
 

 

  يازدهم تجربي
  دي)دي)  1212((- ٩٩د دی ماه 

  

  سؤال شماره  تعداد سؤال  صفحة كتاب درسي  نام درس  بندي سطح

  سطح اول
  سال اول مدارس  هاي آمادگي براي امتحانات نيم سؤال

ها از  ها طراحي جديد هستند. ايده سؤال توضيح: سؤال
  اند. سؤالي تشريحي سال يازدهم انتخاب شده 500 هاي كتاب

  1-10  10  85تا  10  )2ي (فارس

  11-20  10  42تا  1  )2عربي، زبان قرآن (

  21-30  10  84تا  8  )2دين و زندگي (

  31-40  10  60تا  15  )2زبان انگليسي (

  41-50  10  76تا  1  )2رياضي (

  51-60  10  78تا  1  )2شناسي ( زيست

  61-70  10  53تا  1  )2فيزيك (

  71-80  10  63تا  1  )2شيمي (

  طح دومس
  هاي آمادگي براي كنكور سؤال

ها از  ها طراحي جديد هستند. ايده سؤال توضيح: سؤال
  اند. سطحي سال يازدهم انتخاب شده هاي سه كتاب

  81-90  10  85تا  10  )2فارسي (

  91-100  10  42تا  1  )2عربي، زبان قرآن (

  101-110  10  84تا  8  )2دين و زندگي (

  111-120  10  60 تا 15  )2زبان انگليسي (

  121-130  10  76تا  1  )2رياضي (

  131-140  10  78تا  1  )2شناسي ( زيست

  141-150  10  53تا  1  )2فيزيك (

  151-160  10  63تا  1  )2شيمي (
  

  
  گروه فني و توليد

  
  اميرحسين رضافر (عمومي) -(اختصاصي) مهدي مالرمضاني  گروه مدير
  آفرين ساجدي (عمومي) - (اختصاصي)اكبري  ليدا علي  دفترچه مسئول

 طراحان سؤال
 -نيا اعظم نوري - فشين كيانيا-نژاد ايمان حسين -كفش حميد زرين-اكبريليدا علي-محمدمهدي روزبهاني-محمد بحيرايي

 محمد بابايي -حسن روحي –روش  عقيل محمدي –اله استيري  رحمت - محمد ابراهيم مازني -ميالد نقشي

 -حامد چوقادي -بابك اسالمي-مجتبي عطار -محمدجواد باغچي-فرداميرحسين بهروزي-اميرمحمد سلطاني-ي مرشدعل  ويراستاران
  لو سعيد آقچه –محدثه مرآتي  –صالح احصائي  –سكينه گلشني  –درويشعلي ابراهيمي  –فاطمه فوقاني 

 مي)ميالد سياووشي (عمو - (اختصاصي ياري فاطمه علي حروف نگاري و صفحه آرا

 
  گروه آزمون
  عام) چي (وقف بنياد علمي آموزشي قلم

  021- 6463 "تلفن -كانون فرهنگي آموزش - 932پالك  - خيابان انقالب بين صبا و فلسطين دفتر مركزي:
@kanoonir11t 
@riyazikanoon 



   2 :ةصفح  يازدهم ميعمو        )مدارس عاديسال اول  نيم امتحانات براي آمادگي (سؤاالت 1 سطح -دي 12
 

 
 
 

 درستي ذكر نشده است؟شده بهمشخص ةدر كدام بيت معناي لغوي واژ - 1 
 و دهقاني (زمين زراعتي)  ضيعتراحت بنشسته / خالي از نعمت وز  ) اندر اين تنگي بي1
  (شايسته) شايق) رخت از دنيي فاني بربست / به مالقات الهي 2
  ت نباشد بار / براي ديده بياور غباري از در دوست (پيشگاه)رتحض) و گر چنان كه در آن 3
  را (باغ)  پاليز) شهر تبريز است و كوي گلستان / فرّ فردوسي است اين 4
  است؟ متفاوت گزينه كدام در» علت« ةواژ معنايي كاربرد - 2

  ) پرهيز مكن ز كيميايي كه از او / يك جرعه خوري هزار علت ببرد1
  آمد وان دوا  ست و دغل كاين علت وي لذت علم و عمل / باقي بهانه ا بدل بخش بي) اي روح2
  دوست دارد دوست را / بر اميد خلد و خوف نار را ) پس به علت3
  پنهان بمالد آن را هزار بار هزار / كه تا برون رود از پوست علت ) همي4
   دارد؟ وجود اماليي غلط چند هاي زير واژه گروه در - 3
  »حميت و تعصب –ابدي  حياط - پرداز  گو و لطيفه بزله -  رخصت و ازن -  ذبوني و درماندگي - اجبار  و اكراه  - زوالجاللي و عزّت -  عارزه و بيماري«
 ) شش4  ) پنج3  ) چهار2  ) سه1
 وجود دارد؟ اماليي غلطدر ابيات زير درمجموع، چند  - 4

 مها عرض كردنگين اينالف) نگيني چند از آن لب غرض كردم/ به پيشش 
  كنندروند/ وز فراق روزه آوخ ميب) اهل دنيا راه دوزخ مي

  ج) شاهي كه بي فروغ رخت سوخت همچو شمع/ دارد غم تو وز همه عالم فراق هم
  او مهجوب از د) زهي نم كرمت در سخا بهار انگيز/ چنانكه گشت هواي نياز

  ) شش4  ) دو3  ) چهار2  ) سه1
 شود. هاي ... يافت ميهمه آرايه» گيرچون مه ليلي آسمانچون رايت عشق آن جهانگير / شد «در بيت  - 5

  حسن تعليل  –ايهام  –تلميح  –جناس  –) تشبيه 2  تلميح –تشبيه  –تناسب  –ايهام  –) كنايه 1
  نمامتناقض –آميزي حس –تناسب  –جناس  –) كنايه 4  تلميح –تناسب  –جناس  –كنايه  –) تشبيه 3
  دارد؟ وجود »ام و تشبيه و جناسهيا«آراية  سه هر بيت، كدام در - 6

  ) دم صبحگاهان چو گردان سپهر / بر آفاق مگشاي جز چشم مهر1
  ها را بكند مسئلهحل بگذار كه دل /  بار هم اي عشق من از عقل مينديش يك) 2
  فام / مجلس انس و حريف و همدم و شرب مدامبازي و جواني و شراب لعل) عشق3
  ن به داد / عاجز بماند در تو زبان فصاحتشاو) سعدي كه داد وصف همه نيك4
  ؟ندارددر كدام بيت نقش تبعي وجود  - 7

  ) كنيزان و غالمان گرد خرگاه / ثرياوار گرد خرمن ماه1
  تابي/ دمساز باش با غم او دمسازشكسته كه بي) اي مرغ دل2
  اجمال طلعت خويش / بيان كند كه چه بوده است ناشكيبا ر ،) تو را در آينه ديدن3
  آموز راايم / ريسمان در پاي حاجت نيست دست) ديگري را در كمند آور كه ما خود بنده4
   است؟ نادرست گزينه كدام زير، بيت دربارة - 8
 »خدا را بر آن بنده بخشايش است/ كه خلق از وجودش در آسايش است«
  است. ه) مصراع اول، جملة وابسته و مصراع دوم، جملة هست2     ) كل بيت، دو جمله است.1
  نشانة فك اضافه است.» را) «4    مسند آن است.» در آسايش«نهاد جملة دوم و » خلق) «3
  ؟ نداردقرابت معنايي » پروردة عشق شد سرشتم / جز عشق مباد سرنوشتم«مفهوم كدام بيت با  - 9

 ) كه خاكم گل از آب انگور كن / سراپاي من آتش طور كن1
  / جاودان كس نشنيديم كه در كار بماند رفت) جز دل من كز ازل تا به ابد عاشق 2
  ) از شبنم عشق خاك آدم گل شد / صد فتنه و شور در جهان حاصل شد3
  بايد كه رستم را به ميدان آوردپي، مرد شكوه عشق نيست / رخش مي) آسمان سست4
    دارد؟ مفهومي تناسب بيت زير با كدام بيت، - 10
 »عشق امانت عامل شد كه تماس ظلوم زمين/ و آسمان بار اين طاقت نداشت«
 ) ابا كرد آسمان حمل امانت را و نك بيند/ كه مشت استخواني حمل آن سازد به آساني1
  ) ضامن روزي زمين و آسمان و ما ز خلق/ منت نان از زمين و آسمان برداشتيم2
  ) گر مال جهان جمله فراپيش كني/ از سايه به خورشيد امانت ندهند3
  بوس/ كاي درگهت آسمان دولت نزمي) پيشت كند آسمان 4

سؤالدفترچةدردرسهرشروعازقبلگذاريهدف
  بنویسید: را خود 10 از دچن گذاري هدف ،)2فارسي( درس هاي سؤال به گویی پاسخ شروع از قبل لطفاً

  بدهید؟ صحیح پاسخ توانید می سؤال چند به سؤال 10 هر از         
  است؟ بوده 10 از چند قبل آزمون در شما عملکرد         
  چیست؟ امروز آزمون براي شما گذاري هدف        

 

 2 فارسي
 اول سال نيم مباحث
  85 تا 10 ةصفح

 دقيقه 10

قبلآزمون10ازچند امروز آزمونبراي 10 از چند گذاري هدف   
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 نعي 16 - 11( العربية: إلي أو من للتّرجمة الجواب في األدقّ و األصح(  
  »:!الحسنةِ باألسماء النّاسِ تسمية أجملَ ما« - 11

  هاي زيبا، بهتر است! ام) ناميدن مردم با ن2  است! زيباتر نيكو هاي نام با مردم به دادن ) نام1
  نام دادن مردم به اسم نيكو چه زيباست! )4    هاي نيكو! چه زيباست ناميدن مردم به اسم )3
  »:!اإليمان تُزيل و األصدقاء تفرّق الّتي الكبيرة المعاصي من الغيبة« - 12

  د!بر يم بين از را ايمان و كند مي پراكنده را دوستان كه است بزرگ گناهان از كردن ) غيبت1
  نمايد! كند و ايمان را تباه مي غيبت از گناهان بزرگي است كه ميان دوستان تفرقه ايجاد مي )2
  برد، غيبت است! از گناهان بزرگ كه دوستان را پراكنده ساخته و ايمان را از بين مي )3
  كند! سازد و ايمان را تباه مي يغيبت كردن گناه بزرگي است كه دوستان را متفرق م )4
  :»!أقدامه يثبت و هللاُا ينصره اهللاَ نصرِي من« - 13

  هايش را استوار ساخت! ) هركس خدا را ياري كرد خدا نيز او را ياري كرد و گام1
  سازد! هايش را استوار مي رساند و قدم كند، خدا نيز به او ياري مي يكسي كه خدا را ياري م )2
  كند! هايش را محكم مي ند و گامك ) هركس كه به خدا كمك نمايد، خدا به او كمك مي3
  سازد! هايش را محكم مي كند و قدم خدا نيز به او كمك مي كند، هركس كه خدا را ياري مي )4
14 - ن الصحيح:عي  

1( غَرَس زارِعفي كثيرةً أشجاراً الم هديقتكاشت! باغش در را بسياري درختان كشاورزي !:ح  
  كنيم! استفاده مي آن از ما و دارد زريني تاريخ ايران!: منه نَستَفيد نْأ علينا و بيهذَ تاريخٌ لإيرانَ )2
  شود! درخت مي وكند  مي رشد بلوط ةدان آن آينده سال : در!ةجرش تَصيرُ و الجوزةُ تلك تَنْمو القادمةِ السنةِ في )3
4( سلَي جالْإنْسانِ الةِهل واءإلّا د لْملُ عمعي به رُ وغَيي لوكَهند!ك دگرگون را وي رفتار و شود عمل آن به كه دانشي مگر ندارد دارويي انسان : ناداني!س  
15 - أالخطن عي:  

1( عرَفتكلِّم يالم ه2  شود! گوينده با سخنش شناخته مي شخص :!بكالم( بسامِ كالمٍ رنده است!برّ ،: چه بسا كالمي كه مانند شمشير!كالح  
  همانا انسان زير زبانش پنهان است!!: لسانه تحت مخبوء المرء إنَّ )4  حق را بگو هرچند تلخ باشد! !:مرّاً كانَ إن و الحقَّ قُلِ )3
  »:گيرد! دربرمي را علوم تعدادي از كه است كوچكي فرهنگ دانشنامه« - 16

  !قليلة علوماً تَجمع جداً صغيرة موسوعةٌ المعارف ةدائر )2  !علومٍ من القَليل يشمل كثيراً الصغير المعجم الموسوعةَ إنّ )1
  !العلوم من قَليالً يجمع جداً صغيرٌ معجم الموسوعةُ )4  !العلوم مناً عدد يجمع صغيرٌ معجم الموسوعةُ )3
17 - في ضبط حركات الحروف: أالخطن عي  

  !الكَثيرِ الكَالمِ من ديبتع لُالعاق )2   !بونَيح مما قونَينف حقّاً للصالة قيمونَلم)  ا1
  !النّاسِ مجالسِ في لسانَك احفَظْ) 4    !كَثيراً يكْذب الّذي قَولَ العاقلُ يصدقُ ال) 3
18 - واباً نعيفيه ج فقط: التفضيلِ أسماء  

  أعلَي -أخْضَر - لصغريا )2    دأوج  - أقوي  - أبقي) 1
  لأجم - أفاضل - أراذل )4    حجنأَ -أعلَم  - أربع )3
  :شرطيةً »ما« عين - 19

  !استَلَمت لي أرسلْت ما )2    !الحديث صدقُ األصدقاء من أنتظر ما) 1
3( تتَلَمما اس لْتسي أرظمةِ في الخَير ما )4    !لظمة بل العي العالخيرِ ف!  
  :معرفةً ليس الفاعلَ عين - 20

  !الظّالمِ في صورٍ التقاط يمكنُ ال )2    !كريم اإلمام: لميذتّلل المعلِّم قالَ )1
  م!هِمحاصيل لحمايةِ النِّفط شجرةَ المزارِعونَ ) يستَخْدم4    !كَثيراً يكْذب الّذي قَولَ العاقلُ يصدقُ ال )3
  

سؤالدفترچةدردرسهرشروعازقبلگذاريهدف
  بنویسید: را خود 10 از چند گذاري هدف ،)2( قرآن زبان ،عربي درس هاي سؤال به گویی پاسخ شروع از قبل لطفاً

  دهید؟ب صحیح پاسخ توانید می سؤال چند به سؤال 10 هر از      
  است؟ بوده 10 از چند قبل آزمون در شما عملکرد      
  چیست؟ امروز آزمون براي شما گذاري هدف     

 

دقيقه 10 2 قرآن زبان،عربي

  سال اول مباحث نيم
  42تا  1 ةصفح

قبلآزمون10ازچند امروز آزمونبراي 10 از چند گذاري هدف   
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 زهاي برتر از چه جهت است؟ياجانبه به ن هاي همه پاسخ ةضرورت ارائ - 21

  .شودگرفته  در نظرقدرت انتخاب انسان در آن ) 1
  نيازمند تجربه و آزمون است تا كارايي آن مشخص شود.) 2
  نيازمند تعقل و ادراك است تا درست بودن آن مشخص شود.) 3
  .به همة نيازها و ابعاد مختلف انسان پاسخ دهد) 4
 شود؟ برداشت مي» يا ايها الّذين آمنوا استجيبوا هللا و للرّسول اذا دعاكم لما يحييكم« ةفريش  ةچه تعداد از موارد زير از آي - 22

  الف) شادابي و طراوت روح انسان علت پاسخ دادن به دعوت الهي است.
  سازد. اش را برطرف مي ب) انسان با آب، نيازهاي طبيعي و جسمي

  جوييم. ها مي ش را در تأمين آنويما نيازهاي كوچك و بزرگي داريم و خوشبختي خ ةج) هم
  د) اجابت دعوت انبيا و اطاعت از ايشان، اعطاي زندگي حقيقي به انسان را در پي دارد.

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1
  شود؟ توسط متخصصان ديني با توجه به كدام ويژگي دين مبين اسالم انجام مي» چگونگي دادوستد«تعيين  - 23

  طباق و تحرك ي انبرا  كننده ) وجود قوانين تنظيم1
  ) پويايي و روزآمد بودن دين اسالم با هدف ماندگاري هميشگي تعاليم آن2
  كامل زندگي ةبشري براي دريافت برنام ة) آمادگي جامع3
  ) اختيارات حاكم و نظام اسالمي و قوانين و مقررات ويژه4
 ؟»الخاسرينَ منَ اآلخرَِة في هو منه و يقبلَ دينًا فَلَن االسالم غَيرَ يبتَغِ من و«چرا ما مسلمانان معتقديم كه  - 24

  اند. ها آن را كم و زياد نكرده ) چون محتواي قرآن كريم به طور كامل از جانب خداست و انسان1
  داد. آمد به آمدن پيامبر بعدي بشارت مي ) چون هر پيامبري كه مي2
  ها فرستاده است. ي هدايت انسان) زيرا خداوند فقط يك شريعت و يك راه برا3
  ها بيان كرده است. انسان ةهمة) زيرا پيامبر اسالم، دين الهي را در خور فهم و انديش4
 ها بيانگر اعجاز لفظي قرآن است؟ كدام گزاره - 25

  الف) منافات نداشتن آيات و الفاظ قرآني
  ب) رسايي تعبيرات با وجود ايجاز و اختصار 

  ز محتواي هماهنگ با فرهنگ مردم حجاز ج) عدم توجه به استفاده ا
  د) فصاحت و بالغت اين كتاب

  ) الف، ج4  ) الف، د3  ) ب، ج2  ) ب، د1
از » شـد.  گشـوده مـي   ديگـر  باب هزار كدام، هر از كه گشود رويم به را علم از باب هزار خدا (ص) رسول روزي«حديث اميرالمؤمنين (ع) :  - 26

  ت؟پيامبر اسالم (ص) اس ةمصاديق كدام وظيف
  ) دريافت و ابالغ وحي4  ) واليت ظاهري3  ) واليت معنوي2  ديني) مرجعيت 1

سؤالدفترچةدردرسهرشروعازقبلگذاري هدف
  بنویسید: را خود 10 از چند گذاري هدف ،)2زندگي( و دين درس هاي سؤال به گویی پاسخ شروع از قبل لطفاً

  بدهید؟ صحیح پاسخ توانید می سؤال چند به سؤال 10 هر از      
  است؟ بوده 10 از چند قبل آزمون در شما عملکرد      
  چیست؟ امروز ونآزم براي شما گذاري هدف     

 

اول سال نيم مباحث
  84 تا 8 ةصفح

قبلآزمون10ازچند امروز آزمونبراي 10 از چند گذاري هدف   
 

 دقيقه 10 2 زندگيودين
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مـا   إِلَيـك و اُنزِلَ  لَم تَرَ إِلَى الَّذينَ يزْعمونَ أَنَّهم آمنُوا بِمااَ«برند، از كدام بخش از آية   هاي خود را نزد طاغوت مي ها كه داوري پندار باطل آن - 27

  شود؟  برداشت مي» بعيدا يريد الشَّيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضَالالً قَد أُمرُوا أَنْ يكْفُرُوا بِه و يريدونَ أَنْ يتَحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت ومنْ قَبلك اُنزِلَ 

1» (وا إِلَى الطَّاغُوتاكَمتَحونَ أَنْ يرِيدي« 

  »ـزِلَ إِلَيكيزْعمونَ أَنَّهم آمنُوا بِما أُنْ) «2

3» ( كْفُرُوا بِهرُوا أَنْ يأُم قَدو« 

4» (ضَالالً و ملَّهضطَانُ أَنْ يالشَّي ريدا ييدعب«  

 قلمرو اول رسالت يعني دريافت و ابالغ وحي و قلمرو دوم، مرجعيت علمي (ديني) و قلمرو سوم، واليت ظاهري بعد از رحلت رسـول اكـرم   - 28

 كنند؟ وضعيتي پيدا مي(ص) به ترتيب چه 

 يابد. ادامه مي -پذيرد پايان مي -پذيرد پايان مي) 1

  پذيرد. پايان مي -يابد ادامه مي -يابد ادامه مي) 2

 يابد. ادامه مي -يابد ادامه مي -پذيرد پايان مي) 3

  يابد. ادامه مي -يابد ادامه مي -يابد ادامه مي) 4

توان آن را به انتخاب مردم واگذار  هايي دارد كه نمي است كه  جانشيني پيامبر(ص) ويژگيتثبيت مقام واليت و وصايت از آن جهت جدي  - 29

 بار پديد آورد؟ اعالم وصايت اميرالمؤمنين را براي نخستين تشريفه، مقدما ةكرد، پس بايد از همان ابتدا به مردم معرفي شود. كدام آي

 »بود. خواهد شما انمي در من جانشين و من وصي من، برادر اين، همانا) «1

  »چه از نزد پروردگارت بر تو نازل شده را ابالغ كن. اي پيامبر! آن) «2

 »گذارم، كتاب خدا و عترتم اهل بيتم را. بها مي من در ميان شما دو چيز گران) «3

  »خويشان نزديك خود را انذار كن.) «4

 ترتيب مربوط به كدام بعد از رهبري ايشان است؟ به» ك برتري ندانستنثروت را مال«و » هاي پيامبر (ص) به يارانش در زمان جنگ توصيه« - 30

 اجراي عدالت -) محبت و مدارا با مردم1

  اجراي عدالت - كوشي و دلسوزي در هدايت مردم ) سخت2

 مبارزه با فقر و محروميت - كوشي و دلسوزي در هدايت مردم ) سخت3

  تمبارزه با فقر و محرومي -) محبت و مدارا با مردم4
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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. 

31- A: How … loaves of … do you see on that table? 

B: 22, I think. 

1) much __ bread  2) much __ breads  3) many __ bread  4) many __ breads 

32- It seems we are going to have a party because there … some … in the kitchen to bake a cake. 

1) are – eggs  2) are – milk  3) is – carton of egg  4) is – bottles of milk 

33- It’s very difficult for one teacher to … the needs of 25 students in a class when each has 

a different level. 

1) exchange 2) develop 3) meet  4) communicate 

34- Research has shown that women are likely to experience depression more … than men. 

1) fluently 2) frequently  3) nearly  4) orally 

35- The problems did not disappear completely, … the fact that we tried our best to solve them. 

1) despite 2) above 3) besides  4) across 

36- The teacher made some interesting … about how we can learn to speak a foreign 

language. 

1) skills 2) points 3) periods 4) means 

PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice 

on your answer sheet. 

A language is dead even before …(37)… speaker of the language has died. If there are only a few 

elderly speakers of a language remaining, and they no longer use that language for communication, 

then the language is dead. In fact, a language does not die out  …(38)… . Language death is a slow 

process in which very  …(39)… people learn it less and less and limit it to traditional events such as 

in poetry and song. Half of the spoken languages of the world are not being taught to new 

generations of children. When a language is no longer a native language, it means that no children 

use that mother tongue in the …(40)… . 

37- 1) the native last 2) last native 3) native last 4) the last native 
38- 1) quickly 2) hopefully 3) recently 4) interestingly 
39- 1) few 2) a little 3) a few 4) little 
40- 1) matter 2) society 3) pattern 4) condition 

 سؤال دفترچة دردرسهرشروعازقبلگذاريهدف
  بنویسید: را خود 10 از چند گذاري هدف ،)2انگليسي( زبان درس هاي سؤال به گویی پاسخ شروع از قبل لطفاً

  بدهید؟ صحیح پاسخ توانید می سؤال چند به سؤال 10 هر از       
  است؟ بوده 10 از چند قبل آزمون در شما عملکرد      
  چیست؟ امروز آزمون براي شما گذاري هدف      

 

2 انگليسي  زبان
دقيقه 10

سال اولمباحث نيم
 60 تا 15 ةصفح

قبل آزمون 10ازچند امروز آزمون براي 10 از چند گذاري هدف   
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2نقطة - 41 3M( , 1اگر .است ABخط وسط پاره ( 4A( ,  تا مبدأ مختصات كدام است؟ Bنقطة باشد، فاصلة (

1( 10   2 (13   3( 14   4 (17   

21مقدار مينيمم تابع درجة دوم - 42 4 12f (x) x x   كدام است؟ 

1( 7-  2 (8-  3( 9-  4 (10-  
 دهد. مير از كارگر دوم انجام تروز زود 5كنند و اگر هر كدام به تنهايي كار كنند كارگر اول كار را  ميروز رنگ  6اي را در  خانه ،اگر دو نقاش با هم كار كنند - 43

 دهد؟ مي مانجا به تنهايي كار را در چند روز دومكارگر 

1( 12    2 (13  
3( 14    4 (15  

PQرو روبهدر شكل  - 44 || BC است. حاصلx y دام است؟ك 

1( 5/12    2 (5/13  
3( 5/14    4 (5/15  

2xمستطيل است. مقدار ABCDرو روبهدر شكل  - 45 y ً22كدام است؟ تقريبا(BH ) 

1( 18/96    2 (5/98  
3( 5/94    4 (5/92  

[x]3اگر - 46  2باشد، حاصل 33[ x ] ) نماد جزء صحيح است.) ] [كدام است؟ 

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

1براي رسم نمودار  - 47 1y x   به كمك انتقال نمودارy x كنيم؟ چگونه عمل مي 

  بريم. كنيم و در پايان يك واحد به سمت باال مي ميقرينه ها xبريم، سپس نسبت به محور ست مييك واحد به سمت رارا  xابتدا نمودار  )1
  بريم. يك واحد به سمت باال مي كنيم و در پايان ميقرينه ها yبريم، سپس نسبت به محور يك واحد به سمت چپ ميرا  xابتدا نمودار ) 2
  بريم. كنيم و در پايان يك واحد به سمت باال مي ميقرينه ها xبريم، سپس نسبت به محور يك واحد به سمت چپ مي را xابتدا نمودار  )3
  بريم. كنيم و در پايان يك واحد به سمت پايين مي ميقرينه ها xبريم، سپس نسبت به محور يك واحد به سمت راست مي را xابتدا نمودار ) 4

2fاگر - 48 (x) x  1و
2

xg(x)
x





fباشند، دامنة تابع 
g

 كدام است؟ 

1( 2( , )   2 (2 2[ , ) { }     3( 2 1( , ) { }     4 (2 1 2[ , ) { , }     
4از نقاط fاگر تابع خطي - 49 2( , 2و ( 0( , ) ،است؟ضابطة تابع وارون آن كدام  عبور كند 

1( 1 2 1f (x) x     2 (1 3 2f (x) x     3( 1 3 2f (x) x    4 (1 4 1f (x) x    
 است؟ متر چند سانتيدرجه  60زاوية مركزي به رو  روبهطول كمان  ،متر سانتي 6اي به شعاع  در دايره - 50

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

  

 (انتخابي از كتاب پرتكرار) 1سطح  - )2رياضي (

س در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر در هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2رياضي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف ن قبلآزمو 10چند از 
 

دقيقه 15
هندسه تحليلي و جبر / هندسه / 

 تابع / مثلثات 
گيري زاويه تا  (واحدهاي اندازه

  پايان درس اول)
 )76تا  1هاي  (صفحه

5

A

2x
3

4/5
6

B C

P Q

y+1

A B

D C

x

y

24

22
H
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 درست است؟ ،در ارتباط با تشريح مغز گوسفند، چند مورد از موارد زير - 51

  ر زير آن ديد.گوش را د توان رابط سه اي، مي نهجلوي رابط پيالف) با ايجاد برش در 

  شوند. ه ميفيز مشاهد هاي چهارگانه بالفاصله در عقب اپي ب) برجستگي

  توانيم درخت زندگي را مشاهده كنيم. هاي مخ، مي ج) با برش شيار بين نيمكره

  شود. د) كياسماي بينايي در سطح پشتي مغز مشاهده مي

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

 . ……برخالف  ……شكل مقابل، بخش  هاي مشخص شده در با توجه به بخش - 52

1 (A Cكاك بين دو استخوان داراي نقش است.، در كاهش اصط  

2 (C A ،كند. مايع مفصلي را ترشح مي  

3 (C B.از جنس نوعي بافت پيوندي است ،  

4 (B Aارتباط است. كننده در تشكيل مفصل در شركت ن، با دو استخوا  

 كند؟ خالي عبارت زير را به درستي كامل مي كدام گزينه جاهاي - 53

  »شود مي ……تونين باعث  كلسي ……پاراتيروئيدي  ددمترشحه از غ هورمون«

  كاهش كلسيم خوناب - برخالف) 2      افزايش كلسيم خوناب - برخالف) 1

  بكاهش كلسيم خونا - همانند )4    افزايش كلسيم خوناب - همانند) 3

 ستي مشابه جمله زير است؟كدام گزينه از نظر درستي يا نادر - 54

  »شود. كند به مقدار بيشتري توليد مي اسكلتي اي الكتيك اسيد در تار ماهيچه«

  شوند. هاي كلسيم از شبكه آندوپالسمي اين ياخته آزاد مي يون ،اسكلتي اي پس از رسيدن پيام عصبي به ياخته ماهيچه) 1

  يابد. ش ميكاه ساركومرها، طول اسكلتي در هنگام انقباض ماهيچه) 2

  وان منبع انرژي استفاده كنند.نتوانند از اسيدهاي چرب به ع ها مي در دوي ماراتن، ياخته) 3

  متصل است. Z طور مستقيم به خط پروتئين ميوزين به) 4

 است؟ نادرستو مراحل انجام آن كدام گزينه  طبيعي در خصوص پتانسيل عمل - 55

  صفر است. دو سوي غشا انسيلمقدار اختالف پت ندر نمودار آن، در دو زما) 1

  .خواهند بودو پتاسيمي بسته  دار سديمي هر دو كانال دريچه ،ي زمان بسيار كوتاهيبراسد، بر 30mVحدود زماني كه اختالف پتانسيل دو سمت غشا به) 2

  مراحل دارد. پتاسيم فعاليت بيشتري نسبت به ساير - پايان پتانسيل عمل، پمپ سديم بعد از) 3

  غشاي نورون قبل از تأثير محرك صفر بوده است. دو سويپتانسيل اختالف ) 4

 (انتخابي از كتاب پرتكرار) 1سطح  - )2شناسي ( زيست

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2شناسي ( زيستهاي درس  گويي به سؤال از شروع پاسخ لطفاً قبل   

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10زگذاري چند اهدفآزمون قبل 10چند از 

 

دقيقه 10
تنظيم عصبي / حواس / دستگاه 

حركتي / تنظيم شيميايي / 
  ايمني

  78تا  1هاي  صفحه

A 
B C 
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  بيان شده است؟ نادرستيكدام عبارت زير در رابطه با حس چشايي يا بويايي در انسان سالم و بالغ، به  - 56

  هاي چشايي قرار دارند. هاي پشتيبان در كنار گيرنده ) در هر جوانة چشايي انسان، ياخته1

    شود. ) گروهي از ياختة هاي موجود در جوانه چشايي توسط مواد شيميايي موجود در غذا تحريك مي2

    شود. ) اولين سيناپس رشته هاي عصبي گيرنده هاي حسي بويايي، در ساختار پياز بويايي تشكيل مي3

 ي قرار گرفته است. ) پياز بويايي بخشي از ساختار سامانة كناره اي است كه در زير بزرگترين لوب مغز4

  صحيح بيان كرده است؟ ،هاي زير را به ترتيب م گزينه، درستي يا نادرستي عبارتدر رابطه با گوش انسان سالم و بالغ، كدا - 57

    پرده صماخ در انتهاي مجراي شنوايي و بين گوش مياني و دروني قرار دارد.  -الف 

  شوند. هاي تاژك دار،در بخش حلزوني و دهليزي گوش مشاهده مي ياخته -ب 

    آورد. لرزش دريچه بيضي، مايع درون حلزون گوش را به لرزش درمي -ج 

  دهد. هاي عصبي حسي، شاخه دهليزي عصب گوش را تشكيل مي آكسون ياخته -د

  درست  – درست –نادرست  –) درست 2  نادرست   –درست  –نادرست  –رست ) ناد1

  نادرست –نادرست  –درست  –) درست 4  درست –درست  –نادرست  –نادرست  )3

  به درستي بيان شده است؟ ترتيب، به پاسخ سواالت زير ، در كدام گزينه - 58

  بپردازد؟ تواند يم دفاعي خط سوم يساز به فعال يدر خط دوم دفاع ياخته،الف) كدام 

  دارد؟ريز در سيتوپالسم روشن و  ياه با دانه يچند قسمت ةهست ياخته،) كدام ب

  ، از كدام ياخته ترشح مي شود؟ 1پروتئين دفاعي اينترفرون نوع) ج

  كند؟ يشركت م ي بدندر خط دوم دفاع ي) كدام مركز مغزد

  يپل مغز –سالم Tلنفوسيت هاي  –ائوزينوفيل  –) لنفوسيت 2  هيپوتاالموس –ياختة آلوده به ويروس  –نوتروفيل  –) لنفوسيت 1

  پل مغزي – سالم ياختة كشندة طبيعي –ائوزينوفيل  –) ياختة دارينه اي 4   هيپوتاالموس - تة آلوده به ويروس ياخ –نوتروفيل  –) ياختة دارينه اي 3

  است؟ نادرستچند مورد از موارد زير  - 59

  شود. الف) ويروس عامل بيماري ايدز، از راه خون و نيش حشرات منتقل مي

  ژن در سطح هر لنفوسيت همگي از يك نوع هستند. هاي آنتي ب) گيرنده

  رود. از بين مي محيطي ج) در بيماري مالتيپل اسكلروزيس، غالف ميلين موجود در عصب

  ژن هستند. خاطره همانند پالسموسيت ها، قادر به تشخيص آنتي Bهاي  د) ياخته

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

  كدام، عبارت زير صحيح است؟ - 60

  فشار در پوست، انتهاي دارينة يك ياختة عصبي حسي است كه توسط چند الية بافت پوششي احاطه شده است.) هر گيرندة 1

  هايي دارند كه حركت شان موجب توليد پتانسيل عمل مي شوند. هاي مربوط به حواس ويژه در بدن انسان، مژك ) همة گيرنده2

    هاي فشار و درد هستند. ترتيب گيرنده ندام پوست انسان، بهدار در ا هاي حسي پوشش ترين گيرنده ترين و سطحي ) عمقي3

  توانند پيام عصبي كمتري ايجاد كنند يا اصالً پيامي ارسال نكنند. هاي حسي مي ) با ثابت ماندن اثر يك محرك يكسان در مدت زمان طوالني، گيرنده4
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6يكديگر قرار دارند. اگر از dبه فاصلةهستند،  qداراي باركه مشابه باردار دو ذرة  - 61 C  2و ها  ذره به بار الكتريكي يكي از C   به ديگري اضافه

  چند ميكروكولن است؟ qكند.  نمي يها تغيير نيروي الكتريكي بين ذرهاندازة كنيم، در همان فاصلة قبلي 

1( 5/1    2( 5/1-  

3( 2    4 (2-  

ميدان الكتريكي ار بردقرار دارند.  ،است 6cmضلع آن هرضالع كه طول اال اي در سه رأس يك مثلث متساوي نقطهالكتريكي مطابق شكل زير، سه بار  - 62

كدام است؟ SI در برحسب بردارهاي يكه، BCوسط ضلع، Pبرايند ناشي از سه بار در نقطة
2

9
29 10 N.m(k )

C
    

1( 714 10 i 


     

2( 710 4 10( i j)  
 

  

3( 710 12 10( i j)  
 

    

4 (76 4 10( i j)  
 

  

صورت  در اين ،لي برگردانيمدهد. اگر دو بار را با يكديگر تماس دهيم و به فاصله قب اي نشان مي بار نقطه شكل زير خطوط ميدان الكتريكي را اطراف دو - 63

 بار چگونه خواهد بود؟ خطوط ميدان اطراف دو

 

 

 

 

 

  

1(     2(   

 

 

 

 

3(     4 ( 

 

 

 

 

 (انتخابي از كتاب پرتكرار) 1سطح  -)2فيزيك (

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2فيزيك (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 
 

دقيقه 15
  ساكن  لكتريسيتةا

 جريان الكتريكي
ل تا پايان فص (از ابتداي 

و  الكتريكي نيروي محركة
  مدارها)

 )53تا  1هاي  (صفحه

Pq C=-8�
2

q C=2�
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q C=12�
1
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310يك ميدان الكتريكي يكنواخت به بزرگيير، در مطابق شكل ز - 64 N
C

5و بار 20mgاي باردار به جرم ذره،  C از نقطةA  با تنديوv  جهتدر 

B،10تندي ذره در نقطة ،جايي متر جابه سانتي 40بعد از اگر شود.  پرتاب ميهاي ميدان  خط m
s

چند متر  Aر نقطةد ، تندي اولية ذرهتغيير كرده باشد 

  نظر شود.) صرف انرژي(از نيروي وزن و اتالف  بر ثانيه است؟

1( 5 

2( 10  

3( 15 

4 (20  

5qبار الكتريكي - 65 C   از نقطةA 20الكتريكي با پتانسيلAV V  تا نقطةB بار در نقاط الكتريكي شود. اگر انرژي پتانسيل جا مي جابهA 

0ترتيب برابر به Bو 5/ J  4و J نقطة الكتريكي باشد، پتانسيلB است؟ چند ولت  

1( 1/19  2( 3/19  3( 7/20  4 (9/20  

0اين فاصله با فشار دادن كليد به  .است 5mm،هاي خازن زير كليد رايانه فاصلة صفحه ،در شكل زير - 66 4/ mm رسد. مساحت هر يك از  مي

در اين فشار دادن كليد چند خازن ظرفيت  اتر شده است. تغييرپطور كامل  به 5/3الكتريك  اي با ثابت دي و بين صفحات از ماده 2100mmها صفحه

12پيكوفاراد است؟
0 9 10 F( )

m
     

1( 1575/0    2( 245/7  

3( 575/1    4 (7245/0  

400 به ظرفيت ولت در يك خازن 300عكاسي، انرژي را با ولتاژ  مدار يك فالش - 67 F 2مدت  طيكند. اگر همة انرژي آن  ذخيره ميms  ،آزاد شود

  چند كيلووات است؟ توان متوسط خروجي فالش عكاسي

1( 6/3  2( 36  3( 9/0  4 (9  

145تعداداگر  - 68 10 4الكترون در مدت زمانms  آمپر  كند، جريان الكتريكي متوسط عبوري از رسانا چند ميلياز سطح مقطع يك رسانا عبور

191است؟ 6 10(e / C)   

1( 20  2( 200  3( 5/12  4 (125  

1با شكل تو خالي برابر اي استوانهيك رساناي طول  - 69 2/ km ،4شعاع خارجي آنmm 2و شعاع داخلي آنmm اين رسانا  الكتريكي باشد. مقاومت مي

(3چند اهم است؟  82و 7 10( / .m     

1( 9/0  2( 9  3( 675/0  4 (75/6  

سنج  مقاديري كه توسط ولت ،كه كليد بسته است هنگاميدهد و  را نشان مي 12Vعددآل  ايدهسنج  كه كليد باز است، ولت در مدار شكل زير، هنگامي - 70

7ترتيب به ،شود خوانده ميآل  ايدهو آمپرسنج آل  ايده 5/ V 3وA است. مقاومت دروني مولد و مقاومتR برحسب اُهم تيب از راست به چپتر به 

  اند؟ كدام

1( 5/0 ،5/2    2( 5/1 ،3  

3( 5/1 ،5/2    4 (1 ،3  

cm40

A B

E

r

R

A
V

�
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 ...  جز بههاي زير درست هستند،  همة گزينه - 71
  

  
  

  شود.   هاي فسيلي مصرف مي ميليارد تن مواد معدني، فلزها و سوخت 50ميالدي حدود  2020) در سال 1
  ها پي بردند. ي سازندة آنها به رابطة ميان خواص مواد با عنصرها دان ) با گسترش دانش تجربي، شيمي2
  شود. ها به يكديگر سبب تغيير و گاهي بهبود خواص ماده مي ) گرما دادن به مواد و افزودن آن3
  تواند دليلي بر پيدايش تجارت جهاني باشد. ) پراكندگي منابع، مي4

  هاي زير درست هستند؟ چند مورد از عبارت - 72
l«هاي با  الف) نسبت شمار الكترون   «1«ها با  به شمار الكترونl  « 3«در آرايش الكتروني يونCr  « 0«برابر با   است.» /5

  ها است. بها به دليل وجود آنيون فلزهاي واسطه در آن هاي گران هاي موجود در سنگ ب) رنگ
  ي الكتريكي باال و حفظ آن در دماهاي پايين سبب استفاده از طال در لباس فضانوردان شده است.پ) رساناي

  شود. الي خاك يافت مي هاي زرد رنگ البه ها يا رگه ت) طال تنها عنصري است كه به شكل كلوخه
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  كند؟ را به درستي تكميل مي» پ«و » ب«، »الف«هاي  كدام گزينه، به ترتيب جاي خالي موجود در عبارت - 73
  برد. هاي زيستي .......... را از بين مي الف) بازيافت فلزها از جمله فلز آهن، گونه

  كند كه نقش نخست آن .......... است. ب) امروزه نفت خام در دنياي كنوني دو نقش اساسي ايفا مي
  رود. شود، براي .......... به كار مي مي هاي نفت بيرون كشيده پ) بخش اعظم نيمي از نفت خامي كه از چاه

  سوخت در وسايل نقليه –مادة اوليه براي تهية بسياري از مواد و كاالها  –) كمتري 1
  تأمين گرما و انرژي الكتريكي   –منبع تأمين انرژي  –) بيشتري 2
  تأمين گرما و انرژي الكتريكي   –منبع تأمين انرژي  –) كمتري 3
  سوخت در وسايل نقليه   –ليه براي تهية بسياري از مواد و كاالها مادة او –) بيشتري 4

  هاي زير درست هستند؟ چند مورد از عبارت - 74
17هاي كربن كه در دما و فشار اتاق به صورت گازي است، به تقريب برابر بـا   الف) درصد جرمي هيدروژن در آلكان راست زنجيري با بيشترين شمار اتم 24/  %

  است.
  اتم هيدروژن است.   12هاي كربن كه در ساختار آن اتمي كربني يافت شود كه هيچ اتم هيدروژني به آن متصل نيست، داراي  ب) آلكاني با كمترين شمار اتم

  يابد.   زنجير، نقطة جوش و چسبندگي افزايش و فراريت آن كاهش مي هاي راست هاي كربن در آلكان پ) با افزايش شمار اتم
0«تقريب برابر با  هيدروژن در وازلين به –كربن در گريس به شمار پيوندهاي كربن  –ت) نسبت شمار پيوندهاي كربن    است.» /33

مـايع در دراز مـدت، تـأثير    هاي  شود تا شستن پوست يا تماس آن با آلكان هاي شيميايي ندارند، اين ويژگي سبب مي ها تمايل چنداني به انجام واكنش ث) آلكان
  چنداني بر پوست نداشته باشد.

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

 دقيقه 10 (انتخابي از كتاب پرتكرار) 1سطح  - )2شيمي (

قدر هداياي زميني را بدانيم 
در پي غذاي ل فصل)/ (ك
(از ابتداي فصل تا ابتداي  سالم

آنتالپي، همان محتواي انرژي 
  است)

   63تا  1هاي  صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2شيمي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال مي سؤال به چند 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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0هاي حاصل از سوختن كامل  با عبور دادن فراورده - 75 اكسيد، جرم مخلوط پودر،  مول از يك آلكن راست زنجير، از روي يك پودر جاذب كربن دي /65

114 يابد. اگر در ادامه گازهاي حاصل از سوختن را از روي پودر جاذب رطوبت عبور دهيم، چند گرم به جرم مخلوط پودر افزوده  زايش ميگرم اف /4

  توان در نظر گرفت؟ شود و چند ساختار متفاوت براي آلكن مورد نظر مي مي

1 (3 46 8/  2 (2 46 8/  3 (3 58 5/  4 (2 58 5/  

  عبارت كدام گزينه درست است؟ - 76

  ها، اسيدها، آب و ... است. هاي گوناگون، برخي نمك ) نفت خام مخلوطي از هيدروكربن1

  رود. درصد نفت خام به عنوان خوراك پتروشيمي در توليد مواد پتروشيميايي به كار مي 90) بيش از 2

  بندي نفت خام به دو دستة سبك و سنگين، فراواني بنزين و خوراك پتروشيمي موجود در آن است. ) مالك دسته3

  است.» بنزين و خوراك پتروشيمي <گازوئيل  <نفت سفيد  <نفت كوره «) ترتيب افزايش فرار بودن اجزاي سازندة نفت خام به صورت 4

  است؟ نادرستعبارت كدام گزينه   - 77

  پذيري كمتري نسبت به عنصر كربن دارد. هاي خورشيدي است كه واكنش عنصر اصلي سازندة سلول) سيليسيم 1

  يابد. اي ابتدا كاهش و سپس افزايش مي پذير دورة دوم جدول دوره پذيري عنصرهاي واكنش ) به طور كلي واكنش2

  شود. توليد بدنة دوچرخه استفاده مي ) تيتانيم فلزي محكم، با چگالي كم و مقاوم در برابر خوردگي است كه از آن در3

  شود. اكسيد توليد مي سولفيد با گاز اكسيژن، گاز گوگرد تري (II)) در واكنش تهية مس خام از سنگ معدن آن، از واكنش مس 4

  به ترتيب در كدام گزينه بيان شده است؟ » پ«و » ب«، »الف«پاسخ صحيح هر سه پرسش  - 78

  دانند؟ مندان اجزاي بنيادي جهان مادي را چه ميالف) دانش

  ب) منبع مهم تأمين پروتئين و به ويژه كلسيم براي پيشگيري و ترميم پوكي استخوان چيست؟

  پ) انرژي آزاد شده از مادة غذايي عالوه بر نوع ماده، به چه عاملي بستگي دارد؟

    تفاوت انرژي جنبشي –گوشت قرمز و ماهي  –) فقط ماده 1

  مقدار ماده –گوشت قرمز و ماهي  –ماده و انرژي  )2

    مقدار ماده –هاي آن  شير و فراورده –) ماده و انرژي 3

  تفاوت انرژي جنبشي –هاي آن  شير و فراورده –) فقط ماده 4

درجة سلسيوس مخلوط كرده و  40ي ليتر با دما گرم بر ميلي 8/0ليتر اتانول با چگالي  ميلي 800درجة سلسيوس را با  90گرم آب خالص با دماي  200 - 79

دهيم. پس از مدت زمان كافي، چند كيلوژول گرما از مخلوط مايع به هواي اتاق  درجة سلسيوس و فشار يك اتمسفر قرار مي 25آن را در اتاقي با دماي 

  ت.)ژول بر گرم بر درجة سلسيوس اس 4/2و  2/4شود؟ (ظرفيت گرمايي ويژة آب و اتانول به ترتيب  منتقل مي

1 (64/77  2 (11/62  3 (37/56  4 (58/46  

  هاي زير درست هستند؟ كدام موارد از عبارت - 80

  دهنده و فراورده است. الف) مقدار گرماي آزاد شده در يك واكنش، در دماي ثابت، ناشي از تفاوت انرژي گرمايي در مواد واكنش

  يابد. گير، گرماي جذب شده در واكنش در فشار ثابت، افزايش ميها در يك واكنش گرما ب) در شرايط ثابت، با پايدارتر شدن فراورده

  شود. اند و پوششي نخي و مرطوب روي آن ساخته مي ها را با شن خيس پر كرده پ) يخچال صحرايي از دو ظرف سفالي كه فضاي ميان آن

  ي انجام اين واكنش نيز است.اي رايج در استخراج آهن بوده كه تأمين كننده انرژي الزم برا دهنده ت) زغال كك، واكنش

      »ت«و » پ) «2    »ب«و » الف) «1

  »ت«و » پ«، »ب) «4    »پ«و » ب«، »الف) «3
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  است؟ نادرستمعناي چند واژه  - 81
رايي:  نيازي)، (تيره (غَنا: بي )،ي بلند و تيز)، (مخنقه: تاج)، (صفير: صدانوازنده: مطربدوال: زخم)، (بختك: كابوس)، (كراهيت: بدخلقي)، ((

  ه).(آغوز: نوعي گيا ،)هزاردستان: عندليببدانديشي)، (نژند: خشم)، (
 ) سه4  ) شش3  ) چهار2  ) پنج1
 در كدام گزينه آمده است؟ ترتيببه» استسقا ، مشتبِه شدن،غايت، التهاب«معناي واژگان  - 82

    نهايت بيكننده،  ور شدن، پايان، اشتباه ) شعله1
 نهايت كننده، بي ، اشتباهفرجام) از بين بردن، 2
    ه بيمار آب بسيار خواهد.نام مرضي كور شدن، پايان، به اشتباه افتادن، ) شعله3
  نام مرضي كه بيمار آب بسيار خواهد. نهايت، به اشتباه افتادن،  ) از بين بردن، بي4
 وجود دارد؟بيشتري  اماليي غلطدر كدام گزينه  - 83

  جهان گشت. ة) اگر ما را آفتي رسد، از اين موزع تواند بود؛ ابليس چون در دل آدم بار نيافت، مردود هم1
 كوشكي يافت.بر مثال چون به دل رسيد، آن را اما گرد غالب آدم برآمد، هر چيز را بديد، دانست كه چيست؛  ) چون ابليس2
  داري آن، دل آدم اليق بود. داري آن گوهر نيافته و به خزانه گي و خزانه كس استهقاق خزانه ) هيچ3
  عرضه داشته.و ملكوت ) گوهر محبت بود كه در صدف امانت معرفت تأبيه كرده بودند و بر ملك 4
  ؟نداردوجود الخطي  يا رسماماليي  غلطدر كدام بيت  - 84
  است رسيدني درمان آمده طبيب درد / كاينك ز دل ميانداز هجر دردمند ) اي1
  ) آنجا كه از هزاهز حرب و نحيب خصم/ برخيزد از ميانه شخص و اجل حجاب2
  خواري نبردميت و مذلّدر هجرش اين /  ردمينزديك يار اگر نه چنين خار و خُ )3
 ه برج صفا صبح صباحت/ گل باغ وفا، عين مالحتم) 4
  اي به اشتباه به بيتي نسبت داده شده است؟ آرايه  در كدام گزينه - 85
  بخشي، جناس همسان) هاي چرخ (شخصيتزد چنگ دوش/ اي همه چون دوش ما شب) زهره را ديدم همي1
  بخشي) وار (تشبيه، شخصيتمحتشمر گرفتي گفتار / جهان در زچو صبح صادق آمد راست )2
  بخشي) وان كه گيسوي تو را رسم تطاول آموخت (تطاول: ستم) / هم تواند كرمش داد من مسكين داد (جناس تام، شخصيت )3
 خروشي برآمد ز دشت و ز شهر / غم آمد جهان را از آن كار، بهر (جناس ناهمسان، مجاز) )4
 كدام است؟» همسانجناس  - كنايه - ايهام - حسن تعليل - تلميح«هاي  ن آرايهترتيب ابيات زير از لحاظ داشت - 86

  / كه تلخي شكر باشد از دست دوست اوستالف) نه تلخ است صبري كه بر ياد 
  الحزن است اي كاو شود از دست اجانب آباد / ز اشك ويران كُنش آن خانه كه بيت ب) خانه

  انش در جهانمقصود ج ج) تا كه نبض از نام كه گردد جهان/ او بود
  گريند / بيا كه صاف شود اين هواي باراني  د) تويي بهانه آن ابرها كه مي

  خار كجاست  ه) حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج / فكر معقول بفرما گل بي
  ج –ه  –د  –الف  –) ب 1
    ج - ه  –الف  –د  –) ب 2
  ه –ج  –الف  –ب  –) د 3
 ه –ج  –ب  –الف  –) د 4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  هدف، )2فارسي(هاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر           
  بوده است؟ 10از  کرد شما در آزمون قبل چندعمل          
  چیست؟ امروز آزمون براي شما گذاري هدف         

 

 2 فارسي

 سال اول مباحث نيم
  85تا  10 ةصفح

 دقيقه 10

آزمون قبل10چند از زبراي آزمون امرو 10ند از گذاري چ هدف   
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 ترتيب چه نقش دستوري دارند؟ به شده واژگان و ضماير مشخصزير  بيتدر  - 87

  »نوشگفت:  زنان مي در رقص آمد و بربط زهرهش بر فلك/ فروغدر داد جامي كز  موانگه«

    فعل – نهاد – متمم – ) مفعول1

   فعل – مفعول – مفعول –) نهاد 2

    مفعول – نهاد –متمم  –) متمم 3

  فعولم – ولفعم – مفعول – اليه ) مضاف4

 در كدام گزينه آمده است؟  اولاجزاي جملة اول مصراع همة  - 88

  »مليأكردم اندر آن گل و بلبل ت يدم / م به دم باغ و چمن آن گشتم اندر يم«

  ) نهاد + متمم + معطوف + قيد + فعل1

  ) نهاد + مسند + فعل 2

  ) نهاد + متمم + فعل3

 ) نهاد + مفعول + معطوف + قيد + فعل 4

 ؟نداردبا كدام گزينه قرابت » نيك بيند به هر دو سراي / كه نيكي رساند به خلقِ خدايكسي «بيت وم مفه - 89

  هاي شب دست دعا باشد) مگردان خالي از دامان همت دست سائل را/ كه بهر روز بد دل1

  ) تو با خلق نيكي كن اي نيكبخت/ كه فردا نگيرد خدا بر تو سخت2

  نام نيك بزرگان نهانر جهان/ مكن ) چو خواهي كه نامت بود د3

 ) گر تو خواهي كز فراموشان نباشي روز حشر/ جهد آن كن كز تو جز نيكي نماند يادگار 4

 ها ذكر شده است؟ در كدام بيت ترتيب به» عشق سختي راه - ناپذيري عاشق نصيحت - ناپذيري از عشق رهايي«مفاهيم  - 90

  اشدق در دفتر نبدرس مايي / كه علم عشبشوي اوراق اگر همالف) 

  حكايتي ز دهانت به گوش جان من آمد / دگر نصيحت مردم حكايت است به گوشم ب)

  عجب است اگر توانم كه سفر كنم ز دستت / به كجا رود كبوتر كه اسير باز باشدج) 

  باغبان گر پنج روزي صحبت گل بايدش / بر جفاي خار هجران صبر بلبل بايدشد) 

  ها كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل/  اولهادر كأساً و ناال يا ايهاالساقي ا) ـه

  هـ - ب -) ج4  ب -الف -) د3  هـ -الف -) ج2  ج -الف -) د1
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 نعي 96 - 91( العربية: إلي أو من للتّرجمة الجواب في األدقّ و األصح(  
 :»آلخرين و اليتّقي اهللا!ستَهزيء بااس علَي الّذي ياليعتَمد النَّ« - 91

  كند اعتماد كنند و بايد از خدا بترسند! مردم نبايد به كسي كه ديگران را مسخره مي) 1
  كنند! اعتماد نمي مردم به كسي كه ديگران را مسخره مي كند و از خدا پروا نمي كند،) 2
 اعتماد كنند! ه نمي كند،را پيش ي خداگيرد و تقوا نبايد مردم  به كسي كه ديگران را به سخره مي) 3
 كنند! كنند و از خدا پروا مي كند اعتماد نمي مردم به كسي كه ديگران را مسخره مي) 4
. اَلْموعظةُ لَنْ تُنْسي أبداً« - 92  :»!سمعت من جدي موعظةً

  هم كرد، پندي كه از پدر بزرگم شنيدم!خوافراموش ن آن پند را )2  فراموش نخواهد شد!هرگز آن پند  از پدر بزرگم پندي را شنيدم، )1
  ) آن پند فراموش نخواهد شد، نصيحتي كه از پدر بزرگ شنيدم!4  نصيحتي را از پدربزرگ شنيدم، اين نصيحت هرگز فراموش نخواهد شد! )3
93 - عي: حيحن الص  

  اند! تر از كشاورزي انجام نداده مردم كاري حالل ،گند!: به خدا سو) و اهللاِ ما عملَ النّاس عمالً أحلَّ و ال أطيب من الزِّراعة1ِ
 است! ها هاي انگور، شيرين بودنِ آن ترين ويژگي !: از مهمتُه) من أهم مواصفات العنَبِ حالو2
 !رد، طبيعت را در آن منطقه نابود كرده بودك ا آلوده مياي كه هوا ر ) كان المعملُ الّذي يلَوثُ الجو أهلَك الطّبيعةَ في تلك المنطقة!: كارخانه3
!: دانش4 اهميت كاشت درختان گشتند و ة آموزان به دنبال متني دربار ) بحثَ التّالميذُ عن نص حول أهميةِ زراعةِ األشجار و وجدوا أحاديثَ كثيرةً فتعجبوا جميعاً

 هاي بسياري يافتند و همه را متعجب كردند! حديث
94 - ن الصحيحعي:  

 هايت دورخواهي شد! نشيني كني، از رسيدن به هدف ) إذا انسحبت عن االجتهاد ابتعدت عن الوصولِ إلى أهدافك!: هرگاه از تالش عقب1
  !تر از پنج كيلوگرم حمل نكند ) أمرَته الطّبيبة بأن ال يحمل شيئاً أثقل من خمسة كيلوغرامات!: پزشك دستور داد كه چيزي سنگين2
  كند، براي اوست! م علماً فَلَه أجرُ من عملَ بِه!: هركس دانشي را ياد گرفت پاداش كسي كه به آن عمل مي) من عل3َّ
!: كساني كه از خدا پروا مي )4   دهد! يقرار م اي در دنيا و آخرت برايشان رستگاري ]خدا[ كنند، الّذينَ يتّقونَ اهللا يجعلُ لهم فوزاً في الدنيا و اآلخرةِ
95 - الصحيح: نعي  

  درختان جهان تفاوت دارد! بقية: انگور برزيلي درختي است كه با !رازيلي شَجرةٌ تَختلف عن باقي أشْجارِ العالَم) اَلعنب الب1
  مهاجم گل را به ثمر رساند! نت، پس آگرف كار  ) استخدم فريقُنا في المباراةِ مهاجماً قوياً، فسجل المهاجم هدفاً!: تيممان يك مهاجم قوي را در مسابقه به2
  !گذارد ، خويشتن را در معرض تهمتي ميدخالت كند : هركس در موضوعي كه به وي ربطي ندارد!) منْ يتَدخَّلْ في موضوعٍ ال يرْتَبِطُ بِه يعرِّض نَفْسه للتُّهم3
  كنند! حيوانات از آن فرار مي ةهمطوري كه  به ،وانات!: بوي درخت نفت بد استيها كلُّ الحشَجرةِ النِّفط كريهةٌ جداً حيثُ تَهرُب من رائحةُ) 4
96 - ن الصحيح:عي  

  !ب كبيرزيرا آن گناه بزرگي است!: حرَّم اهللاُ التجسس لأنّه ذنْ ،) خدا جاسوسي را حرام كرد1
  جتَنب الخيانةَ!يشرُّ النّاسِ من اليعتَقد األمانةَ و ال :د!ننك دوري نمي ترين مردم كساني هستند كه معتقد به امانت نيستند و از خيانت ) بد2
 ) قطعاً خداوند مردم را از ريشخند ديگران نهي كرده است!: نَهى اهللا النّاس عن السخرية من اآلخرين!3
 كُرَ عيب اآلخرينَ في غيابهم!ذنضلُ من أن السكوت أف :هاي ديگران را در غيابشان بيان نماييم! سكوت بهتر از اين است كه عيب )4
  في ضبط حركات الحروف في العبارة التالية: خطأكم  - 97

  !»م معاًالَّتي تُحدثُ عن آدابِ تَعليمِ المدرِّسينَ للدارسينَ و تَعلُّم الطُلّاب من المدرسينَ تَفيد المعلّم و المتعلّ» منية المريد«مطالعةُ كُتب مثل «
 أربعة )4  واحد )3  ثالثة )2  نااثن  )1
  :تفضيلٍاسم  ليس الخبرعين  - 98

  ) جبلُ دماوند أكبر جبال إيران!2    عداوةُ العاقلِ خيرٌ من صداقةِ الجاهل! )1
3!   ) تفكّر ساعة خيرٌ من عبادة سبعين سنة!4    ) مدرس اللّغةِ العربيةِ أرشَدنا في المدرسةِ
99 - لعجملةً ف ليسن جواب الشّرط عي:   يةً

  ما تبذل من أموالك في سبيل اهللا يضاعفه لك! )2    !من دعا اهللاَ بالتّضرُّع استَجاب له دعواته )1
  ) إن يذهب التالميذُ إلي المكتبةِ يجدوا فيها كتباً كَثيرةً!4    ) من غَلَبت شَهوتُه عقلَه فَهو شرٌّ منَ البهائم!3
  لعبارة:كم نكرة و كم معرفة في ا - 100
»لٌيعسجفي الرِّياضةِ و ر ناجِح شَاب ياةِ! دفي الْح عيدس «  
 خمس -اثنتان  )4  ثالث - أربع) 3  اثنتان -خمس )2  أربع - ثالث) 1

رچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس در دفت هدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  هدف، )2زبان قرآن (، عربيهاي درس  گویی به سؤال ع پاسخولطفاً قبل از شر

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر        
  بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از        
  چیست؟ امروز نآزمو براي شما گذاري هدف      

 

دقيقه 10 2زبان قرآن ،عربي

 سال اول مباحث نيم
  42تا  1 ةصفح

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف   
 



   17 :ةصفح  يازدهم عمومي                                   اي كنكور)ر(سؤاالت آمادگي ب 2سطح  -دي 12
 

  
 

 
بيانگر  كدام هر ترتيب به ،بگيريم رظن در معلولي و علت رابطة »برتري در تعقل و تفكر« و »هاي الهي داناتر بودن نسبت به فرمان« بين اگر - 101

  ؟كدام مورد است
  علّت - تابع) 4  معلول -علت) 3  متبوع -علت) 2  تابع - معلول) 1
  است؟ شده معرفي چيزي چه و منذر ارسال پيامبران مبشر نتيجة كريم قرآن آيات در - 102
  يحقيق حيات و زندگي از مندي بهره) 2  زندگي هدف كشف و تقوا افزايش) 1
  بهانه و عذر راه انسداد) 4    روح و جسم به يدنشخب حيات) 3
  ؟رساند چيست كه فقط اسالم انسان را به رستگاري مي علت اين و دارد دنبال به انسان براي عاقبتي چه اسالم، از غير ديني گزينش - 103
  حفظ قرآن از تحريف -»خسرٍ لفي االنسانَ انَّ) «1
  حفظ قرآن از تحريف -»يقبل منه لَنفَ) «2
  وجود امام معصوم پس از پيامبر (ص) -»ن يقبل منهلَفَ) «3
  وجود امام معصوم پس از پيامبر (ص) -»خسرٍ لفي االنسانَ انَّ) «4
  اي است؟ است و اين ايمان در چه حوزه داده قرار انسان اختيار در مسيري چه قلبي ايمان به يابي دست براي اسالم - 104
  ي ديني براساس عدالت بناي جامعه -خداشناسي  و شناسي  انسان) 2  ظام هستينعادالنه بودن  -خداشناسي  و شناسي  انسان) 1
  ي ديني براساس عدالت بناي جامعه -شناسي  جهان و خودشناسي) 4  عادالنه بودن نظام هستي -شناسي  جهان و خودشناسي) 3
   شود؟ مي صفت خدا كدام به آيه اين و دارد ميكر قرآن محتوايي اعجاز ايه ويژگي از يك كدام به اشاره» لموسعون انّا« شريفة عبارت - 105
  قدرت -سابقه بي علمي نكات ذكر) 2  قدرت - بودن جانبه همه و جامعيت) 1
  تدبير -سابقه بي علمي نكات ذكر) 4  تدبير - بودن جانبه همه و جامعيت) 3
  باشد؟ مي كريم قرآن دربارة عموضو  كدام بيانگر آيه ينا و بوده چيزي چه بازتاب »المبطلون الرتاب اذا« قرآني عبارت - 106
  امي بودن پيامبر - » القُرآنَ يتَدبرونَ اَفَال«) 2  قرآن علمي هاي ويژگي - » القُرآنَ يتَدبرونَ اَفَال«) 1
  امبر يامي بودن پ -» كتابٍ من قَبله من تَتلو كُنت ما«) 4  قرآن علمي هاي ويژگي -» كتابٍ من قَبله من تَتلو كُنت ما«) 3
به ضرورت عصمت » درست نرسيدن دين الهي به مردم«و » گيري گمراهي و انحراف مردم در سرمشق«، »انحراف در تعاليم الهي« بتيتر به - 107

 هاي پيامبر اشاره دارد؟ يك از مسئوليت در كدام

 دريافت و ابالغ وحي -احكام الهي اجراي -تعليم و تبيين دين) 2  دريافت و ابالغ وحي -تعليم و تبيين دين -) اجراي احكام الهي1
  دريافت و ابالغ وحي -تعليم و تبيين دين -) تعليم و تبيين دين4  تعليم و تبيين دين -اجراي احكام الهي -) دريافت و ابالغ وحي3
خاطبان خود مزهاي عمر با سعادت خويش، رسول اكرم (ص) در اولين روز دعوت آشكار مردم به دين مبين اسالم و همچنين در آخرين رو - 108

 را با چه موضوعاتي آشنا كردند؟

  منافقاننرسيدن هدايت الهي به  - ) اخوت و جانشيني امام علي (ع)2  لزوم پيروي اهل بيت (ع) - ) منزلت و عصمت اهل بيت (ع)1
  ز اهل بيت (ع)الزوم پيروي  - مام علي (ع)) اخوت و جانشيني ا4  منافقاننرسيدن هدايت الهي به  - ) منزلت و عصمت اهل بيت (ع)3
  اشاره دارد؟ ،»دوست« نه است، »سرپرست« معني به »مولي« كلمة غدير، حديث در كه اين چه تعداد از موارد زير، به علت - 109

  .»انفسهم من بالمؤمنين النّاس اولي من: «كرد سؤال مردم از حديث، بيان از قبل) ص( اكرم پيامبر) الف
    .باشد دوست معني به تواند نمي »مولي« كلمة دليل همين به خداست؛ طرف از حيو حديث، اين) ب
  .باشد» … انزل ما بلّغ الرّسول ايها يا« آية با متناسب تواند نمي باشد، دوست معني به مولي اگر) ج
  .باشد مي رهبري اعالم با متناسب طوالني، بسيار خطبة بيان و بزرگ واقعة اين انجام و طرح) د
  ي سرپرست وضع شده است و استعمال آن در معناي دوست، مجازي است.ابراي معن» مولي«ي  ) كلمههـ
 ) چهار4  ) سه3  ) دو2  يك) 1

 و »مردم رعايت مساوات بين« ،»داوري بين مردم« موضوعات حول) ع( علي حضرت به نسبت خود روايت در) ص( اكرم پيامبر ديدگاه - 110
  بود؟ چه ترتيب به »خدا با پيمان«

  ترين راسخ - ترين صادق - بهترين) 2    دارتريناوف -بهترين -ترين صادق) 1
  وفادارترين - ارجمندترين - بهترين) 4    بهترين -ترين راسخ -ترين صادق) 3

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنویسید: 10 زگذاري چند ا هدف، )2ندگي(دين و زهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر         
  بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از         
  چیست؟ امروز آزمون براي شما گذاري هدف       

 

سال اول مباحث نيم
  84تا  8 ةصفح

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف   
 

 دقيقه 10 2دين و زندگي 
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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. 

111- The teacher doesn’t teach well and pays … attention to what he teaches. 
1) a few  2) few  3) little  4) a little 

112- I really like to help you, but I don’t have … idea what you should do now. 
1) some  2) no  3) any  4) a little 

113- I can almost … the look on his face when he hears this wonderful piece of news.  
1) contain 2) imagine 3) identify 4) decrease 

114- I heard about it … a friend that they were planning to leave the country.  
1) through 2) above 3) towards 4) below 

115- Trying to lose much weight within a short time always carries an element of … . 
1) action 2) emotion 3) risk 4) manner 

116- To the best of my knowledge, this information is freely … to anyone wishing to see it. 
1) confident 2) popular 3) additional 4) available 
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. 

Many schools have campaigns to get students to eat healthy foods. Schools fund these programs 
because a lot of people think that kids eat too much junk food. Junk foods have a lot of calories. The 
more calories food has, the more energy it can give us. We rely on calories for energy. It is not good 
if we consume too many calories. It could make us fat. 
      People need a certain number of calories per day. We need these calories for energy. If we eat 
more calories than we need, we can become fat. If we don’t eat an adequate number of calories, we 
may lose weight.  
   We also have to concentrate on what kind of calories we eat. Some calories have energy, but they 
are not healthy for us. They do not contain the vitamins that our bodies need. These calories are 
called “empty calories.” Candy, soda and other foods with sugar have empty calories. These foods 
are not very good for us. 
    It is OK to eat these empty calories sometimes. However, we must remember to vary the food that 
we eat. This will give us a healthy diet. A diet with the right number of good calories will make us 
healthy and strong. It will make our coordination better and help us get through the day. 

117- The underlined word “adequate” in paragraph 2 is closest in meaning to … . 
1) valuable 2) enough 3) possible 4) favorite 

118- According to the passage, empty calories are not good for us because …. . 
1) they have too much energy 2) they don’t have enough energy 
3) they don’t have enough vitamins 4) they can make us sick 

119- Which of the following can be understood about calories? 
1) They play an important part in our health  2) Only adults need to worry about calories. 
3) Calories and vitamins are the same thing.  4) You should only eat empty calories. 

120- According to the passage, which of the following is NOT true? 
1) A calorie is a unit of food energy. 2) There is more than one type of calorie. 
3) Empty calories are the best kind to eat. 4) Too many calories can make people fat. 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  هدف، )2زبان انگليسي(هاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ یمسؤال به چند سؤال  10هر  از 
  بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از  
  چیست؟ امروز آزمون براي شما گذاري هدف 

 

2انگليسي   زبان
هدقيق 10

سال اولمباحث نيم  

 60تا15ةصفح

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از  فده   
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1فاصلة نقطة  - 121 2A( , )  2از خطy x m   است. مقدار  5برابرm كدام است؟ 

  5يا  1) 4 3يا  2) 3  9يا  -1) 2  -1يا  5) 1

2عادلة هاي م تعداد جواب - 122 24 3 3 0x x x x     كدام است؟  
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

2نمودار تابع ، mبه ازاي كدام مقدار  - 123 1y mx mx    بر محورxها مماس و رو به باال است؟ 
1 (2  2 (1  3 (4  4 (4-  

4برابر  Aاست و فاصلة آن تا  ABخط  منصف پاره روي عمود Mنقطة  - 124 3x   و تاB  2برابر 15x   است. مقدارx كدام است؟ 

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

  ، كدام است؟شدهدو قاعده رسم  كه موازي EFل پاره خط مفروض است. طومطابق شكل زير  ABCDالساقين  ذوزنقه متساوي - 125
1 (5  
2 (7  
3 (6  
4 (8  

3نسبت تشابه دو مثلث متشابه برابر  - 126
هاي دو مثلث چند واحد  محيط تر است. مجموع بيشتر از محيط مثلث كوچك واحد 20تر  و محيط مثلث بزرگ 7

  است؟
1 (65  2 (60  3 (45  4 (50  

2دامنة تابع  mچند عدد صحيحزاي به ا - 127
2

1 2 1 1
mxf(x)

(m )x ( m )x



   

 مجموعة اعداد حقيقي است؟ 

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

اگر  - 128 1 5 2 0 3 4 4 3f ( , ), ( , ), ( , ), ( , )   و 1 4 4 1 0 3g ( , ), ( , ), ( , )  1ضرب اعضاي برد تابع  ، حاصل
2f
g

 كدام است؟ 

1( 7  2 (15 330) 4  ) صفر  
  ترتيب در كدام نواحي قرار دارند؟ راديان به 4و  2 هاي زاويهانتهاي  - 129

  سوم -اول) 4  چهارم -سوم) 3  چهارم -دوم) 2  سوم -دوم) 1
g(x)اگر وارون تابع  - 130 ax b  1گاه جواب معادلة قطع كند، آن 2و  5هاي  نمودار سهمي زير را در نقاطي به طولg (x) g(x)  كدام است؟  

  جواب ندارد.) 1
2 (2  
3 (2  
  صفر) 4

 سطحي) (انتخابي از كتاب سه 2سطح  - )2رياضي (

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2رياضي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  ح بدهيد؟توانيد پاسخ صحي سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 
 

دقيقه 15
هندسه تحليلي و جبر / هندسه / 

 تابع / مثلثات 
گيري زاويه تا  (واحدهاي اندازه

 پايان درس اول)
  )76تا  1هاي  (صفحه

4

12

1

3

A B

F

CD
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    بيان شده است؟  نادرستهاي عصبي  كدام گزينه در ارتباط با رشته - 131

   دارينه و آسه هر دو ممكن است با غالف ميلين پوشيده شوند.) 1

  يابد.  هاي اسكلتي كاهش مي ماهيچه پيكري مربوط به انقباضهاي عصبي رشتههمه ) در بيماري مالتيپل اسكلروزيس، سرعت هدايت پيام عصبي در 2

   ندارد. ATPدر غشاي نورون نيازي به پس از اتمام پتانسيل عمل ايجاد اختالف پتانسيل آرامش) 3

 گردد. ياخته ايجاد  هاي تهپتانسيل عمل درتمام طول رشتواند  ميهاي عصبي رابط،  طي هدايت پيام عصبي در ياخته ) در4

 باشد؟  درست مياه عصبي پيكري، كدام گزينة زير هاي تحت كنترل دستگ دربارة همة ماهيچه - 132

  شود.   اي اندك مشاهده مي بافتي با فضاي بين ياخته  ها ) در ساختار آن1

  باشند.  مي، از نظر سرعت انقباض متفاوت ها ) تارهاي سازندة آن2

  توانند در حفظ دماي مناسب بدن انسان نقش داشته باشند.  هيپوتاالموس مي برخالف) 3

  هستند. و دو سر متفاوت   داراي دو زنجيره  هاي ميوزين موجود در آن ) مولكول4

  است كه .................... ندر اي انسان هكليوجه اشتراك بخش قشري و بخش مركزي غده فوق - 133

    دارند. در خود ساختاري حاوي ماده خاكستري و سفيد )1

   شوند. ميهاي انسان  در كليهسبب بازجذب يون سديم ) 2

  هاي قرمز شوند.فعاليت آنزيمي در گويچه شيموجب افزا توانند ي) م3

  غضروف كامل در دستگاه تنفس تأثيرگذار هستند. دارايمجاري  طور مستقيم برقطر به) 4

  كند؟يم ليتكم يدرسترا به  ريز جملة نهيكدام گز - 134

  ............» .......، به طور حتم ...........كه ........... ياستخوانبافت  هر«

هاي هـاورس  خود با بافت استخواني داراي سامانه هاي تمام ياخته خارجيدر سطح  - كنديم ديرا تول يخون يهااختهيدر حفرات خود در استخوان ران ) 1

  در تماس است. 

    المركز قرار دارند. صورت دواير متحد بههاي بافت استخواني ياخته ،در آن -نقش دارند هاي آن در تغذية ياخته يخون يها) رگ2

   است. هاي خود در فضاي بين ياخته داراي مغز زرد استخوان – دهدبخش اعظم تنة استخوان ران را تشكيل مي) 3

 د.كن هاي كلسيم ترشح مي نمك ي حاويا همواره ماده زمينه –قرار بگيرد  تيروئيد غده تواند هدف هورمونمي) 4

 مناسب است؟م گزينه، براي تكميل عبارت زير كدا - 135

  .»ه ديدن . . . در انسان، . . . با فرض صدم«

  شود.  هاي بدن دچار اختالل مي انعكاس همه –) پل مغزي1

  شود.ها و حركات بدن مختل مي ماهيچه هاي فعاليت تمامي انجام هماهنگ –) مخچه 2

  دهد. تغييراتي در احساسات ترس، خشم و لذت فرد رخ مي –اي  ه) سامانه كنار3

 شود. هاي حسي فرد با مشكل مواجه مي تقويت و پردازش اولية همة پيام – هيپوتاالموس) 4

  (انتخابي از كتاب سه سطحي) 2سطح  - )2شناسي ( زيست

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2شناسي ( زيستهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ   

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ ند سؤال ميسؤال به چ 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

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

 

دقيقه 10
تنظيم عصبي / حواس / دستگاه 

شيميايي / حركتي / تنظيم 
  ايمني

  78تا  1هاي  صفحه
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 ، صحيح است؟نداردتماس  هبيية مياني چشم انسان كه با صلدربارة بخشي ازال دام عبارت زيرك - 136

 دايت پيام عصبي در ساختار خود مي باشد.) فاقد رشته هاي عصبي با توانايي ه1

  باشد. اي شفاف مؤثر در قطر كرة چشم انسان مي ) در تماس با مادة ژله2

  ) برخالف مشيميه، فاقد مويرگ هاي خوني در ساختار خود مي باشد.3

  ) در ميزان تحريك گيرنده هاي حسي اختصاصي شبكيه تأثير دارد.4

  كدام گزينه، عبارت زير را به طور صحيح تكميل مي كند؟ - 137

  .» در بدن يك انسان سالم و بالغ، مجرايي كه در جابه جايي هوا بين گوش و حلق نقش دارد . . . . « 

  ) برخالف سطح دروني بخش حلزوني گوش انسان، در سطح دروني خود داراي بافت پوششي است.1

   شود. گيجگاهي مستقيماً حفاظت مي  ر كامل توسط استخوان) همانند بخش حلزوني گوش، به طو2

    هاي موجود در گوش مياني نقش دارد.  ) همانند مجراي گوش بيروني ، در ارتعاش صحيح  پردة صماخ و استخوان3

  ند.هايي است كه مي توانند شكل رايج انرژي در ياخته را توليد كن ) برخالف بخش استخواني حلزون گوش، داراي ياخته4

  صحيح است؟انسان هر نوع لنفوسيت موجود در خون  ةكدام عبارت زير دربار - 138

  عوامل بيگانة وارد شده به بدن را دارند.  كامل ) توانايي شناسايي1

  ) اندازة بزرگتري نسبت به بازوفيل هاي موجود در خون دارند. 2

  ) در مقابل ميكروب خاصي، پاسخ ايمني اختصاصي ايجاد مي كنند.  3

  دارند. درون سيتوپالسم بدون دانة خوديك هستة تكي گرد يا بيضي  )4

 تكميل مي كند؟ نادرستيكدام گزينه، جملة زير را به  - 139

 ...........»توانند هاي دفاعي نشان داده شده در شكل مقابل، ......... پرفورين و آنزيم ترشح شده از ياختة كشندة طبيعي ميپروتئين«

 لكول هايي فعال شوند كه از آمينواسيد ساخته شده اند.) برخالف ـ توسط مو1

  ) همانند ـ در نهايت ميزان فاگوسيتوز درشت خوار هاي بافتي را افزايش دهند.2

  ) برخالف ـ با فسفوليپيد هاي موجود در ساختار غشا در تماس قرار بگيرند. 3

   ) همانند ـ در نهايت سبب مرگ ياخته هاي زنده مي شوند.4

 اي كه از تغيير شكل مونوسيت ايجاد شود، .................. انسان بالغ، هر ياختهدر بدن  - 140

  ) توانايي عبور از ديوارة مويرگ هاي بدن انسان را ندارد.1

  خواري عوامل بيگانه را در خارج از خون انجام دهد. ) مي تواند فعاليت بيگانه2

  است.  رون در ارتباطشود كه با محيط بي ) تنها در بخشي از بدن يافت مي3

  ) در كبد و طحال پاكسازي بيشترين ياخته هاي خوني را انجام مي دهد.4
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139صورت در اين ،اگر دو كره را با يكديگر تماس دهيم .هستند 5qو qباردار مشابه داراي بارهاي رساناي دو كرة - 141 10 و كره مبادله الكترون بين د

191ها بعد از تماس چند ميكروكولن است؟ كرههر يك از بار  اندازة شود. مي 6 10(e / C)    

1( 2/7    2( 4/14  

3( 6/21    4 (36  

در محل  3qبرايند نيروهاي الكتريكي وارد بر باربردار را عوض كنيم،  2qو 3qصفر است. اگر جاي بارهاي 3qدر شكل زير، نيروي خالص وارد بر بار - 142

كدام است؟ SIدرجديد 
2

9
29 10 N.m(k )

C
    

1(14 85/ i


     2( 14 85/ i


  

3(82 35/ i


     4 (82 35/ i


  

q)0است؟ شدهمربع به درستي رسم   هاي زير، بردار ميدان برايند در رأس يك از شكل در كدام - 143 )   

1(

q E

q2 q-  2( q

E

q2

q-

 3(

q

E

q-2 q-  4 (q

E

q-2

q-

  

6و بار الكتريكي 12mgاي به جرم ذره - 144 C  را از نقطةA 310در يك ميدان الكتريكي يكنواخت به بزرگي N
C

در جهت خطوط ميدان با  

15تندي m
s

25به Bكنيم. هنگامي كه تندي ذره در مسير برگشت در نقطة پرتاب مي  m
s

 متر است؟ رسد، مسافت طي شده توسط ذره چند سانتي مي 

    نظر شود) (از نيروي وزن ذره و اتالف انرژي صرف
1( 225    2( 625  

3( 400    4 (85  

  

 2cmقرار دارد. اگر صفحة پاييني را در حالت سكون يك ميدان الكتريكي يكنواختخازن تخت در  يكدر بين صفحات  qو بار mاي به جرم مطابق شكل زير، ذره - 145

10رسد.  مي ……به صفحة متر بر ثانيه  ……با تندي  qصورت بار جا كنيم، در اين طرف باال جابه به N(g )
kg

   

1(0 2 5 )2     ، پايين/5
  ، پايين2

3(5
0) 4     ، باال2 2   ، باال/5

 )سطحي سه(انتخابي از كتاب  2سطح  -)2فيزيك (

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2فيزيك (س هاي در گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 
 

دقيقه 15
  ساكن  لكتريسيتةا

 جريان الكتريكي
ل تا پايان (از ابتداي فص 

و  الكتريكي نيروي محركة
  مدارها)

 )53تا  1هاي  (صفحه

V

g
cm4

cm10

q
1

=-3q �C
3

q =2�C
2

cm20 cm4

x

=25vB
m
s

=15vA
m
s
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بين صفحات را دو  پس فاصلةس كنيم، مولد جدا مير شدن از كنيم، پس از پ ر ميپ16V با اختالف پتانسيل خازن تختي كه بين صفحات آن هواست را - 146

560كنيم. اگر تغيير اندازة ميدان الكتريكي بين صفحات  طور كامل پر مي به 8الكتريكي به ثابت  را با دي آن و برابر N
C

باشد، فاصلة بين صفحات در حالت  

12است؟ بوده متر اول چند ميلي
0 9 10 F( )

m
     

1( 25    2( 250  

3( 50    4 (500  

ولت  10را  Aاست. اگر اختالف پتانسيل دو سر خازن Bدو برابر ظرفيت خازن Aبرابر و ظرفيت خازن Bو Aدو خازناختالف پتانسيل دو سر  - 147

1800انرژي ذخيره شده در آن ،افزايش دهيم J افزايش و اگر اختالف پتانسيل دو سر خازنB 2400انرژي ذخيره شده در آن ،ر كنيمبرا سه برا J 

  چند ميكروفاراد است؟ Aيابد. ظرفيت خازن افزايش مي

1( 6    2( 12  

3( 18    4 (24  

32صورت به SIشارش شده در يك مدار برحسب زمان درالكتريكي معادلة بار  - 148 5 4q t t    است. نسبت جريان متوسط عبوري در ثانيه چهارم

  چند برابر چهار ثانيه اول است؟

1(79
37     2( 1   

3(38
37     4 (89

27   

 Lطول هر دو قسمت را به ،بعد از گذراندن هر دو قسمت از يك ابزار ه وكردتقسيم  2Lو 1Lهاي دو قسمت با طول هرا ب Lسيمي به طول - 149

برابر  بعد از افزايش طول در حالت جديد 2Lو مقاومت سيم به طول 1Rبرابر بعد از افزايش طول درحالت جديد 1Lاگر مقاومت سيم به طول .رسانيم مي

2R 1و  شود
2

1
3

R
R

 2صورت در اين ،باشد
1

L
L

  كدام است؟ 

1(9   2( 1
9   3(3   4 (1

3   

متغير است. مقدار  Rنشان داده شده است كه در اين مدار مقاومت  ،در شكل زير، نمودار اندازة ولتاژ دو سر مولد برحسب جريان عبوري از آن در مدار - 150

  آل هستند) سنج و آمپرسنج ايده (ولت است؟ B، چند برابر مقدار آن در نقطةAدر نقطة Rمقاومت 

1( 9    2( 5/7  

3( 5/4    4 (3  

� r

A V

R

     

18

6

+4II

A

B

I(A)

V(V)

� r8  
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 كند؟ چند مورد از موارد داده شده، جاهاي خالي عبارت زير را به درستي تكميل مي - 151
 » در ميان عناصر داده شده، نسبت تعداد عناصر داراي . . . به تعداد عناصر داراي . . . برابر . . . است.«

S GeClP CSn Na Si 

2 - سطح صيقلي - خواري الف) خاصيت چكش
  2 - خواري خاصيت چكش - ) رسانايي گرماييب  3

5- رسانايي گرمايي - پ) رسانايي الكتريكي
3 - رسانايي الكتريكي - ت) سطح صيقلي   4

4  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4      
  است؟ نادرستدهد، عبارت كدام گزينه وم و سوم را نمايش ميهاي دعنصر متوالي از عنصرهاي دوره 5با توجه به نمودار زير كه شعاع اتمي  - 152

1 (B  اي آن به صورت نقطه - عنصري از دورة دوم جدول تناوبي است و آرايش الكترون.B:..  .است 

  است.2DAبه صورت   Dو  A) فرمول شيميايي تركيب يوني حاصل از دو عنصر 2
0lهاي با عدد كوانتومي فرعي  هاي موجود در زيراليه) شمار الكترون3  در آرايش الكتروني اتم عنصر
E ،5/1  برابر آرايش الكتروني اتم عنصرC   .است  
  تر است.   بيش Eو  D) اختالف شعاع اتمي دو عنصر آلومينيم و سيليسيم از اختالف شعاع اتمي دو عنصر 4
نمادهاي فرضي برخي  Dو  A ،B،Mپذيرند؟ (نمادهاي هاي زير امكان هاي زير، چه تعداد از واكنش با توجه به آرايش الكتروني گونه - 153

  عناصر جدول تناوبي هستند.)  

2M :[ He]                        2 9
18 3A :[ Ar] d 

3 5
18 3D :[ Ar] d                              1

18 4B :[ Ar] s  
1 (2 2 3M S D M D S       2 (2B O A B AO     
3 (3DCl B D BCl       4 (2 2B O M B M O     
0توليدشده ابتدا توسط  2COدهيم تا تجزيه شود. بخشي از گاز ناخالص را حرارت مي 3NaHCOگرم 216 - 154 2مول /5 2Li O  جذب

باشد و در اثر حرارت،  2SiO، تركيب3NaHCOشود. اگر ناخالصي همراه جذب مي LiOHگرم12توسط  2COماندة شود. باقي مي
ها را  دهد؟ (گزينه تشكيل مي Siلوط اوليه راخالص و به تقريب چند درصد از جرم مخ 3NaHCOتجزيه نشود، چند گرم از مخلوط اوليه را

123از راست به چپ بخوانيد.)  1 12 16 7 28(Na , H ,C ,O ,Li ,Si : g.mol )       
3 2 3 2 22NaHCO (s) Na CO (s) CO (g) H O(g)   

2 2 2 2 3 22 2 2Li O (aq) CO (g) Li CO (aq) O (g)    
2 2 3 22LiOH(aq) CO (g) Li CO (aq) H O(l)    

1 (41 7 126/   2 (19 4 126/   3 (41 7 162/   4 (19 4 162/    
KMnO)4در واكنش تجزية مقداري پتاسيم پرمنگنات - 155 درصد پيشرفت كرده است، نسبت جرم مواد جامد باقيمانده در  70ناخالص كه  (

0ه برابرظرف واكنش به جرم مواد اولي است. درصد خلوص پتاسيم پرمنگنات در نمونة اوليه چند درصد بوده و نسبت جرم پتاسيم /944
    پرمنگنات تجزيه شده به جرم گاز اكسيژن توليد شده به تقريب كدام است؟

4(معادله موازنه شود.)       2 4 2 2KMnO K MnO MnO O    

  1
2 2 4 2 432 87 158 197(O ,MnO ,K MnO ,K MnO : g.mol )    

1 (79  - 14  2 (79  - 7  3 (54  - 14  4 (54  - 7  

 دقيقه 10 سطحي) (انتخابي از كتاب سه 2سطح  - )2شيمي (

 قدر هداياي زميني را بدانيم
 در پي غذاي (كل فصل)/

(از ابتداي فصل تا ابتداي  سالم
ن محتواي انرژي آنتالپي، هما

 است)
  63تا  1هاي  صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2شيمي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10 عملكرد شما در آزمون قبل چند از

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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   … جز بههستند،  نادرستهاي زير در ارتباط با اين مولكول  خط زير، همة عبارت - با توجه به فرمول پيوند - 156
14) فرمول مولكولي آن1 22 2C H O Cl            .است 
  جفت الكترون پيوندي است.    42) هر مولكول آن داراي2
  پيوند يگانه است.   38) هر مولكول آن داراي3
  الكترون ناپيوندي است.   14) هر مولكول آن داراي4

  
  شود؟  هاي فرعي از پيشوند استفاده مي هاي زير، براي شاخه  گذاري چند مورد از آلكان در نام - 157

 ب)   ف) ال

  

  ت)    پ)  
  

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر  1
  

  است؟  نادرسترو، كدام گزينه  با توجه به شكل روبه - 158
   هاي موجود در دو ظرف با هم برابر است.  ) ميانگين تندي و ميانگين انرژي جنبشي ذره1
  گزارش شده است.   SIدر سيستم  Bو  A) دماي ظرف 2
85گرم آب  50با  Bگرم از آب ظرف  20) ميانگين تندي ذرات موجود در 3 C   .برابر است  
  كمتر است.   Bاز ظرف  A) انرژي گرمايي ظرف 4
  هاي زير درست است؟  با توجه به جدول زير، چند مورد از عبارت - 159
 

C B A ركيبت 

J)ظرفيت گرمايي ويژه  86/2 2/3 5/4 / g. C) 
 

    باشد. مي Aگرم مادة  3تر از ظرفيت گرمايي  بيش Bگرم مادة  5/2الف) ظرفيت گرمايي 
  باشد. تر مي بيش Bب) به ازاي جرم يكسان از سه تركيب فوق، مقدار ظرفيت گرمايي 

تـر از   بـيش  Aتوان نتيجه گرفت كه ظرفيت گرمايي هر مول تركيـب  گرم بر مول باشد، مي 23و  46ترتيب برابر با  به Bو  Aهاي  پ) اگر جرم مولي تركيب
B .است  

  يابد. تر افزايش مي بيش Cدماي تركيب  Cو  A ،Bت) با دادن مقدار يكساني گرما به جرم يكساني از سه تركيب 
  ر  ) صف4  1) 3  2) 2  3) 1
  است؟  نادرستهاي زير  هاي زير، چند مورد از عبارت با توجه به واكنش - 160

2 2 395 4) O (g) CO (g) / kJ   الماسII)C(s,  2و 2 393 5) O (g) CO (g) / kJ  گرافيتI)C(s,   
  ك مول الماس كمتر است.كالري از ي 5/454الف) سطح انرژي يك مول گرافيت تقريباً به اندازة 

  شود. كيلوژول گرما آزاد مي 62/118گرم گرافيت،  6/3ب) در اثر سوختن 
  يابد.   در يك ظرف در بسته عايق، فشار گاز كاهش مي (II)پ) با انجام واكنش

158ت) تفاوت سطح انرژي يك گرم گرافيت و الماس، حدوداً برابر 3/ J   .است  
   3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر  1


