيواناتياز حناني) ا4
  كنند! يتالش ميدر زندگشانيرازها

 :الخطأيِّنع- 143
!:ُاّميعنَدما شاهَدت) 1 هاي مرا ديـد، بـه هنگامي كه مادرم ريختن اشكدموعي الُمنهمرة قاَلت لي: ُکن قوّيًا يـا ُبنـيَّ

  من گفت: قوي باش اي پسركم!
  بخشد!همانا خداوند آسمان را در شب با ستارگاني زيبا زينت ميإّن اهللا َيزيُن الّسماء في الّليل بأنُجم جميلة!:) 2
هايي اسـت كـه آن را پرهيزگاري هنگام تنهايي از نشانهإّن الورع عند الخلوة من عالمات نجُدها في المؤمن فقط!:) 3

  يابيم!فقط در مؤمن مي
بهتر است كه انسان بـراي گناهـان خـود آمـرزش من األفَضل أن َيستغفر اإلنسان لُذنوبه قبـل أن تفـوت الفرصـُة!:) 4

  كه فرصت از دست برود! بخواهد قبل از اين
  عيِّن الّصحيح:- 144

هـاآنولـيآمدندآموزاناين دانشبرايهداياييبامهمانان :َرَفُضوها!ولکنَّهمالّطّالبِلهؤالءِبهداياالّضيوُفجاء) 1
نپذيرفتند!

ازپيشرفت و رهاييخواهانكهسيكمقابلها راه :العذاب!ِمنَيَتخّلص وَيتَقّدمأنُيريُدالَمنأمامالّطرقسُتغَلُق) 2
بود!خواهدبستهنيست،شكنجه

كهاستآنسبببهپروردگارمانباشيد، زيراپايبندبا مردممدارابه :ِبسـبِبها!َيرحُمنـارّبنافإنَّالّناسِبُمداراةعليکم) 3
نمود!خواهدرحممابه
درسمناينكهبرايببخشمرااّتصالك!:عندسِمعُتو ماَعّنيبعيدًاجّواليکان وأدُرسُکنُتألّننيساِمحيني) 4

  نشنيدم!تماستو هنگامبوددورمنازموبايلم وخواندممي
  »:شوند!هاي ورزشكار پيش از آغاز مسابقات شسته ميلباس«- 145

مالبُس الّرياضة قبل) 1   ِبداية الُمباريات!ُتغسُل
  لُمباريات!ِبداية اتغَسُل مالبس الّرياضّي قبل) 2
  الُمسابقات!قبل ِبدايةالّرياضّي تغِسُلمالبُس) 3
  المالبس الّرياضّية ُتغسُل في ِبداية الُمسابقات!) 4

 1عربي
  

  مباحث كل كتاب
  8تا پايان درس 1رسد

و المعجم102صفحةتا 1صفحة

دقيقه8



  30: ةصفح  (تجربي)عموميدروس  1400تير18آزمون

  )۱۵۰-۱۴۶عيِّن المناسب للجواب عن األسئلة الّتالية (■■
 :الحروففي ضبط حرکاتالخطأعيِّن -146

       جرِة ُيغرِّد في ُکلِّ األحواِل!اِئُر َفوَق الّشالّط )1

  !لَف باِب الصَّفَينَتَظروَن َخالُمؤدَّبوَنّالُبکاَن الطُّ )2

  !ُمجاَلسُة األخيار َتنفُع الّناس فَعَلينا أن َنحرَص عَليها )3

  !أعطاُکم أنُعمهربَُّکم الَّذيَتعُبدوايُل و النَّهاُر ِلُخِلَق الّل )4

عّين الّصحيح للفراغين:- 147
أن؛ . . . . . َنســتطيُعتحــَت عيــون األســماكمــن البکتيريــا الُمضــيئة اّلتــي تعــيُشيومــًاُيمکــن أن َيســتفيد البشــُر«

  :!»نستخدمها ِلـ . . . . . الُمُدن
إّننا / َتنظيف) 2    إّننا / إنارة) 1
ُرّبما / إنارة) 4    ُرّبما / َتنظيف) 3
  :نوعه عن الباقييختلفعّين الخبر- 148

!عليهخروَناآليّتکئَعمودالُمجتمعفيالُمعّلم) 1
ِبضياءه! اُينوِّر َظالَمهُمنيرِسراجِمثُلالقرآن للُقلوب) 2
!للُمعاَلجةمنهاَنستفيُدمفيدةنباتاتالطّبّيةاألعشاب) 3
َمعُبودهم ِبسَببه!و قاُموا ِبُشکرکثيرًاَفرُحواالَخبرِبذلكالّناس) 4
مفعوًال:کونيالاسم مفعوٍلنّيع- 149

ّالبة َتجذب الُمعجبين بها!هذه َمناِظر خ) 1
الّندامة!يال َتحّل بيلن ُأجرِّب الُمجرَّب لک) 2
  اإلنساُن رّب الَمخلوقات فإّنه أهٌل للعبادة!عبديِل) 3

  !ةّيالّلغة العربيف ةّيالُمعّربات الفاِرسضّمَيکتابكذل) 4

  عيِّن حرف الجّر ُيفيد معنی الّتشبيه:- 150
  فّضة ... ﴾!ر من﴿ ... و ُحّلوا أساِو) 1

  إّن العالم بال عمل کمصباح ال ضوء َله!) 2

  ﴿ و إذا سألك عبادي عّني فإّني قريٌب ... ﴾!) 3

  الحياة مثل نهر في بعض األحيان، فنحن َنسير مع تّياره!) 4
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؟كدام است ،ترتيبهاي مطرح شده بهپاسخ هر يك از سؤال- 151
  اند اسوه قرار داد؟سال پيش زندگي كرده1400اًهاي بزرگي را كه حدودشود انسانميچگونه-
  توان اسوه قرار داد و مثل او عمل كرد؟پيامبر (ص) كه يك انسان معصوم است را چگونه مي-
  ان باشيم و در همان حد عمل كنيم.ايشسعي كنيم عين – .اسوه بودن طبيعتاً با تحوالت قابل تغيير است ولي مالك صفات نيك است) 1
  ان باشيم و در همان حد عمل كنيم.ايشسعي كنيم عين - .بودن در اموري است كه همواره براي بشر خوب و با ارزش بوده استاسوه) 2
ايشـاندر حد توان از ايشان پيروي كنيم و خـود را بـه روش  – .اسوه بودن در اموري است كه همواره براي بشر خوب و با ارزش بوده است) 3

  تر كنيم.نزديك
ايشـان در حد توان از ايشان پيروي كنـيم و خـود را بـه روش  -ه بودن طبيعتاً با تحوالت قابل تغيير است ولي مالك صفات نيك استاسو) 4

  تر كنيم.نزديك
البالغه حضرت علي (ع) خاستگاه عدم واگذاري انسان به خويش چه امري ذكر شده است و با كـدام عبـارت نهج370با توجه به حكمت- 152

  ؟تري داردابت نزديكوحياني قر
  »و ما بينهما العبين« –سرگرم نشدن به كارهاي لهو) 1
  »و ما بينهما العبين«- ارزشعدم پردازش به كارهاي لغو و بي) 2
  »ما خلقناهما الّا بالحق« -سرگرم نشدن به كارهاي لهو) 3
  »هما الّا بالحقما خلقنا«- ارزشعدم پردازش به كارهاي لغو و بي) 4
؟كندترتيب به مفهوم كدام مصرع اشاره مي بهزير،هر يك از عبارات- 153
  دوري ما از خداوند و فراموشي ياد او -
  معلول بازگشت به خود -
  نتيجة قرار گرفتن گرايش به حق در وجود آدمي -
  تر از من به من استدوست نزديك –در كنار من و من مهجورم –تر كه من از وي دورموين عجب) 1
  تر از من به من استدوست نزديك -كه قمر سازد؟خوبي قمر بهتر يا آن –كه شكر سازداي دوست شكر بهتر يا آن )2
  تر از من به من استدوست نزديك -تر كه من از وي دورموين عجب -در كنار من و من مهجورم) 3
  تر يا گلشن و گل در تواي باغ تويي خوش –تر كه من از وي دورموين عجب –تر از من به من استدوست نزديك) 4
زنـدگي و«گوينـد: ظهور رسيدن پيامد اعتقاد به آخرت در كدام عبارت قرآني متجلي است و خداوند در پاسخ به كافران كه مي ةنصمبه- 154

  ؟فرمايدچه مي» ي جز همين زندگي و حيات دنيايي ما نيستتحيا
  .»شوندروزي كه برانگيخته مياست تااي هلصها برزخ و فاروي آنگويد و پيشني است كه مياين سخ«- » لهي الحيوان ةخران الدار اآل« )1
  »و خيال آنان است.ظنگويند بلكه فقطروي علم نميازاين سخني است كه«- » لهي الحيوان ةخران الدار اآل«) 2
  »و خيال آنان است.ظنگويند بلكه فقطروي علم نميازاين سخني است كه« - »عليهم و ال هم يحزنونفال خوف«) 3
  .»شونداي است تا روزي كه برانگيخته ميها برزخ و فاصلهروي آنگويد و پيشاين سخني است كه مي« - »فال خوف عليهم و ال هم يحزنون«) 4
  ؟ود را بگيردخ ةروزة زير مسافر در ماه مبارك رمضان بايد نمازش را تمام بخواند و روز 7يك از سفرهايدر كدام- 155
  .فرسخ نباشد 8تر ازفرسخ و برگشت هم كم 4تر ازرفت او كم) 1
  .فرسخ نباشد 8تر ازفرسخ و بيش 4تر ازمسافت رفت و برگشت او هر كدام كم) 2
  .فرسخ است و رفت او بيش از نيمي از آن باشد 8رفت و برگشت او روي هم) 3
  .فرسخ باشد 8فرسخ باشد و برگشت 3مسافت رفت مسافر) 4

را از مسئولين حوزه دريافت كنيد.هاي معارف مربوط به خودتوانيد سؤالشما ميهاي مذهبي،اقليتآموزاندانش  1دين و زندگي
  

  مباحث كل كتاب
  12تا پايان درس 1رسد

  152تا صفحة11صفحة

دقيقه7
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در قرآن كـه خطـاب » .مرا مالمت نكنيد خود را مالمت كنيد«افسوسشان و موضوع عبارت ةقول دوزخيان هنگام بلند شدن نال ،ترتيببه -156
  ؟در كدام گزينه متجلي استن است،مياشيطان به جهن

  .انسان استعامل اصلي گناه خود – .كرديمشخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمي ناي كاش فال) 1
  .حسرت و پشيماني در آخرت سودي ندارد – .كرديمشخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمي ناي كاش فال) 2
  .حسرت و پشيماني در آخرت سودي ندارد-  .شيطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهي ما شدند) 3
  .ناه خود انسان استعامل اصلي گ-  .شيطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهي ما شدند) 4
؟ترتيب در كدام گزينه آمده استعلت هر يك از موارد زير به- 157
  پيامبران و امامان ،بهترين گواهان قيامت -
  انكار معاد بدون داشتن شك در آن -
  نعمت الهيازمست و مغرور بودن –مصون و محفوظ بودن از هر خطايي) 1
  ناه بدون ترس از دادگاه عدل الهيانجام گ –مصون و محفوظ بودن از هر خطايي) 2
  انجام گناه بدون ترس از دادگاه عدل الهي -ها در آخرتديدن ظاهر و باطن اعمال انسان) 3
  نعمت الهيازمست و مغرور بودن -ها در آخرتديدن ظاهر و باطن اعمال انسان) 4
  ؟دام استترتيب كمورد جمال و زيبايي به بي ةبازتاب افتادن در دام تبرج و عرض- 158
  ضعف روحي و ناتواني در اثبات خود -غافل شدن از هدف اصلي زندگي) 1
  هاعدم كنترل هوسوتندروي و افراط -غافل شدن از هدف اصلي زندگي) 2
  عفاف و حيا ةاز بين برند- دور شدن از خداي متعال )3
  نااهالنتحقير روح بلند و عدم دور ماندن از نگاه- دور شدن از خداي متعال) 4
يد و از كارهاي شيطاني استلهاي بخت آزمايي پپرستي و تيركو بتبه راستي شراب و قمار«يك از عبارات زير در مورد آية شريفةكدام- 159

؟درستي بيان شده است به...» 
  است.پرستي آگاه كردهالف) خداوند تمامي مردم را مورد خطاب قرار داده و نسبت به خطر آلودگي به شراب و بت

  مشروط به پرهيز كردن ما از اعمال پليد و شيطاني است. ،ب) دستيابي به سعادت و رستگاري در مسير زندگي
  ج) هدف دشمن قسم خوردة بشر، از وسيله قرار دادن قمار، ايجاد كينه و دور ساختن آدمي از ياد نماز است.

  سازد.ميدورنمازبرترين فايدة اقامةا را ازمترين گناهان است،بزرگ ءكه جزد) نوشيدن شراب عالوه بر اين
  الف، د) 4  ب، د) 3  ب، ج) 2  الف، ب) 1
؟آن است ةمؤيد كدامين آثار محبت به خدا و طرق فزايند ،هر كدام از مفاهيم و عبارات زير -160
  مذكور است.» ال اله اال اهللا« ةدينداري بر دو پايه استوار است كه در جمل-
  ».ل سوختگان و درماندگان را دوست داردخداوند، رسيدگي به د«-
  ».شودهر كس در روز قيامت با محبوب خود محشور مي«-
  پيروي از خداوند –دوستي با دوستان خدا –مبارزه با دشمنان خدا) 1
  دوستي با دوستان خدا –پيروي از خداوند –بيزاري از دشمنان خدا) 2
  دوستي با دوستان خدا –خدادوستي با دوستان –مبارزه با دشمنان خدا) 3
  پيروي از خداوند –پيروي از خداوند –بيزاري از دشمنان خدا) 4
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161- Harry, the careful driver, … tired now because he was driving during the 
night.  

1) must 2) should be 3) should 4) must be 

162- These are wonderful … sports shoes and probably the most popular shoes the factory has ever 
made. 

1) more modern than 2) the most modern 3) modern 4) as modern as 

163- The two fifteen-year-old sisters have … all over the house, but they can’t find the book that they 
have borrowed from the library. 

1) searched  2) visited 3) wondered 4) checked 

164- The high school student came late and gave the … of excuses when asked why he was late. 
1) deepest  2) neatest  3) weakest  4) bravest 

165- Sometimes, you have to behave … to be kind; you make somebody experience physical or mental 
pain because it will be good for them later. 

1) politely 2) patiently 3) energetically 4) cruelly 

166- Voluntary work was particularly important in view of the … that women were often forced to 
give up paid work on marriage.     

1) knowledge  2) information 3) belief 4) fact 
PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 
on your answer sheet. 

Nowadays, anyone unable to speak correct English faces enormous social, personal, and economic 
problems. English is famous for its worldwide use but notorious for its pronunciation. There is no 
doubt that wrong pronunciation will result in misunderstanding. 

Bangladesh is basically a monolingual country. But English is indeed dominating the country, and 
at the higher secondary level in Bangladesh, enough attention is paid to grammar and vocabulary in 
English. Although pronunciation is another major sub-skill to be acquired when learning the English 
language, it is often forgotten or ignored, at least up to the higher secondary level in Bangladesh. It 
might be due to the wrong educational system of Bangladesh, lack of pronunciation knowledge of a 
considerable number of teachers, or unawareness of a large number of students who do not know the 
importance of some phonetic and phonological aspects of English. 

167- What does the passage mainly discuss? 
1) A common misunderstanding among Bangladeshis   
2) A common problem among Bangladeshi students 
3) The importance of learning English  
4) The importance of correct pronunciation in Asian countries 

168- The word “acquire” in paragraph 2 is closest in meaning to …… . 
1) carried  2) gained 
3) defended  4) attracted 

169- The author of the passage is NOT certain about … . 
1) the problems we will face if we are not able to speak correct English nowadays 
2) what wrong pronunciation results in if it is not dealt with 
3) the reason why correct pronunciation is forgotten or ignored in Bangladesh’s schools 
4) the number of the languages students are going to learn in Bangladesh 

170- Which of the following is TRUE about Bangladeshi students, according to the passage? 
1) They prefer to speak their mother tongue all the time and that’s why their English doesn’t improve. 
2) All of them will face problems in the immediate future, as they can’t speak English correctly. 
3) They have many English teachers who have enough knowledge of pronunciation. 
4) They have more knowledge about English grammar and vocabulary than pronunciation. 

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.

 1زبان انگليسي
  

  مباحث كل كتاب
  4تا پايان درس 1رسد

  119تا صفحة15صفحة

دقيقه8
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محل انجام محاسبات

1

-1

-2

y

x

xدر دنبالۀ هندسی-171 ,x ,x ,...  1 4 ترتیب جمالت اول و سوم یک دنبالۀ حسابی باشند،اگر جمالت دوم و سوم به10
جملۀ چندم دنبالۀ حسابی، نصف جملۀ پنجم دنبالۀ هندسی است؟

) هشتم4) هفتم3) ششم2) پنجم1
315و21ترتیب از راست به چپ برابرقدرنسبت مثبت، بهمجموع و حاصل ضرب سه جملۀ متوالی از یک دنبالۀ حسابی با-172

کدام است؟است. قدرنسبت این دنباله
1 (42 (2 3 (34 (1 

tanبا فرض-173 
2
tan)، حاصل عبارت3 cot )

sin
   


2

2
کدام است؟1

1 (114
152 (1

93 (143
184 (9

67
174-n )با توجه به تساوي )  3 42 327 3 9 کدام است؟ n، مقدار 27

1 (55
242 (77

363 (77
1084 (55

72
yاگر معادلۀ سهمی زیر، به صورت-175 a(x h) k  2باشد، حاصلa h k کدام است؟

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

xمجموعه جواب نامعادلۀ-176
x

x x


 

 

2

2
3 1 1

1
,a]صورت به ) {b} است. مقدارa bکدام است؟

1 (42 (2 3 (34 (1 
fاگر تابع-177 (x) ( a b)x a b   2 4 کدام است؟abیک تابع همانی باشد، حاصل 3

1 (/0 12 (/0 13 (/0 124 (/0 12
ثانیه طول بکشد، حداکثر چند دقیقه طول 3رقمی است. اگر رمز را ندانیم و امتحان کردن هر رمز 3قفلی داراي یک رمز-178

کشد تا قفل باز شود؟می
1 (452 (503 (334 (64

 ؟نباشنددار در کنار همطوري که حروف نقطهتوان نوشت، بهمی» گلستان«چند جایگشت با حروف کلمۀ-179
1 (7202 (2403 (3604 (480

ها باشد، کدام است؟داریم. احتمال آن که فقط یک جفت کفش میان آنلنگه را به تصادف بر می 4جفت کفش، 5از میان-180

1 (5
422 (1

423 (3
74 (4

7

احيهاي طرسؤال

١٢t_kanoonirتجربي كانون فرهنگي آموزش12آدرس صفحة اينستاگرامي مقطع
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محل انجام محاسبات

نفر فقـط در گـروه ورزش هسـتند.  9نفر در گروه روزنامه دیواري و12نفر در گروه ورزش،16نفري،39در یک کالس-181
 ؟نیستندیک از این دو گروهچند نفر آنان عضو هیچ

1 (152 (163 (174 (18
aاعداد ۀدر دنبال-182 1 1،n na a  1 2   دهم، کدام است؟ ۀ، جمل1

1 (9792 (9873 (10154 (1023
رؤیت انتها و ابتداي ۀاي قرار دارد، ایستاده است. زاویمتر از پاي ستونی که بر روي آن مجسمه35 ۀناظري به فاصل-183

 tan)است. ارتفاع مجسمه کدام است؟40و45مجسمه با سطح افق / )40 0 8
1 (6 2 (4/6 3 (7 4 (2/7 

xاگر-184

  2باشد، حاصل عبارتtanx

( sinx)
sinxtan x


 2

1
1

، کدام است؟

1(cos x 2  2(cos x 3(cos x2 4(cos x 

A/اگر-185 ( ) 1 55 9 3 )باشد، حاصل12 A )
1

1  ؟، کدام است21
1 (32 (43 (54 (6 

و20، محیط اتـاقواحد مربع24هر طرف قالی از کنار دیوار یک اتاق مستطیل شکل، ثابت است. اگر مساحت اتاق ۀفاصل-186
است؟چند واحد مربعباشد، مساحت قالیواحد12محیط قالی

1 (8 2 (9 3 (104 (12

xۀمجموعه جواب نامعادل-187 x

xx x




 2
7 8

22
، به صورت بازه، کدام است؟

1(( , ) ( , ) 4 2 2 12(( , )2 43(( , ) ( , ) 1 2 2 44 (( , )1 2
yۀمساحت محدود به نمودار تابع با ضابط-188 | x |  وx y 3   کدام است؟12

1 (122 (153 (164 (18
طوري کهنفر انتخاب کرد، به3توان از بین آناننفر در اردویی شرکت دارند. به چند طریق می 4مدرسه نمونه، 5هراز-189

هیچ دو نفر انتخاب شده، از یک مدرسه نباشند؟
1 (1352 (2703 (3204 (640

3دو تاس را با هم می-190 باشد، کدام است؟اندازیم. احتمال آنکه مجموع دو عدد رو شده مضرب

1 (1
42 (1

33 (5
184 (7

18

آشناهايسؤال

@zistkanoon٢تجربي كانون فرهنگي آموزش12آدرس كانال تلگرامي مقطع
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،»شـوندهاي جـانوري یافـت میهاي زیستی که در ساختار الیۀ بیرونی غشـاي یاختـهمولکول«کدام گزینه در ارتباط با-191
است؟نادرست

ها عبور کنند.از آنتوانند یمواد مازی) فقط برخ1
) حداقل واجد سه نوع عنصر در ساختار خود هستند.2
زیستی در ساختار آن حضور دارند.يهامولکولیچهار گروه اصل) 3
دارد.دهایسریگل يتر هیشبيساختارة آن،دهندلیتشکیبخش اصل) 4

است؟صحیح» هاي غیردائمیبخشی از لولۀ گوارش انسان با چین«کدام گزینه دربارة-192
شود.انتهايي مري وارد اين بخش مي ةشل شدن بنداركيموس با )1
 .استهاي سازنده خودها به واحدپروتئين ةاي تبديل كنندهاين بخش داراي آنزيم ةشير )2
كافت بود.هاي آبتوان شاهد كاهش واكنشهاي غدد آن مي  ) در پي تخريب برخي از ياخته3
شوند.اي مورب نيز ديده ميهاي ماهيچهاليه ،لي و حلقوياي طوهاي ماهيچهدر اين بخش عالوه بر اليه )4

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟-193
، تمام قسمت« هاي اندام ..................... در سمت ..................... بـدن فـرددر انسان سالم و ایستاده، برخالف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

»است.نگرفتهقرار
چپ -غیر گوارشی مرتبط با سیاهرگ باب –انساناي شکل لولۀ گوارش) بخش کیسه1
راست –هدف هورمون سکرتین مترشحه از رودة باریک –) قسمت اعظم اندام سازندة اوره2
راست –ذخیرة کنندة صفرا –کنندة آب و یون) باالترین قسمت اندام کولون جذب3
چپ –داراي بندارة مرتبط با ریفالکس –کنندة ترشحات لوزالمعده و کیسۀ صفرا) قسمت ابتدایی اندام دریافت4

..................توان گفتمی.................. در اسپیروگرام یک فرد سالم و بالغ، زمانی که-194
 .خواهند آمدهاي ناحیه گردنی به انقباض درماهیچه -خود قرار دارد ۀ) منحنی در باالترین نقط1
شود.ها خارج میهمواره حجمی برابر با حجم جاري از شش -آیدصورت غیرفعال پایین می) منحنی به2
شود.تبادل گازهاي تنفسی براي مدت کوتاهی متوقف می -خود قرار دارد ۀترین نقط) منحنی در پایین3
کند.سینه کمک می ۀهاي شکمی، به کاهش حجم قفسانقباض ماهیچه -ها خارج شودبازدمی، از شش ة) حجمی برابر با ذخیر4

کند؟درستی کامل میکدام گزینه عبارت زیر را به-195
»دارانی که .............. شکل گرفت،در اولین مهره« ..............
کنند.ها جلوگیري میجریان خون قلب، از برگشت خون به بطن ةطرفه کنندهاي یکدریچه -گردش خون مضاعف ۀ) سامان1
داران، به اکسیژن بیشتري نیاز است.نسبت به سایر مهرهدلیل نوع حرکت،  به –هاي ششیورود خون به قلب از طریق سیاهرگ) 2
و محدود به نواحی خاص است.هاي کوچک و پراکندة پوستیاندام تنفسی، برجستگی -آبشش )3
رود.خون روشن بازگشتی از سطوح تنفسی، به دهلیز چپ می -قلب واجد چهار حفره) 4

کند براي مدتی طوالنی عالوه بر مصرف زیاد غذاهاي نمکی میزان مایعات کمی مصرف کرده اسـت، بـهفردي که ادعا می-196
توانـداست. چند مورد میهایی از بدن او متورم شدهشود بخشها، پزشک متوجه میکند و در بررسیپزشک مراجعه می

شود؟عث ایجاد حالتی مشابه بیمار فوقبا
هاشده به کپسول بومن همانند تاخوردگی شدید میزناي به علت افتادگی کلیه  کاهش مقدار مایع تراوش –الف
هاي فوق کلیههاي کلیه همانند پرکاري بخش قشري غدههاي کالفکآسیب به ساختار غشاي پایه مویرگ –ب
هاي لنفی یا مجاري لنفی راست و چپ بدن انسانهاي لنفی به گرهانسداد در محل تخلیۀ رگ –ج
هاي ورودي به دهلیز راست قلبهاي خوناب همانند افزایش فشار خون رگتجزیۀ بیش از حد پروتئین –د
1(1 2(2 3(3 4(4

هاي طراحيسؤال

١٢t_kanoonirتجربي كانون فرهنگي آموزش12آدرس صفحة اينستاگرامي مقطع
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اند که داراي نوعی صافی براي محـدودکردن عبـوردر ارتباط با گردیزه (نفرون)هاي انسان مشاهده شدههاییبخش-197
نیاز بهبدونهاي بسیار درشت هستند. درصورتی که این بخش، ................... همواره تبادل مواد با گردیزه رامولکول

دهد.مصرف انرژي زیستی انجام می
هاي صاف بیشتر داشته باشد،تر و میزان ماهیچههاي کشسان کمطرف خود رگی با میزان رشتهحداقل در یک )1
ها انتخاب کند،) مواد دریافتی از بافت پوششی مکعبی را براساس دفعی یا مفید بودن آن2
هرم قرار داشته باشد،رأستري بهنزدیک ۀدر فاصلهمیشه) در هر هرم از کلیه،3
داشته باشد،هاي کوچک بخش قشريانشعاب انتهایی سرخرگتري بهنزدیک ۀدر هر هرم از کلیه، فاصل )4

چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟-198
هاي زنـدةترین یاختهخارجیترین قسمت پوست ............... هاي داخلیدر ریشۀ گیاهان جوان دولپه فاقد یاختۀ معبر، یاخته«

» ،پوستپیرامون آوندها در زیر ...............
کنند. از برگشت مواد جذب شده به بیرون ریشه جلوگیري می –الف) برخالف
با مصرف انرژي در افزایش فشار آوندهاي چوبی نقش دارند.  –ب) همانند
کنند. اي را ایجاد میبه همراه تعریق و خواص ویژة آب، جریان توده –ج) همانند
. شوندمیآپوپالستیمسیرطریقازموادعبورمانعقطعاً –د) برخالف

1(1 2(2 3(3 4(4 
است؟، همواره صادقندارد، کدام گزینه دربارة دیوارة یک یاختۀ زنده و مسن گیاهی که قابلیت رشدBو A با توجه به تعاریف-199

Aدارد.کند و دو یاخته را در کنار هم نگه می) مانند چسب عمل می
B( شود.گیرد؛ اما مانع رشد آن نمیمانند قالبی، پروتوپالست را در بر می
یابد.نیز افزایش میAبرخالف بخشB) همراه با رشد پروتوپالست و اضافه شدن ترکیبات سازندة دیواره، اندازة بخش1
ها نقش دارد.تبادل مواد بین یاختهکنترلاي، درو بخشی از دیواره که در محل الن نیست، همانند غشاي یاختهA) بخش2
تواند مستقیماً در ارتباط با غشاي یاخته قرار گیرد.نمیBوAاي برخالفترین بخش دیوارة یاخته) ضخیم3
یاخته است، همواره با هم متفاوت هستند.يتماس با دیوارة نخستین و غشاهایی از دیوارة پسین که درهاي قسمتگیري رشته) جهت4

نـوعی گیـاه علفـی ۀهاي سامانه بافتی که فضاي بین روپوست و بافت آوندي را در سـاقویژگی«کدام مورد، در ارتباط با-200
، صحیح است؟»کنددانه پر مینهان

هاي سیتوپالسمی براي ارتباط با یکدیگر باشد. هاي بالغ با کانالتواند داراي یاخته) هر بافت آن نمی1
ها را هسته اشغال کرده است. تر حجم آناند که بیش  هاییبافتی، یاخته ۀاین سامان أ) منش2
. استهایی فاقد قابلیت تقسیمترین بافت در این سامانه داراي یاخته) رایج3
هایی با قابلیت رشد است. ) هر بافت آن داراي یاخته4

. ........ قطعاً......... هر عبور مواد از عرض غشا که-201
هاي غشایی ندارد. دهد ـ نیازي به پروتئینرخ میدر یاختهانرژيشکل رایجبدون مصرف) 1
همراه است. ATPازدهد ـ با مصرف انرژيهاي غشایی رخ میبدون نیاز به پروتئین) 2
شود. هاي غشایی انجام میدهد ـ به واسطۀ پروتئیندر جهت شیب غلظت رخ می) 3
دهد ـ به انرژي نیاز دارد. در خالف جهت شیب غلظت رخ می) 4
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چند مورد صحیح است؟-202
حس است.حس و پادهماي، داراي اعصاب همدستگاه عصبی روده –الف
شود.هورمون گاسترین، باعث افزایش ترشح هورمون لیپاز در معده می –ب
باشند.النخاع مییکی از مراکز تنفس و مرکز بلع، هر دو در بصل – ج
باشد.ولی میاي طاي بین بافت پیوندي خارجی و الیۀ ماهیچهبخشی از شبکۀ عصبی روده – د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

؟کندنمیدرستی کامل  کدام گزینه، عبارت زیر را به-203
توان بیان داشت که حجم .............. همانند حجـم .............. بخشـی ازبا توجه به منحنی دم نگاره در یک فرد سالم، می« 

»شود.ظرفیت .............. محسوب می
تام –مرده –) ذخیرة بازدمی1
حیاتی –ذخیرة دمی –) جاري2
حیاتی –ماندهباقی –مردههواي) 3
تام –جاري –ماندهباقی )4

هایی .............توانند غضروفها .............. ناي میتوان مشاهده کرد که نایژهدر ارتباط با تشریح شش گوسفند می-204
داشته باشند.هاي پروتئینی کشسان تهرشبا –برخالف) 1
صورت حلقۀ کامل داشته باشند.  به –برخالف) 2
در هر تکه از برش ششی داشته باشند. –همانند) 3
هاي مخاط و زیر مخاط قرار داشته باشند.در بین الیه –همانند) 4

جملۀ زیر مناسب است؟با توجه به گردش خون عمومی انسان سالم و بالغ کدام عبارت براي تکمیل-205
»ها ....................ها ................... سیاهرگدر سرخرگ«
هاي دیواره را تشکیل داده است.یکی از الیه ،غشاي پایه –همانند) 1
ها قرار دارند.هاي کشسان درون یکی از الیهرشته –همانند) 2
شود.تر گرد دیده میاي و پیوندي، بیشماهیچهالیۀتربیشدلیل ضخامتمقطع عرضی به –برخالف) 3
کردن جهت جریان خون یافت.طرفهمنظور یک  هایی بهتوان دریچهنمی –برخالف )4

............. در فرایند انعقاد خون-206
هاي پتاسیم و کلسیم در خون الزامی است.وجود یون) 1
شود.تبدیل میترومبین، با شکسته شدن در خون به مولکولی فعال) 2
شود.هاي فیبرین تبدیل میاي به رشتهفیبرینوژن نامحلول تحت تأثیر ماده) 3
گردند.هاي خون میهاي آسیب دیده موجب تغییر برخی از پروتئینشده از گردهبرخی مواد آزاد )4

یجاد سدي فیزیکی، باعث محافظتدانه با ترشح ترکیبات لیپیدي در سطح خود با اهاي قسمتی از یک گیاه جوان نهانیاخته-207
هایی تمایزتوانند به یاختهها پیش از تمایز براي ترشح ترکیبات لیپیدي میشوند، این یاختهدر برابر ورود نیش حشرات می

..........یابند که
) در تمام طول ریشه وظیفۀ جذب آب را برعهده دارند. 1
در افزایش دماي برگ و کاهش تبخیر آب نقش دارند.  )2
هاي) سبز رنگ به تولید مواد غذایی بپردازند. هاي (پالست) با استفاده از دیسه3
دهند. اي شدن دیواره، پروتوپالست خود را از دست میپنبه) پس از چوب4
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پالسمولیز در یاختۀ گیاهی ................. وضعیت تورژسانس................-208
شود.میايیاختهباعث افزایش فاصلۀ بین پروتوپالست و دیوارة –همانند) 1
باشد.مربوط به قرارگیري یاخته در محیطی با فشار اسمزي باال می –برخالف) 2
تواند منجر به استوار ماندن اندام شود.هاي غیرچوبی گیاه، میدر اندام –همانند) 3
اي یکسان باشد.شود که فشار اسمزي در دو طرف دیوارة یاختهزمانی ایجاد می –برخالف) 4

. نداردوجود........ طور معمول امکان مشاهدة  است، به......... ی بافت گیاهی کهنوعاي، درۀ بافت زمینهدر سامان-209
هاي مرده ـ نقش بافت در استحکام اندام گیاهیداراي یاخته) 1
ايهاي آن داراي دیواره نخستین نازك ـ قدرت تقسیم یاخته  یاخته) 2
در برابر آبداراي دیوارة چوبی نشده ـ دیوارة پسین نفوذناپذیر) 3
هاي هوایی گیاهداراي دیوارة نخستین نازك ـ این بافت در اندام) 4

است؟نادرست ،گیاه لوبیا ۀدر ریشزندة پیرامون آوندها در زیرپوستهايترین یاختهکدام عبارت دربارة بیرونی-210
اند.  الد نخستین ایجاد شدهاي در ساختار ریشه قرار دارند و از تقسیم سرهاي بافت زمینه) در مجاورت یاخته1
توانند از مسیر آپوپالستی همانند مسیر سیمپالستی عبور کنند. ها می  ) آب و امالح معدنی براي عبور از این یاخته2
هاي آوند آبکشی قرار دارند. تر و یاختههاي آوند چوبی باریکترین بخش ریشۀ گیاه، در مجاورت با یاختهدر ضخیم )3
کنند. هاي محلول را وارد آوند چوبی مییونانرژي در یاختهشکل رایجهاي داراي نوارکاسپاري، در طی بارگیري چوبی با صرف) همانند یاخته4

 ؟شودنمییابی حیات محسوبهاي سطوح سازمانکدام از ویژگی-211
زنده تشکیل شده است.سازگان، تنها از موجودات) اجتماع برخالف بوم1
سازگان از موجودات زنده و غیرزنده تشکیل شده است.) زیست بوم همانند بوم2
است.تر) تنوع جانداران در سطوحی که موجودات غیرزنده هم قرار دارند، نسبت به سایر سطوح بیش3
ته است.یاخباشد،داراي واحد ساختار و عملکرد در جانداران می) تنها سطحی از حیات که4

هاي ...........موادي که در از بین بردن اثر اسیدي کیموس معده نقش مؤثري دارند، توسط یاخته ۀباریک انسان، هم ةدر رود-212
شوند.می
) داراي ریز پرزهاي فراوان، ساخته2) مستقر بر روي غشاي پایه، تولید1
اي، واردیاختهمایع بینریز به) غدد برون4صفرا به ابتداي دوازدهه، ترشح ة) سازند3

است؟نادرستدستگاه گوارش گاو، ةکدام گزینه دربار-213
شود، مقداري از سلولز آن به گلوکز تبدیل شده است.) هر غذایی که وارد دهان می1
شود، بر روي آن گوارش مکانیکی صورت گرفته است.) هر غذایی که وارد مري می2
کند.بلع مسافت بیشتري را در معده طی می) غذا در دومین بلع نسبت به اولین3
کند.هاي زیاد عبور میخوردگی) غذا در دومین بلع قبل از گوارش شیمیایی از بخشی با چین4

............نیستها قرار دارد، ممکنطور کامل درون شش  هر قسمت از بخش هادي که به-214
پذیر باشد. ) فاقد نوعی بافت پیوندي انعطاف1
) حاصل دو شاخه شدن ناي باشد. 2
) موجب مرطوب شدن هواي دمی شود. 3
هواي ورودي و خروجی نقش داشته باشد. تنظیم) در4

هاي آشناسؤال
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مویرگی را مشاهده کرد، قطعاً ......... ۀیک شبکد بهئتوان در آن ورود خون محتوي مواد زادر انسان، در مسیري از گردش خون که می-215
شود. ) خون از قسمت راست قلب خارج و به سمت چپ قلب وارد می1
آن نقش دارد.  ۀترین دریچقلب برخالف پایین ۀ) باالترین دریچ2
گردد. میها، به قلب باز) خون پس از انجام تبادالت گازي در برخی از اندام3
توان در بخشی از آن مشاهده کرد. عت خون در دستگاه گردش خون را می) بیشترین سر4

صحیح است؟ ،در ارتباط با دستگاه لنفی چند مورد از موارد زیر-216
الف) طحال در ارتباط با مجراي لنفی قطورتر قرار دارد.

اي است.ب) تیموس در پایین سیاهرگ زیرترقوه
 .یابدمیهاي لنفی افزایشج) در بخش انتهایی رودة باریک تعداد گره

ها قرار دارد.د) تیموس فقط در جلوي بطن
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

شود که ..........دیده میايمهرهبیگوارشی در جانور ۀاماندفعی متصل به س ۀسامان-217
گیرد. اي قرار میهاي ماهیچه) گلوکز با خروج از مویرگ در دسترس یاخته1
گیرد. ها قرار می) اکسیژن با حمل توسط هموگلوبین در اختیار نورون2
یابد. معده ادامه می ۀهاي کربن قطعاً در پیش معده آغاز و در کیس) گوارش هیدرات3
هاي بدن همولنف جریان دارد.) در فضاي بین یاخته4

کند؟کامل مینادرستیچند مورد جملۀ زیر را به-218
...........» ،کنداي که حجم خون موجود در دهلیزها شروع به کاهش یافتن میدر یک فرد سالم، پس از لحظه«

یابد. الف) فشار خون در سرخرگ ششی افزایش می
توان ورود خون به تمام حفرات قلب را مشاهده کرد. ب) می

شود. ها منتشر میمیوکارد بطن ةگرهی دیوار ۀج) جریان الکتریکی به شبک
کمتر از این تعداد در هنگام شنیدن صداي گنگ و طوالنی قلب است.  ،هاي قلبی بستهد) تعداد دریچه

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
..........کند،خصوص فسفات کمک میجذب مواد معدنی بهجاندار همزیستی که به گیاه در-219

کند.گیاه زندگی می ۀدر سطح ریشکند وهمزیستی برقرار می ۀرابط% گیاهان90) با حدود1
کند.) ممکن است در حفرات ساقه و دمبرگ گیاه فعالیت کند و از محصوالت فتوسنتزي گیاه استفاده می2
گیاه با سطح بیشتري از خاك در تماس است. ۀاي و بسیار ظریف آن، نسبت به ریش) پیکر رشته3
کند.هاي هوایی گیاه، گیاخاك غنی ایجاد میا برداشت بخش) به دنبال مرگ گیاه ی4

فرنگیبرگ گیـاه گوجـهلبۀهاي موجود درهاي آب به صورت مایع از طریق روزنهطور معمول، در کدام شرایط مولکول به-220
شود؟دفع می

ها از یکدیگرهاي نگهبان روزنه  ) افزایش کشش تعرقی و دور شدن یاخته1
ها به یکدیگرهاي نگهبان روزنه  اي و نزدیک شدن یاختهشه) کاهش فشار ری2
هاي تار کشنده و کاهش میزان رطوبت هوا  ) زیاد شدن فشار اسمزي در یاخته3
از بخار آب) باال رفتن فشار آب داخل آوندهاي چوبی و اشباع بودن اتمسفر4
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محل انجام محاسبات

70cm

/مساحت سطحی به صورت-221 km20 متر مربع و با استفادهگزارش شده است. اگر این مساحت بر حسب سانتی00000235
b aنوشته شود، حاصلa10از نمادگذاري علمی به شکل bکدام است؟

1 (/3 652( /1 653 (/6 354 (/10 35

Aگرم از مایع222-108
g

/ با چگالی
cm33 Bگرم از مایع60را با6

g
/ با چگالی

cm31 کنیم تا مخلوطی همگن بهترکیب می5

کدام است؟SIمتر مکعب کاهش حجم رخ دهد، چگالی مخلوط حاصل در واحدسانتی10ین اختالط،دست آید. اگر در ح
1 (19002 (21003 (24004 (2800

هاي زیر درست است؟چه تعداد از عبارت-223
آید. الف) حالت پالسماي ماده اغلب در دماهاي خیلی باال به وجود می

شکل است. ب) شیشه یک جامد بی
هاي جامدهاي بلورین است. هاي مایع مانند نظم و تقارن مولکولتقارن مولکولپ) نظم و

هاي آن است. تر از فاصلۀ میانگین مولکولهاي گاز خیلی کمت) اندازة مولکول
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

/در-224
g داخل مخزنی، مقدار معینی از یک مایع به چگالی

cm30 برابر فشار ناشی از20ار کل در ته ظرفایم. اگر فشریخته8

درصد افزایش 2متر افزایش دهیم تا فشار کل در ته ظرفباشد، ارتفاع مایع داخل ظرف را چند سانتیمایع در ته ظرف

Hgیابد؟
g

/ )
cm

  313 P)و6 cmHg0 76

1 (8/6 2 (6/133 (2/274 (4/54
متر مکعبچند سانتیشکل در حال تعادل است.Uمتر مکعب در یک لولۀگرم بر سانتی 3ی به چگالیدر شکل زیر، مایع-225

متر مکعب در شاخۀ سمت چپ بریزیم تا سطح مایع در شاخۀ سمت راست به ارتفاعگرم بر سانتی 2از مایعی به چگالی
متر از کف ظرف برسد؟سانتی74

1 (30  
2 (1200
3 (12
4 (3000

متر برخورد کرده و پس از حرکت بر رويسانتی10متر بر ثانیه به درختی به ضخامت300گرم با تندي20اي به جرم لهگلو-226
شود. بزرگی نیروي برایند وارد از طرف درخت به گلوله در حینمتر بر ثانیه از آن خارج می100مسیري افقی، با تندي

تون است؟حرکت در تنۀ آن، چند نیو
1( 802 (80003 (1604 (16000

هاي طراحيسؤال

A cm 2
1 400A cm 2

2 100
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محل انجام محاسبات

m20mاي را از روي سکویی به ارتفاعمطابق شکل زیر، گلوله-227 ، با تندي اولیۀ
s

40 نسبت به امتداد افقو تحت زاویۀ
لوله نصف تندي اولیۀ آن باشد،شود، تندي گاي که فاصلۀ گلوله از سطح زمین بیشینه میکنیم. اگر در نقطهپرتاب می

N gبیشینۀ فاصلۀ گلوله از سطح زمین چند متر است؟ (
kg

 نظر کنید.)کنندة انرژي صرفو از همۀ نیروهاي تلف10

1( 40
2 (60
3 (80
4 (100

228-2m اگر دماي یک سیم نازك مسی به طول شود. دردرصد به طول آن اضافه می 4افزایش دهیم، به اندازةرا به اندازة
mصورتی که دماي یک صفحۀ نازك مسی به ابعاد m4 را به همان اندازه افزایش دهیم، چند درصد به مساحت آن 8

شود؟اضافه می
1 (4 2 (8 3 (164 (32

گیري دماست. عیار است، ... مبناي اندازهدر ... که دماسنجی م-229
رسانش گرمایی –سنج نوري) تف2تابش گرمایی –سنج تابشی) تف1
رسانش گرمایی –سنج تابشی) تف4تابش گرمایی –سنج نوري) تف3

230-80C mوجود دارد. در ظرفی مقداري آب C 50Cبه آن اضافه میگرم آب برسد. اگرکنیم تا دماي تعادل آن به
mدوباره C 40Cگرم دیگر آب رسد. در این صورت دماي آب اضافهمیدر ظرف ریخته شود، دماي تعادل این بار به

شود.) نظر میگرما با محیط صرفشده چند کلوین است؟ (از مبادله
1 (2882 (2933 (2984 (303

ها فرعی هستند؟کمیت ۀهم ،یک از موارد زیردر کدام-231
گالی، تندي، انرژي) چ2فشار ،زمان ،رم) ج1
دت روشنایی، مقدار ماده، زمان) ش4گالی، جریان الکتریکی، حجم) چ3

232-A 0، برابرBVوAVهاي اولیۀبا حجمBوچگالی مخلوط دو مایع مترمکعب است. اگر چگالی مایعگرم بر سانتی/75

Aبرابرg
L

gبرابری مایعBو چگال600
L

 است؟BVچند برابر AVباشد،800

1 (3 2 (4 3 (1
34 (1

4
233-Aیک قطره از مایعB چسبیتر از نیروي همبیشBوریزیم. اگر نیروي دگرچسبی بینAمیرا روي ظرف مسطح

.................... .باشد، مایعAAهايمولکول
1B 2Bکند.را تر نمی) ظرف شود.جدا نمی) دیگر از ظرف
3B  شود.پخش می) به صورت الیۀ نازکی در ظرف4Bماند.باقی می) به صورت گلوله در ظرف

آشناهايسؤال

v
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/و فشار هوا چند کیلوپاسکال است؟A، اختالف فشار نقطۀیرزدر شکل-234 g/cm )  313 6½¼Ã]وg/cm  31JAوg N/kg 10( 
1 (6/13
2 (136
3 (130
4 (60

AAاستوانهۀدر دو لول-235 یکی از ةدعقطر قاآب وجود دارد واي مربوط به هم تا سطح
 5سمت چپ تا ارتفاعۀلولبهدیگر است. اگرۀاستوان ةدعبرابر قطر قا 3هااستوانه
متر نسبت به حالت اول باالباریک چند سانتی ۀآب در لولمتر نفت اضافه کنیم،سانتی

g/cmمی (رود؟  31JA،(g m / s g/cm  2 310 0/8Sÿº»
1( 2/1 2( 6/3 3( 4 4( 5 

شوند. اگر کار نیروي وزنطابق شکل مقابل، سه توپ مشابه از باالي ساختمانی، از یک نقطه با سرعت یکسان پرتاب میم-236
W رابطه درست است؟باشد، کدامW3وW2،1روي سه توپ از لحظۀ پرتاب تا رسیدن به زمین

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

237-4 Fمطابق شکل زیر، به جسمی به جرم 40 1شود و پس از طی مسافتوارد میNکیلوگرم روي سطح افقی نیروي 6/

4m / s 37رسد. نیروي اصطکاك چند نیوتون است؟میمتر سرعتش از صفر به 0 8(cos / )

1 (4 2 (12
3 (204 (32

/در وسط یک صفحۀ فلزي نازك که ضریب انبساط سطحی آن-238 K  5 13 6 مترسانتی25هاياست، دو دایره به شعاع10
درجۀ سلسیوس برسانیم،200ایم. اگر دماي صفحه را به آرامی از صفر بهرا در دماي صفر درجۀ سلسیوس خارج نموده

AB شود؟ر میمتچند میلیفاصلۀ
1(/496 4
2 (/498 2
3 (/501 8
4 (/503 6

239- چگالی آن تقریباً . . . .درصد افزایش یابد، 1/0رسد. اگر طول آنمی2به1دماي یک میلۀ فلزي از
یابد.درصد کاهش می 3/0) 2یابد.درصد کاهش می 1/0) 1
یابد.درصد افزایش می 3/0) 4یابد.درصد افزایش می 1/0) 3

240-A Bحجم جسم 0و چگالی آن، دو برابر حجم جسم / Bچ8 Aگالی جسم Bاست. اگر گرماي ویژة ، نصف گرماي ویژة
A Bباشد و به هر دو به یک اندازه گرما بدهیم، افزایش دماي جسم شود؟می، چند برابر افزایش دماي جسم

1 (5
42( 4

53( 3
24( 2

3

A´A

10cm

cm60

cm40A

آب

ج�وه
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است؟نادرستهاي زیریک از گزینهکدام-241
24،هاي منیزیمایزوتوپیک نمونۀ طبیعی از) در1

12Mg.بیشترین فراوانی را دارد
6هاي) در میان ایزوتوپ2

3Li7و
3Liصد فراوانی بیشتري در طبیعت دارد.، ایزوتوپی که تعداد نوترون بیشتري دارد، در

ترین ایزوتـوپ در ایـنهاي فراوانهاي ایزوتوپ ناپایدار دو برابر تعداد الکترون) در یک نمونۀ طبیعی از عنصر هیدروژن، تعداد نوترون3
نمونه است.

 .د داردوجوایزوتوپ 3و 2 ،2یک نمونۀ طبیعی از عنصرهاي هیدروژن، لیتیم و منیزیم، به ترتیبدر) 4
Zn)ها متفاوت است؟کدام گزینه از لحاظ درستی و نادرستی با بقیه گزینه-242 g.mol ) 165

/گرم جرم دارد. این ظرف به تقریب از5/162) یک ظرف از جنس روي،1  241 5 اتم روي ساخته شده است. 10
eصورت) نماد الکترون به2

0 باشد. می1
/تشکیل شده است،Fe5626هايگرم که تنها از اتم 8/2ها در یک میخ آهنی به جرم) شمار نوترون3  223 01 (جرمباشد. می10

تقریب برابر عدد جرمی درنظر بگیرید.)مولی را به
است. amu 1تقریب برابری، به) جرم هر پروتون بر اساس واحد جرم اتم4

هاي زیر صحیح است؟چند مورد از عبارت-243
5برابرها در الیۀ چهارمیکسان در الیۀ سوم به حداکثر گنجایش الکترون lها با) نسبت حداکثر تعداد الکترونآ

است.18
lباب) اختالف حداکثر تعداد الکترون  5nو3 با حداکثر تعداد الکترون بـاl  3nو1 ، برابـر بـا حـداکثر گنجـایش

nاي باها در الیهالکترون  است.2
nیۀ سوم و چهارم، مقدارهاي موجود در الپ) در میان زیرالیه lتواند پنج مقدار متفاوت داشته باشد.می

هستند. 2و 0،1زیرالیه با اعداد کوانتومی فرعی 4هاي دوم و سوم در مجموع دارايت) الیه
1 (1 2 (23 (3 4 (4 

lالکترون باM ،15اگر در آرایش الکترونی اتم-244  80Xوجود داشته باشد، همچنین در1 اختالف تعدادعنصر فرضی
به کدام صورت است؟Xو M یس مولکول حاصل ازوباشد، ساختار لو10ها برابررونها و نوتپروتون

1 (|
: X M :

:X :

 




2 (: X M X :  


3 (|
: X M X :

:X :

   
 



4 (|
:M X :

: :M

 



245-1 شود،3یک هواپیماي مسافربري در ارتفاع مشخصی از سطح زمین (الیۀ تروپوسفر) در حال پرواز است. اگر ارتفاع پرواز او

ع نهایی برحسب متر کدام است؟باشد، ارتفاK286شود. اگر دماي سطح زمینبرابر می 5/2در مقیاس سلسیوسهوادماي
1 (5002 (75003 (10004 (1500

است؟نادرستشود،جزء هواي مایع که براي جداسازي گازها استفاده میهاي زیر دربارة فرایند تقطیر جزءبهیک از عبارتکدام-246
شوند. رج میترتیب فراوانی بیشتر به کمتر از برج تقطیر خادهندة هواکره بهآ) سه گاز عمدة تشکیل

COهایی عبور میب) در این فرایند نخست هوا را از صافی از آن جدا شوند.2دهند تا رطوبت هوا و گاز
ايشود داراي عدد اتمی و شمارة گروه جدول دورهجزء هواي مایع با خلوص بسیار زیاد تهیه می بهپ) آرگون که از تقطیر جزء

د. باشبرابر می
شود. بدون تغییر حالت جدا میHeت) در جداسازي گازها به این روش، گاز

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

هاي طراحيالسؤ

١٢t_kanoonirتجربي كانون فرهنگي آموزش12آدرس صفحة اينستاگرامي مقطع



45 :ةصفحشيمي دهم –تيرماه18آزمون -» تابستان«پروژة

محل انجام محاسبات

NaN)گرم سدیم آزید160مقدار-247 200/و3( NH))کروماتگرم آمونیوم دي4 ) Cr O )4 2 2 هاي زیـر تجزیـهطبق معادلـه7
کرومـاتحاصل از تجزیۀ سدیم آزید در شرایط استاندارد با حجم بخار آب حاصل از تجزیۀ آمونیوم ديN2شوند. اگر حجم گازمی

ــه ــنش ب ــرایط واک ــار آب در ش ــالی بخ ــد، چگ ــر باش ــرایط مشــخص براب ــا و ش ــدر دم ــر اس ــر لیت ــرم ب ــد گ ت؟تقریب چن
(H ,N ,O ,Na ,Cr : g.mol )     11 14 16 23 52NaN (s) Na(s) N (g) 3 22 2 3

(NH ) Cr O (s) Cr O (s) N (g) H O(g)  4 2 2 7 2 3 2 24
1 (/0 432 (/0 693 (504 (100

عبارت ...، ... عبارت ...، درست است. -248
هاي اکسیژن در هر مول منیزیم فسفات است. هاي اکسیژن در هر مول از ترکیب آلومینیم کربنات بیشتر از تعداد اتمتعداد اتم )آ

دهد. لیتر خون نشان میمیلی100گرم درگیري قند خون است که غلظت گلوکز را برحسب میلیب) گلوکومتر دستگاه اندازه
ها است. سدیم کربنات بیشتر از کاربرد آن براي ذوب کردن یخ جادهپ) کاربرد سدیم کلرید در تولید

ت) محلول، مخلوطی همگن از دو یا چند ماده است که حالت فیزیکی و ترکیب شیمیایی مخلوط در سرتاسر آن یکسان است. 
ث) تنها روش جداسازي مواد شیمیایی موجود در آب دریا، روش شیمیایی است. 

) ب، برخالف، ت4) پ، همانند، ب3ت، برخالف، ث) 2، همانند، پآ) 1
رسـانیم. اگـر چگـالیلیتـر می10مول آلومینیم سولفات را در مقداري آب حل کرده و حجم محلول را با افزودن آب بـه 249-2/0

g.mL S)است؟ppmفرض کنیم، غلظت یون سولفات در محلول حاصل چند 11محلول حاصل را ,O : g.mol )  132 16  
1 (12802 (28803 (57604 (7840

درصد اسـت. اگـر 34/2در آن برابرNaClلیتر بوده و درصد جرمیگرم بر میلی 05/1اي از آب دریا برابر باچگالی نمونه-250
فوق داشـتهمتر مکعب از آب دریا با مشخصات1000مول بر لیتر باشد و 12/7در یک محلول سیر شده برابرNaClغلظت

ــد ــور جام ــکیل بل ــا تش ــود ت ــر ش ــد تبخی ــب از آن بای ــر مکع ــد مت ــاً چن ــیم، تقریب ــود؟NaClباش ــروع ش ش
(Cl / ,Na : g.mol )  135 5 23

1 (/0 422 (/941 13 (10004 (700

H3عمرنیم-251
گرمی از این ایزوتوپ در اختیار داشـته باشـیم، پـس از حـدود30يسال است. اگر یک نمونه1،32/12

/49 ماند؟سال،  چند گرم از آن باقی می28
1 (875/1 2 (75/3 3 (5/7 4 (15

است؟تنادرسبا توجه به شکل داده شده کدام مطلب-252
کمان دارد.هاي رنگینکمترین طول موج را میان رنگD) پرتو1
ي دوم جـدولي سـبکترین عنصـر دورهمشابه رنگ شـعلهA) رنگ پرتو2

اي عنصرها است.دوره
3C در طیف نشري خطی اتم هیدروژن وجودهایی است کهاز رنگ) رنگ پرتو

nيدارد و حاصل انتقال الکترون از الیه 4يبه الیهn 2باشد.می
هنگـام عبـور از منشـور کمتـر از میـزان انحـرافB) میزان انحراف پرتـو4

است. Aو بیشتر از میزان انحراف پرتوDپرتو

آشناهايسؤال
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2هايي اتمکدام مطلب درباره-253 5
10 3 3A:[ Ne] s p 10و 1

18 3 4B:[ Ar] d s درست است؟
1(Aو17متعلق به گروهB.متعلق به گروه اول است  
2 (Aو17متعلق به گروهBياز عناصر دستهd.است
ي چهارم جدول تناوبی تعلق دارد.به دورهBبه گروه سوم و اتمA) اتم3
رسند.با از دست دادن یک الکترون به آرایش الکترونی اتم گاز نجیب میBبا گرفتن یک الکترون و اتمA) اتم4

ها درست هستند؟   هاي زیر، چه تعداد از عبارتبا توجه به شکل-254

شود.هاي بیولوژیک در پزشکی استفاده میگازي دو اتمی است که از آن براي نگهداري نمونهAآ) 
ي سوم قرار دارد.گازي تک اتمی است که از نظر درصد حجمی در هواکره در رتبهBب) 

شود.اي استفاده میهاي رشتهدر ساخت المپCپ) از گاز
تر است.کمCتر و از گازبیشBو A ت) دماي جوش هلیم از دو گاز

الکترون ناپیوندي وجود دارد.جفت 6، در مجموعCو A هاياي گازطهنق –ث) در ساختار الکترون
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

تر است؟ها بیشهاي زیر بعد از موازنه، مجموع ضرایب استوکیومتري فراورده یا فراوردهیک از واکنشکدامدر-255

1 (P O (s) H O(l) H PO (aq)4 10 2 3 4                     

2 (HCl(aq) CaCO (s) CO (g) H O(l) CaCl (aq)3 2 2 2     

3 (HCl(aq) Na CO (aq) NaCl(aq) H O(l) CO (g)2 3 2 2    

4 (Na (s) Fe O (s) Na O(s) Fe(s)2 3 2   
هاي جدول درست است؟مطالب ارائه شده در کدام ردیف-256

 )1(فقط )1
 )4( و )3( )2
 )2( و )1( )3
 )3( و )1( )4

هاي مبادله شدهتعداد الکترونفرمول شیمیایینامردیف
Crداکسی(III)کروم1 O2 36 
 CuCl22کلریدمس2
3(III  3AlF3فلوئورید(آلومینیم
 MgO4منیزیم اکسید4
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( C)

30km  اگر خودرویی روزانه به-257 اکسید تولید شده به ازاي هر یک کیلومتر مسافت  بن ديرا طی کند و میزان کرطور متوسط
250 g 14باشد، چند درخت با قطرطی شده با خودرو برابر  اکسید تولید شدهمتر الزم است تا ردپاي کربن ديسانتی21

اکسید تولید شده را به تقریبن ببرد؟ و این میزان کربن ديتوسط این خودرو در طی یک ماه را در همین مدت زمان از بی
14اکسید مصرفی براي درختی با میانگین قطردست آورد؟ (مقدار کربن ديتوان بهاز سوختن چند گرم متان می  21

C)در نظر بگیرید.)روز30باشد.) (یک ماه رادر هر سال میkg20متر،سانتی ,H ,O : g.mol )   112 1 16  
1( / 38 1 10 135  2( / 38 1 10 145  3( / 48 1 10 135  4( / 48 1 10 145  

چند مورد از موارد زیر درست است؟-258
یکی و ترکیب شیمیایی در سراسر آن یکسان و یکنواخت باشد. محلول، مخلوط همگنی از دو یا چند ماده است که حالت فیز ●
100gآب دریاي مرده (بحرالمیت) محلول غلیظی است به● 27gطوریکه در ها) شونده (انواع نمکحلاز آب آن در حدود

وجود دارد. 
کنند. شونده در مقدار معینی از حالل یا محلول تعریف میر حلها غلظت یک محلول را با مقدادانشیمی ●
ي انجماد آن از آب باالتر است. رنگ محلول اتیلن گلیکول در آب سبزرنگ است و نقطه ●
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

ت الزم است؟ (ازموالر منیزیم سولفا 02/0لیتر محلولمیلی100يگرم بلور منیزیم سولفات، براي تهیهتقریب چند میلی به-259
H( )نظر شود.تغییر حجم محلول صرف ,O ,Mg ,S : g.mol    11 16 24 32(   

1 (4642 (4863 (2404 (528
260-gدرصـد جرمـی20محلول450با توجه به نمودار زیر، اگر دماي

K)کروماتپتاسیم دي Cr O )2 2 کـاهشC30بـهC60ا ازر7
شـــود؟دهـــیم، تقریبـــاً چنـــد گـــرم رســـوب تشـــکیل می

(Cr ,K ,O : g.mol )   152 39 16
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