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 ديني، اخالق و قرآن

وات واالرض وما بینه العبین و ما خلقنا ه اّال بالحق«باتوجه به آيه مباركه  -1  منظور از حق.........» وما خلقنا السَّ
  .گيردمنظم بودن جهان است كه از قدرت بي منتهاي خداوند نشات مي )الف

  گيرد .ب) هدفمندي  جهان است كه از قدرت بي منتهاي خداوند نشات مي
  ج) هدفمندي  جهان است كه از حكيم بودن خداوند نشات مي گيرد .
  د) منظم بودن  جهان است كه از حكيم بودن خداوند نشات مي گيرد .

  از موارد زير در باره ي هدف هاي فرعي زندگي صحيح اند ؟ كدام يك -2
    مفيدند ،اما براي زندگي ما ضروري نيستند . )الف

  اي برگزيد كه پايان ناپذيرباشند. ب)مي توان اهداف فرعي زندگي را به گونه
    نهايت طلبي انسان باشند.ي بيتوانند پاسخ گوي روحيهج)اهداف فرعي مي

  ف هاي فرعي را جايگزين اهداف اصلي نكنيم .د)ضروري است كه هد
  به ترتيب به كدام يك از سرمايه هاي انسان اشاره دارد ؟ "دوري از جهل وناداني"و"هاي خوب از بد تشخيص راه" -3

    عقل  –ب)اختيار     اختيار–عقل  )الف
  عقل–د) عقل     اختيار –ج) اختيار 

ــوع .»  َفاَلَْهَمها ُفجورَها َوتَْقواها و نَفٍس و ما ســـّواها« از دقت در آيه ي  -4 توجه كرده ايم و در تعاليم  . .  . . . به موض
  معرفي شده است. . . . . . . اسالمي عامل سرزنش و مالمت پس از گناه .

    گرايش به نيكي ها و زيبايي ها   -نفس سرزنشگر )الف
  وجدان اخالقي -ب) نفس سرزنشگر

    وجدان اخالقي -ها ج) گرايش به نيكي ها و زيبايي
  هاها و زيبايينيكيبهگرايش -هاها و زيباييد) گرايش به نيكي

در ديدگاه . . . . . . معاد، مرگ غروبي براي جســم وطلوعي براي روح مي باشــد و همچنين كم ارزش بودن زندگي دنيا  -5
  در آيه . . . . . . بيان شده است .

  وقالوا ما هی اال حیاتنا الدنیا –ب) منكران    اال لهو ولعبما هذا الحیاه الدنیا –الف )منكران 
  وقالوا ما هی اال حیاتنا الدنیا -معتقدان  د)  ما هذا الحیاه الدنیا اال لهو ولعب -ج) معتقدان 

  ؟"دفاع از حق مظلوم وفداكاري در راه خدا آسانتر شود "در ديدگاه معتقدان به معاد كدام عامل باعث مي شود  -6
  خداپرستان مرگ را وسيله اي براي نجات از زندگي با ظالمان مي دانند . )الف

  ب) خداپرستان از مرگ نمي ترسند وآماده فداكاري در راه خدا مي باشند.
     ج) معتقدان داراي انرژي فوق العاده وهمتي خستگي ناپذير مي شوند واز كار خود لذت مي برند .

  .انجام كارهاي نيك وخدمت به خلق مي كوشندد) معتقدان با تالش وتوان بسيار در 
رتيب .... به ت "ام نجعل املتقین کالفجار"و  " افحســبتم امنا خلقناکم عبثا و انکم الینا ال ترجعون "از دقت در آيات  -7

  معاد در پرتو ......... و......... الهي مستفاد مي گردد؟     
  عدل  –حكمت  –ب) امكان   حكمت  –عدل  –الف ) امكان 
  عدل-حكمت  –د) ضرورت     حكمت  -عدل –ج) ضرورت 
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  كدام يك از آيات شريفه زير اشاره به نظام مرگ و زندگي در طبيعت دارد ؟ -8
    فرستد تا ابر را برانگيزند الف ) خداست كه بادها را مي

  ب) همان خدايي كه آن ها را براي نخستين بار آفريد  
    ج) آيا متقين را مانند ناپاكان و بدكاران قرار خواهيم داد  

  كندد) كيست كه استخوان هاي پوسيده را دوباره زنده مي
  مربوط به كدام دسته از اعمال است ؟   »آموزش مطالب مفيد به ديگران«و » نماز و روزه«ام اعمال مانند به ترتيب انج -9

    ماتاخر –ب) ماتاخر     ماتقدم  –الف) ماتقدم 
  ماتقدم -د ) ماتاخر    ماتاخر –ج) ماتقدم 

  كدام يك از مفاهيم زير مبين ويژگي هاي عالم برزخ است : -10
 الف) با ورود به عالم برزخ ارتباط انسان با دنيا به طور كامل قطع مي گردد.

  ب) همه ي پاداش و جزاي اعمال خود را در بهشت و جهنم برزخي مي بيند.
  ج) در اين عالم روح، حيات و فعاليت  خود را از دست مي دهد . 

  د) با خداوند و فرشتگان گفت و گو مي كند و پاسخشان را مي شنود.
  عربي و زبان قرآن

حیحة -11 جمة الصَّ امُء مُتِطُر أَسامکاً َعلَی الّناِس َسَنویّاً فی الهُندوراِس « :  َعیِّن الرتَّ   .»کانَْت السَّ
    الف)آسمان در هندوراس بودكه ماهي هايي را سال ها بر مردم مي باريد . 

  ب) از آسمان ساالنه براي مردم هندوراس ماهي مي بارد .
    ج) سال ها در هندوراس ماهي ها از آسمان بر مردم در حال بارش بودند.  

  د) آسمان ساالنه در هندوراس ماهي هايي را بر مردم مي باريد .
حیحةعیِّن  -12 جمة الصَّ   : الرتَّ

  الف)ما أَْجَمَل األمَثاَر الّتی یُخرُِجها ُهللا ِمَن الشجرة الّتی تَنمو ِمن َحبٍَّة .
  چه زيباست ميوه اي كه توسط خدا از درختي در مي آيد كه (آن درخت) از دانه اي رشد كرده .

راسیِّ .َخمَسٌة و َسبعوَن فی املِئَِة ِمن تَالمیِذنا املُِجّدیَن ) ب َمُهم الدِّ   نََجحوا فی اإلمتحان الّذی یَُعیُِّن تََقدُّ
  شدند.فقكند موهايشان مشخص ميآنها را در درسپيشرفتكهكوشا هستند در امتحانيآموزانمان كهنفر از دانشصدوهفتادوپنج

  الَحربیِّة یوَم اإلثنیِن.ج) جاَء املدیُر ِبَسبَعٍة و مثانیَن طالباً لَِسفرٍَة تَربَویٍّة الی املَناطِق 
  مدير با نود و هفت دانش آموز براي يك سفر پرورشي دو روز به منطقه اي جنگي آمد .

  اذا کاَن اثناِن یَتَناَجیاِن فی َمجلِس الضیافَِة فَال تَدُخْل بَیَنهام .د) 
  هرگاه دو نفر با هم در مجلس مهماني راز گويند (تو) ميان آنها وارد نشو .

  عیِّن الخطأ : -13
                      »مضارع-دوست دارم«هذه اللغة،العربیَة جمیلةٌ  اُِحبُّ  )الف
راسیَِّة الثانیِة َعرشَة : تََخرَّجَ ) ب َنِة الدِّ   »خارج مي شوند ـ مضارع «  التّالمیُذ فی السَّ

ْ ج)                      »آسان گردان ـ أمر «  يل أَمری : یَرسِّ
  »مي آمرزد ـ مضارع «  الّذنوَب ؟ یَغِفرُ َمن د) 
  



 مرحله اول -تجربي، پايه دهم، رشته 1396 - 97تحصيلي ، سال آزمون پيشرفت تحصيلي  3

حیح فی العملّیات الِحسابّیة : -14   عیِّن الصَّ
    الف) اثناِن و مثانوَن تَقسیم علی اثنیِْن یُساوي ستًّة و أربعیَن .

  ب) ثالثَة َعَرش فی أَربَعٍة یُساوي َخمَسًة و ِعرشیَن .
    و ستّیَن . مَثانیٌة و َسبعوَن ناِقُص َسبَعة َعَرش یُساوي واحداً ج) 
  خمسٌة و ستّوَن زائُد ِعرشیَن یُساوي َخمَسًة و َسبعیَن .د) 

  : الَغریبةِ  عین الخطأعن  توضیح الکلمةِ  -15
  كلمه متفاوت ندارد :     َسَنویّاً ـ َشهریّاً ـ أُسبوعیّاً ـ یَومیّاً   )الف
  كلمه متفاوت چون ترتيبي نيست  : الثانی     الثّانی ـ التّاسع ـ الخاِمس ـ الواِحد ب) 
َق ـ َغرََس ـ تَراَحَم ج)    متفاوت  چون سه حرفي است  : غرس       إحتََفَل ـ َصدَّ
  متفاوت است چون مفرد است : الجذوة     اإلخوان ـ اإلخَوة ـ البَساتین ـ الَجذوة  د) 

حیَح َحَسَب الحقیقة و الواقع : -16   عیِّن الصَّ
َفًة فَقط و َغنیٌّ بفیتامین آ .املِشِمُش الف)      فاکَِهٌة نَأکلها ُمَجفَّ

    بالحروِف : األَربََعُة و ثالثوَن دقیقًة               »  ٤:٣٠« الّساَعُة ب) 
     الیوُم الثّالُث ِمن أیّاِم األُسبوِع یَوُم الثُّالثاء . ج)
  الُخلِق .املِضیاُف ِصَفُة املَرِء الّذی یَستَقبل الضیوَف ِبُحسِن د) 

حیح للّتوضیحاِت الّتالیة -17   : عیِّن غیَر الصَّ
امِء و یََرتاکَُم هناک . الف)                           »الَغیم « بُخاُر میاِه الِبحاِر یَصَعُد الی السَّ

  »الیَنبوع االیَنابیع و ُمفرُده« املاِء . ب ةُ ملوءَ املَ الُعیون ب) 
                      »التََفرَّقوا « اإلبتعاِد . إجتَِنبوا َعن ج) 
امِء . د)    »عصار و ُهَو جمع التکسیر اِإل « الّریاُح القویُّة تَدوُر و تَصَعُد الی السَّ

حیَح : -18   عیِّن الَجواَب الصَّ
    »: َستَنَفِتُح  املُستَقبل ِمن إنَفتََحْت « الف) 

َم : التَّقدیم « ب)                      »املصدر ِمن تََقدَّ
    »الّنهی ِمن تَسَرتِْجعَن : ال تَسَرتِْجْع « ج) 
  »األمر ِمن تَستَِمعیَن : إسَمعی « د) 

حیح : -19   عیِّن الجواَب الصَّ
ِک َعن إسِرتجاِع األَفالِم . الف)                                     »ال تَتَکلَّم ْ«َمتی ............. َمَع أُمِّ
                              »إستَغَفروا « ِمن روِح ِهللا و .............. لِذنوِبکم . التَیأَسوا ب) 
عوِة للُحضوِر فی َحفلَِة ُعرِس صدیقتی. ج)                    »وا إستَلَمُ « أَنا و أُختی ................ رسالَة الدَّ
  »إنَقطََع « ساِعْدين یا أَرَحَم الرَّاحمین . فَ متحاِن ، الهی ! ................ رَجائی عن النَّجاِح فی اإل د) 

حیَح : -20   إقَرأَ الّنص الّتايل ثُمَّ َعیِّن الجواب الصَّ
، نا الُحسین(ع)طاها و ُسبحان صدیقاِن فی مدرسٍة ، طاها ایرانیٌّ و صدیُقه ِمن تُرکیا . فی الیوم األَربعین ِمن شهاَدِة إمامِ «

ِة َعرشَِة أیّامٍ أَن یَُرشَّ  والُد ُسبحان أرادَ  ا هذا وعندما َسِمَع طاه َف بزیارة الَعَتباِت املقّدسة فی العراِق َمَع زُمالئه بالحافلِة ملدَّ
(ص)و یََقُع َمرَقُده فی ــحاِب النَّبیِّ ــیِّ َوُهَو ِمْن اص ــلامِن الفارس ــدیقه  قال له:إقرتِْح لِوالِدک أن یذهَب لزیارِةس  الخرب ِمن ص

  »ولجمیع املسلمین نيَ رَب بغداَد ِألنَُّه َفخٌر لِالیرانیّ مدائَن قُ 
سة ؟ ِبزَُمالئه .الف)    ِبَم یُساِفُر والُد ُسبحان الی الَعتَباِت املقدَّ
                    أَیَن یََقُع َمرقَُد َسلامَن الفارسی ؟ َمرقَُده فی بغداد .ب) 
                                 الفارسی ؟ ِألنَّه ایرنیُّ و قد کاَن ِمن أَصحاِب امامنا الَعزیز الحسین (ع) . امنَ لملاذا نَفَخر بسج) 
  للّغة الرتکیّة .اأن یتکلّم سبحان ؟ ب ْقِدرُ بإعتقادکم بأیِّ لغٍة یَ د) 



 4  مرحله اول - تجربيه ، پايه دهم، رشت1396 - 97تحصيلي ، سال آزمون پيشرفت تحصيلي

  1فارسي 

غارب (برآمدگي پشت پا) ، بنشن(خواربار) ، ي گردن) ، آخُره (چنبره«است؟    ذكر شـده ادرسـت  معناي چند واژه ن -21
  »باز) ، زلّت (خواري) ، حقّه (جعبه) ، ميراب (فرمانروا)مألوف (خوگرفته) ، مكاري (نيرنگ

  د) پنج  ج) چهار                      ب) سه                   دو )الف
  ؟  اندكردهپيدا چند واژه تحول معنايي با توجه به متن زير، امروز  -22

اي از دور پديدار، ناگاه بانگ برآورد كه همين ما دويديم كه بخت و دولت يار شــد و گرمابهو ما اميد بريديم و نوميد مي«
  »را شايد. در رفتيم و شوخ از خويش باز كرديم و پس از ساعتي آهنگ خروج كرديم.

  د) هفت                      ج)  شش    ب)  پنج                 چهار                   )الف
  هر دو آمده است به جز......؟» واو ربط« و » واو عطف« در تمام گزينه  -23

    بود.و استعداد ادبي او خشك نشده ي ذوق و قريحههنوز چشمه )الف
  ب) از خم كتف و سينه فرارفت و دو دست را تا فراز كلّه نمايان ساخت.

    داشتم و رفتن مناسب نديدم.ج) من از بدحالي و برهنگي شرم 
     د) به اول بيم و هالك بود و به آخر عزّ و ملك بود.

  ساختمان كدام كلمه با بقيه فرق دارد؟ -24
    ب) ناپرهيزكاري                 الف) نامطلوب            

  د) نامهربانان    ج) نادرستي         
  هستند.ي .............. بقيه درست به جز گزينه -25

  اي دوتلفّظي است.واژه» جاودان« )الف
  سجع دارد.» چون او را زيادت نعمت ديدند و يعقوب را بدو ميل و عنايت ديدند«ب) 
  از جالل آل احمد است.» ارزيابي شتابزده«ج) 
  جهش ضمير دارد. »  گفتم كه بر خيالت راه نظر ببندم«د) 

  ؟نيستي كدام گزينه درست ي ذكرشدهآرايه -26
  كه شكر نعمت، نعمتت افزون كند.(حس آميزي)» الها صدهزار مرتبه شكر«گفت: به صداي بلند مي )الف

  بردي از سر تسليم است.(ايهام)ي ما بود آرامشي بود كه گمان ميب) در چشم او كه خود چشم زمانه
  ي قالي بود و در آن دستي نازك داشت.(كنايه)ج)كارش نگار نقشه

 بود.(جناس)باك را چون اسكلتي وحشتناك ساختهن شير بيي ترياك آد) شيره

  است؟به ترتيب در كدام ابيات آمده» ايهام ـ تشبيه ـ مراعات نظير ـ تضمين «هاي آرايه -27
 چون بدوم سبزه در آغوش من                بوسه زند بر سر و بر دوش من -الف  
 گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآيد            گفتم كه ماه من شو گفتا اگر برآيد -ب  
 هانظري باشد رفتن به گلستانتا خار غم عشقت آويخته در دامن             كوته -ج  
  ي من عالمان دين بودند.سازي كه همه قبيلهاي فرزند حاللت نكنم كه مطربي و مسخرگي پيشه  -د  

    ب) ب ـ ج ـ الف ـ د  الف) ج ـ ب ـ الف ـ د                
     د) ب ـ الف ـ  د  ـ ج   ج) ج ـ ب ـ د ـ الف               
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  نوع ادبي كدام كتاب با بقيه متفاوت است؟ -28
     نامه                ب) قابوس    شاهنامه             )الف

     د) گلستان       ج) مثنوي معنوي      
  معناي كدام گزينه درست است؟ -29

  ي نيلوفري         كيست كند با چو مني همسري؟ : در كل دنيا چه كسي لياقت ازدواج با من را دارد؟در بن اين پرده )الف
  ؛گويدميي است كه سخناين چه ب) من گوش استماع ندارم لمن تَقول: من گوش شنيدن ندارم 

  صداي من به گوش يكي از دوستان صميمي رسيد.همانا ج) يكي از دوستان مخلص را            مگر آواز من رسيد به گوش: 
  د) خلف صدق نياكان هنرور خود بود: بر خالف اجدادش، حقيقتاً هنرمند بود.

  پيام كدام گزينه با بقيه فرق دارد؟ -30
    اثر غم و شادي پيش مردمان بر خود هويدا مكن. )الف

  ب) هر شادي كه بازگشت آن به غم باشد آن را شادي مشمر.
    ج) بزرگان به هر حقّ و باطلي از جاي نشوند.

  د) به هر نيك و بد زود شادان و زود اندوهگين مشو. 
  است؟ نادرست مفهوم كلّي كدام گزينه -31

  ها  ( توجه به معشوق حقيقي)نظري باشد رفتن به گلستانتا خار غم عشقت آويخته در دامن      كوته )الف
  ب) نيكوخو بهتر هزار بار از نيكو رو (ترجيح سيرت بر صورت)

  ج) چنين است رسم سراي درشت       گهي پشت بر زين، گهي زين به پشت( ناپايداري روزگار)
  داشتن معاشرت با مردم) خلق بتافت، دنيا و آخرت در راه معاملت با حق بيافت(اهميتد) هركس روي از معاملت با 

با  »به شــدتي كه از روزگار پيش آيد نبايد ناليد و از فضــل و رحمت كردگار جلّ جالله و عم نواله نااميد نبايد شــد« -32
  كدام گزينه ارتباط معنايي بيشتري  دارد؟  

  بود هيچ ثبات                 هر زمان حال وي از شكل دگر خواهد شدغم و شادي جهان را ن )الف
  ها بسيارداردب) روزگار است اين كه گه عزّت دهد گه خوار دارد      چرخ بازيگر از اين بازيچه

 ج) صبر كن برتلخكامي ها كه آخر روزگار         چشمه سار نوش سازد ،بوسه گاه نيش را

     (= دنيا) نماني همي در سراي سپنج                              اگر گنج يابي اگر درد و رنج د) 
  زبان انگليسي

33. Choose the best answer:  
A. Did you hear about the destruction of the jungle? 
B. Oh, no. ------------destroyed the jungle? 
 a) where                  b) when                      c) what                       d) how  
 
34. "Is Mr. Akbari as busy as you?"    "No, actually he is ------------." 

a) as busier as you     
b) busier than you  
c) busier than he  
d) busier than I       
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35. Did Ali’s sister visit the factory last week? No,------- to visit it this 
afternoon 

a) he’ll b) She’s going c) he’s going d) she’ll   
 

36. What’s the farthest ------------ to the Earth in the solar system?  
a) planet   b) plant c) plane  d) plan 
 

37. ”And of Allah’s ------------- of power is the ------------ of the 
heavens and the earth.” 

a)  rings  /  signs  b) signs / creation 
c) signs / rings  d) rings / collection   
 

 Read the text below then choose the best answer: 
      Recently families are paying more attention to nature, students learn about 
saving wildlife and some hunters don’t go hunting any more.In this way, the 
number of cheetahs is increasing in near future. 
 
38. According to above sentences, the writer is …………..about future wildlife. 
  a)boring                         b) powerful                     c) hopeful                  d)burning 
 

39. Which of the following pictures matches the idea of the text?   

a)  b)  c)  d)  
 

 Read the passage and choose the best item: 
    There are nine different types of tigers ,  large wild animals that have yellow 
and black lines on the body . Three of these kinds are extinct. Siberian Tiger 
is one that scientists are worried  about. They may become extinct in near 
future because of their few numbers left in the wild. They are so few that they 
are classified as really endangered. There is only one type of tiger that is more 
endangered than the Siberian Tiger, which is the South China Tiger. Bengal 
Tigers are another endangered tigers but they still live in the wild. It is said 
that  they are fewer than two thousand.  
 
40. What’s the main idea of the passage?  

a) different types of endangered tigers         
b) South Tigers as number one type of endangered tigers 
c) how to save tigers in nature 
d) the numbers of tigers left in the wild 
 

41. Half of the different kinds of tigers are extinct.           
a)  True               b) False   
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42. Which of the pictures below shows the endangered animal mentioned in the 
passage?  

a)   b)   

c)   d)  
 

  رياضيات

  كدام گزينه درست است؟ -43
1	و	0 )الف ⊆ ℚ		     (بℤ −𝕎	  متناهي است    
2ج)  × 10 ∈ 	و	∞− 1	و	0د)   [1 ⊆ 	و	1− 1)  

نفر عضو هيچ يك از اين  6نفر عضـو تيم واليبال هستند. اگر   18نفر عضـو تيم فوتبال و   20نفري،  35در يك كالس  -44
  چند نفر فقط عضو يك تيم هستند؟ دو تيم نباشند.

  11د)   18ج)   20ب)   9 )الف
𝑨اگر  -45 = 𝑩و  (∞+و	𝟐] = {𝒙𝝐ℝ|𝒙 < 𝑪و   	{𝟓 = 𝑨)مجموعه ي  𝟑	و	𝟑− ∩ 𝑩) − 𝑪 كدام است؟  

    (5و	3ب)      2	و	3− )الف

و	3−ج)    5	و	3 د)             [2	

nي كدام جمله از دنباله -46
na
n





5 2
2 4

3برابر 
2

  باشد ؟ مي  
    ب) سوم    دوم )الف

  د) پنجم    ج) چهارم
𝒂𝒏دنباله ي عمومي يكجمله -47 = 𝟔 × 𝟑𝟐	𝒏   ؟اندراست كدامترتيب از سمتبهدنبالهاول ايناست. قدر نسبت و جمله 𝟑

    2و  3ب)     6و  3 )الف
  2و  9د)     6و  9ج) 

ي باشد، جمله 10ي دوم آن است. اگر مجموع جمالت اول و سوم برابر جمله 4ي هفتم جملهي حسابي، در يك دنباله -48
  نهم آن كدام است؟

    26ب)     25 )الف
  28د)     27ج) 

   1536مي باشد . جمله ي چندم اين دنباله برابر    384و جمله ي هفتم آن  48جمله ي چهارم يك دنباله ي هندسي  -49
  است ؟

    هشتمب)     نهم )الف
  د) ششم    ج) دهم
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  شكل نهم در الگوي زير چند نقطه دارد؟ -50
    89 )الف
  91ب) 
    109ج) 
  111د) 

𝟎اگر  -51 < 𝒙 < 𝒕𝒂𝒏𝟐𝒙√حاصل  𝟒𝟓 + 𝒄𝒐𝒕𝟐𝒙 + 𝟐 + √𝒕𝒂𝒏𝟐𝒙 + 𝒄𝒐𝒕𝟐𝒙 −   كدام است؟  𝟐
    𝑡𝑎𝑛𝑥	2−ب)     𝑡𝑎𝑛𝑥	2 )الف
  𝑐𝑜𝑡𝑥	2	−د)     𝑐𝑜𝑡𝑥	2ج) 

  كدام است؟ Lشكل ، معادله ي خط با توجه به -52
𝑦 )الف = 	√3	𝑥 − 5    
𝑦	3ب)  = 	√3	𝑥 − 5    
𝑦ج)  = 	−√3	𝑥 + 5    
𝑦	3د)  = −	√3	𝑥 − 5  

𝟏عبارت  -53 −
𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙

𝟏 𝒄𝒐𝒔𝒙
  تواند برابر باشد؟بعد از ساده شدن، با كدام گزينه مي 

    𝑡𝑎𝑛𝜃ب)     	𝑠𝑖𝑛𝜃 )الف
𝑛	𝑖	𝑠	2د)     𝑐𝑜𝑠𝜃ج)  𝜃 × 𝑡𝑎𝑛𝜃  

  كدام است؟ درجه، 30ساق   زاويه و متر 20طول   به ساق با الساقين متساوي مثلث شكل به زميني مساحت -54
    3√100ب)     3√200الف) 

  200د)     100ج) 
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  زيست شناسي

  در توليد سوخت هاي زيستي ................. -55
    مهندسي ژنتيك نقشي ندارد. )الف

  سلولز گياهان استفاده مي شود.ب)تنها از 
    ج)نمي توان از ضايعات يا تفاله هاي محصوالت كشاورزي استفاده كرد.

  د)از آنزيم هاي مهندسي شده براي تجزية بهتر سلولز استفاده مي شود.  
  كنيم؟هاي زيستي را چه وقت بيشتر مشاهده ميپيچيدگي سامانه -56 

    ويه داشته باشد.اجزاي آن با هم ارتباط هاي چند س )الف
  .بررسي شود دقيق ابزارهاي تنهايي ويا توسطب) هريك از اجزاي آن به

    ج) ارتباط سامانه  به همراه اجزا تشكيل دهندة آن بررسي  شود.
  د) ارتباط سامانه و اجزاي آن به همراه محيط زيست بررسي شود.

 چند مورد از موارد زير صحيح است؟ -57
  كه در يك محل زندگي مي كنند را جمعيت گويند.مجموع جانداراني  *  
  * زيست بوم از بوم سازگان بزرگتر است.  
    * پايين ترين سطح ساختاري حيات ، ياخته نام دارند.  
  * تعدادي ياخته كه با هم همكاري مي كنند ، يك بافت را مي سازند.    

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

  مي توان گفت ................... -58
 را كاهش مي دهد.B 12تخريب سلول هاي كناري معده ، جذب ويتامين  )الف

  در معده اهميت دارد.B 12ب)فاكتور داخلي ، براي جذب ويتامين 
  كوچكتر تجزيه مي كند.ج) پپسينوژن ، پروتئازي است كه به طور مستقيم پروتئين ها را به مولكول هاي 

  د) برداشتن معدة يك انسان ، نمي تواند زندگي او را به خطر بيندازد. 
  درست است؟ Aچند مورد زير در مورد بخش  -59

 *آنزيم الزم براي گوارش پروتئين و تبديل به آمينواسيدها را توليد مي كند.  
  مي كند.     * هورمون سكرتين را در پاسخ به ورود كيموس ، به خون ترشح  
  * شيرة آن در درون دوازدهه ، مي تواند  كيموس اسيدي را قليايي كند.  
  ها را به واحدهاي سازندة خود آب كافت مي كند.  * پروتئازهاي آن همانند معده ، پروتئين  

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

 پروتئيني ، ميزان آمينواسيدهاي موجود در كدام رگ از سايرين بيشتر خواهد بود؟پس از خوردن مقدار زيادي غذاي  -60
    ب) سياهرگ فوق كبدي      سياهرگ رودة بزرگ )الف

  د) بزرگ سياهرگ زيرين     ج) سياهرگ باب 
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 است؟ نادرستكدام گزينه زير   -61
 مسطح شدن ديافراگم ،سبب كاهش فشار هواي درون شش ها مي شود.)الف 

  ها از بيرون، توسط بافت پيوندي پوشانده شده اند.ب) شش 
  ج) سطح دروني قفسة سينه با الية داخلي پردة جنب در تماس است.

  د) ويژگي كشساني شش ها سبب مقاومت آن ها در برابر كشيدگي مي شود.  
 براي پاكسازي ناخالصي ها در حبابك ها ، كدام نقش دارد؟   -62

  ب) موهاي پوست در ابتداي مسير عبور هوا   مژك دار ترشحات  ياخته هاي مخاط  )الف
     د) درشت خوارهاي كيسه هاي حبابكي   ج) مژك هاي ياخته هاي مخاط مژك دار

  مركز تنفس در ............ با اثر بر مركز تنفس در ............. ، دم را خاتمه مي دهد ،  -63
 ر پايان دم موثر است.همچنين پيام ارسالي از ................... نيز د

       شش – B – Aب)   ماهيچه هاي دمي – A – Bالف) 
  ماهيچه دمي     – B – Aد)     شش – A – Bج) 

 شكل مقابل مربوط به بخشي از .............. است و ياخته هاي آن ........... ترشح مي كنند. -64
  بي كربنات –ب) غدة معده     پروتئاز –الف) غدة بزاقي 

     موسين –د) غدة بزاقي     HCL –ج) غدة معده 
 در انتقال فعال ...................... -65

 بر خالف انتشار تسهيل شده ، پروتئين هاي غشا دخالت دارند. )الف

  ب) همانند انتشار ساده ، مواد بر خالف جهت شيب غلظت  جا به جا مي شوند.
  پر غلظت به جاي كم غلظت مي باشد.ج) همانند گذرندگي ، جريان ملكول ها از جاي 

   مي شكند. ATPد) برخالف انتشار تسهيل شده ، پيوند هاي پر انرژي در ملكول 
 الية بيروني لولة گوارش، شامل ................     به درستي تكميل مي كند؟ رو روبه چند مورد عبارت -66

  هم وصل مي كند.* پرده اي است كه  اندام هاي درون شكم را از خارج به   
 *پرده اي است كه اندام هاي لوله گوارش را از خارج به هم وصل مي كند.  
  *داراي بافت پيوندي سست است.  
  *در كنار الية ماهيچه اي لوله گوارش قرار گرفته است.  

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

 دارد؟ زير در  پرز رودة باريك، وجودچند مورد از موارد  -67
 »ياخته ترشح كننده ماده مخاطي -ياخته پوششي ريز پرز دار –مويرگ لنفي  –شبكه مويرگي «

     4د)                    3ج)                    2ب)                  1 )الف
 در جانور مقابل ............. -68

 ياخته اي به درون حفرة گوارشي ترشح مي شود.آنزيم هايي براي گوارش درون  )الف

  گيرد.سوراخ در حفرة گوارشي انجام مي ب) ورود مواد فقط از طريق يك
  اي دارد.و در ادامه درون ياخته همانند پارامسي، گوارش برون ياخته اي ج)

  اي نقش دارند.هاي پوشانندة حفرة گوارشي در گوارش درون ياختهد) همه ياخته
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 نايديسي ......................... تنفس -69
 همانند تنفس آبششي، تنها در بي مهرگان و مستقل از دستگاه گردش مواد عمل مي كند. )الف

  ب) برخالف تنفس پوستي، دستگاه گردش مواد نقشي در انتقال گازهاي تنفسي ندارد. 
  ج) برخالف تنفس ششي، به كمك پمپ فشار منفي  صورت مي پذيرد.

  ند تنفس ششي، با كمك پمپ فشار مثبت انجام مي شود.د) همان

  فيزيك

𝒈درتمام سواالت « = 𝟏𝟎 𝒎

𝒔𝟐
  »درنظربگيريد 

  هاي اصلي كدام گزينه است؟برحسب يكاي كميت ،يكاي نيرو -70
𝒌𝒈.𝒎 )الف

𝒔𝟐
𝒌𝒈.𝒎ب)   

𝒔
𝒌𝒈.𝒔ج)   

𝒎
𝒌𝒈𝒔𝟐د)   

𝒎			
  

  ؟مرتبه بزرگي كدام گزينه درست است -71
𝟏𝟎	~𝟎/𝟎𝟑𝟒𝟐 )الف     𝟏𝟎𝟒~	𝟓𝟐𝟎𝟎𝟎	ب)     𝟏
𝟏𝟎~	𝟎/𝟎𝟎𝟎𝟒𝟕𝟖ج)    𝟏𝟎𝟑	~𝟔𝟖𝟐د)     𝟑

𝒎𝟑اين عدد برحسب   ريزد.ليتر آب روي آتش مي 6هرثانيه  نشاني درلوله ماشين آتش -72

𝒎𝒊𝒏
  كدام گزينه است ؟ 

𝟑/𝟔 )الف × 𝟏𝟎 𝟑/𝟔ب)     𝟏 × 𝟏𝟎𝟓    
𝟑/𝟔ج)  × 𝟑/𝟔د)     𝟏𝟎 × 𝟏𝟎 𝟓  

𝒈يك قطعه فلز با چگالي  -73

𝒄𝒎𝟑 7/2 ،  آب به چگالي راكامالً در ظرفي پر از𝒈

𝒄𝒎𝟑 1 به اندازه  كنيم.وارد ميg 100 آب 
  ريزد.جرم قطعه فلز چند گرم است ؟ظرف بيرون مي از

  270د)   270/0 ج)  100ب)   100/0 )الف
  ؟ در جمالت زير چند گزينه درست وجود دارد -74

  شود. انرژي پتانسيل گرانشي تامين مي انرژي الزم براي حركت آن ها از ،هاي كوكي اسباب بازي ) در1
  گيري آن وسيله رتست از نصف كمترين مقدار اندازهعبا، اي گيري عقربه دقت يك وسيله اندازه )2
  دارند. دامنه وسيع تري نسبت به اصل ها ،فيزيك در ) قانون ها3
  جنبشي جسم گاهي مي تواند منفي باشد.) تغييرانرژي 4

  3د)   2ج)   1ب)   4 )الف
  است؟ گيريدرست از اين اندازهگزارشگزينهدهد. كدامميترازوي(ديجيتالي) رانشانشكل زير صفحه نمايشگر يك -75

g5030 )الف /ب)   1 kg5030 0 5    
/ج)  KgKg 5030 0 /د)   01 / Kg5 03 0 001  

𝒎تندي آن   و j 20 انرژي جنبشي جسمي  -76

𝒔
  شود. j  80انرژي جنبشي آن  تا ،تندي آن را چند برابر كنيم است. 10  

1 )الف
2

1د)   2ج)   20ب)   
20

  
 ماهوارهطرف زمين به  از Fحركت ماهواره همواره نيروي  در چرخد.اي به دورزمين مياي دريك مدار دايرهماهواره -77
   . . . . به سمت مركز است كار اين نيرو راستاي شعاع و در اين نيرو شود.مي وارد

    صفر استب)     مثبت است )الف
  صفر باشدمي تواندمثبت، منفي يا د)     منفي استج) 
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𝒎داراي سرعت  Aكه در نقطه  kg 2مطابق شـكل جعبه اي به جرم    -78

𝒔
فشرده  آن راو به فنري برخورد كرده  ،است 5  

انرژي پتانسيل كشساني ذخيره شده  باشـد. حداكثر  J 5حركت جعبه   مسـير  نيروي اصـطكاك در  كاراگربزرگي  كند.مي
   است؟ در فنر چقدر
    -30 ب)  20 )الف
  30د)   -20 ج)

  داده شده است.   ،كه روي خط راست حركت مي كند گرم500زمان جسمي به جرم  –نمودارتندي  -79
  ثانيه چندژول است؟10كل كار انجام شده در

     -3000ب)  3000 )الف
  -3د)   3ج) 

  
  درون نيمكره بدون اصطكاكي به شعاع    g 300اي به جرمگلوله، مطابق شكل -80
cm 40 .اين جابجايي از  نيروي وزن در كار به پايين مي لغزدA   تاBكدام گزينه است؟  

     𝐬𝐢𝐧 𝟓𝟑 =𝟎/𝟖							 𝐜𝐨𝐬 𝟓𝟑 = 𝟎/𝟔  
    24/0ب)     96/0 )الف
  -24/0د)     -96/0ج) 

 شوند.مترسطح زمين رها مي 20ارتفاع  از2mبه جرم  Bجسم  متري سـطح زمين و  10ارتفاع  ازmبه جرم Aجسـم   -81
درلحظه رســيدن به زمين  Aي رســيدن به ســطح زمين چندبرابرانرژي جنبشــي جســم در لحظه B انرژي جنبشــي جســم

  است؟(از مقاومت هوا صرف نظر كنيد)

1د)   4ج)   2ب)   1 )الف
4

  

  شيمي

  هاي زير درست است؟چند مورد از عبارت -82
 شود.راديوايزوتوپ ناميده مياگر ايزوتوپ پرتوزا باشد،  -
   دهنده پايداري بيشتر ايزوتوپ است.عمر كمتر نشاننيم -
    روند.هاي اورانيوم به عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي به كار ميهمه ايزوتوپ -
 شود.اي ساخته ميهاي هستهبخشي از تكنسيم مورد نياز به صورت مصنوعي با استفاده از واكنش -

  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف
درصد  52نوترون و فراواني تقريباً  60داراي دو ايزوتوپ پايدار است. ايزوتوپ اول داراي  47با عدد اتمي  Mعنصـر   -83

  كدام است؟ Mنوترون است. جرم اتمي ميانگين عنصر  62و ايزوتوپ دوم داراي 
  80/107د)                    96/107ج)                 00/108ب)                04/108 )الف

  كدام جمله درست است؟ -84
  هيدروژن سه ايزوتوپ طبيعي دارد كه دوتاي آن پايدار هستند. )الف

  هاي يك عنصر با هم تفاوت دارند.هاي ايزوتوپب) خاصيت پرتوزايي و تعداد الكترون
9گرم ماده به انرژي، معادل  0001/0ج) انرژي آزاد شده از تبديل  ×   كيلوژول است. 10

  شوند.اي عنصرهاي سنگين به عنصرهاي سبك تبديل ميهاي هستهها با انجام واكنشد) درون ستاره

A
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  درست است؟ 𝑪𝒖𝟐𝟗زير در مورد اتم هاي چه تعداد از عبارت  -85
 همراه با خواص فلزي است. dدسته  هايجزء عنصر -
 اي دارد.ج هااي عنصرجدول دوره نهمدر دوره چهارم و گروه  -
]با آرايش الكتروني  - 𝑨𝒓]𝟑𝒅𝟗𝟒𝒔𝟐𝟏𝟖  الكترون ظرفيتي است. 11داراي 
  كنند.هر دو در شعله رنگ سبز ايجاد مي )IIهاي كلريد و نيترات مس(نمك -

  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف
  ؟زير استهاياز تركيبيككداماز مول 5/0معادل مقدار مادهاست. ايندر دسترسشيمياييتركيبنمونهگرم از يك 40 -86

(𝑯 = 𝟏, 𝑪 = 𝟏𝟐,𝑶 = 𝟏𝟔,𝑭 = 𝟏𝟗,𝑵𝒂 = 𝟐𝟑, 𝑺 = 𝟑𝟐, 𝑪𝒂 = 𝟒𝟎𝒈.𝒎𝒐𝒍 𝟏) 
  

  𝐻𝐹د)               𝐶𝑎𝐶𝑂ج)            𝑆𝑂 ب)           𝑁𝑎𝑂𝐻الف) 
  كدام گزينه درست است؟ -87

  انرژي هستند.با يكديگر هم 𝑆هاي اليه الكتروني سوم در عنصر زيراليه )الف
  شود.پر مي 5d، زيراليه  6𝑝و پس از زير اليه  4𝑑، زيراليه 5sمطابق قاعده آفبا پس از زير اليه  )ب
)دهد كه آرايش الكتروني كروم سنجي نشان ميهاي طيفداده )ج 𝐶𝑟) كند.از قاعده آفبا پيروي نمي  
 8اي هاي دوم و سوم جدول دورهالكترون است. زيرا در هر يك از دوره 8هر دو هاي الكتروني دوم و سوم گنجايش اليه )د

  عنصر وجود دارد.
𝟐𝟒/𝟎𝟖كامپيوتر در هرسال اگر يك -88 ×   كند؟اتم را شمارشمولكشد تا يكميطولكند چند ماهاتم را شمارش 𝟏𝟎𝟏𝟒

25 )الف × 3ب)                10 × 10               
25ج)  × 3د)                 10 × 10  

  سه انتقال الكتروني براي اتم هيدروژن در حالت برانگيخته در شكل زير نشان داده شده است.  -89
    با توجه به آن، كدام گزينه درست است؟

  

  به ترتيب در محدوده مرئي و نامرئي قرار دارند.   3و  2ي نشرشده در انتقاالت هاتابش )الف
  كند.، الكترون به حالت پايه برگشته و بيشترين طول موج را از خود نشر مي2ب) در انتقال شماره 

  است. 3تر از تابش حاصل از انتقال در محدوده مرئي بوده و طول موج آن كوتاه 1ج) تابش نشرشده در انتقال شماره 
ــماره  ــورت جايي الكترون در هر دو، تفاوتي ندارد، زيرا جابه 3و  2د) انرژي در انتقاالت ش ميان دو اليه الكتروني پياپي ص

  گرفته است.
  ها برابر است؟ها و تعداد آنيوندر كدام تركيب تعداد كاتيون -90

  د) منيزيم سولفيد          ج) پتاسيم نيتريد         ب) آلومينيم برميد         كلسيم كلريد      )الف
  زير درست است؟ هايتچه تعداد از عبار -91

 است. 𝑶𝟖همانند يون حاصل از  𝑺𝒆𝟑𝟒بار يون پايدار  -
𝑿𝟏𝟒تعداد ذرات زيراتمي در اتم  -

 ذره است. 42برابر با  𝟐𝟖
 . اي قرار داردجدول دوره مدر دوره سو 𝑨𝒓𝟏𝟖با  هم گروه و 𝑮𝒂𝟑𝟏با  𝑨𝒍𝟏𝟑عنصر  -
 دوره هستند.هم عنصرو هر دو  دهدميتشكيل  𝑴𝒈𝑭𝟐، تركيب يوني 𝑭𝟗با عنصر  𝑴𝒈𝟏𝟐عنصر  -
  و هر دو داراي آرايش پايدار الكتروني در اليه ظرفيت خود هستند. رددا 𝑯𝒆𝟐رفتاري شبيه به  𝑨𝒓𝟏𝟖عنصر  -

  5د)   4ج)   3ب)   2 )الف
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  تعداد پيوندهاي كوواالنسي (اشتراكي) در كدام دو مولكول داده شده، يكسان است؟ -92
,	𝐻𝐶𝑙 )الف 𝐻 𝑂            (ب𝐻𝐵𝑟	, 𝐶𝑙       (ج𝑁 	, 𝑂                         (د𝐶𝐻 	, 𝑁𝐻  

  است؟ نادرستكدام عبارت  -93
  اي كه باشد، در همه نقاط پيرامون هسته حضور دارد.  الكترون در هر اليه )الف

  دارد. 3𝑑الكترون در زيراليه  5ب) عنصري كه در دوره چهارم و گروه ششم قرار دارد، 
  ج) هرچه شعله دماي باالتري داشته باشد، طول موج پرتوهاي نشر شده از آن كمتر است.

  هاي الكتروني و تفاوت انرژي ميان آنها در اتم عنصرهاي گوناگون يكسان است.د) انرژي اليه
  آزمايشگاه علوم

 دهد؟ي زير چه خطري را هشدار مينشانه -94
 در فاضالب براي جانداران خطرناك و مرگ آور است.در صورت ريختن پسماند  )الف

  ر باشد.زيستي كه براي انسان ممكن است مض ب)موجودات و يا ساير مواد
  ج)اين ماده سمي است. نبايد لمس، استنشاق يا بلعيده شود.

  د)خطر شوك الكتريكي
 دهد؟ي زير چه خطري را هشدار مينشانه -95

 ضالب براي جانداران خطرناك و مرگ آور است.در صورت ريختن پسماند در فا )الف

  ر باشد.ضب)موجودات و يا ساير مواد زيستي كه براي انسان ممكن است م
  ج)اين ماده سمي است. نبايد لمس، استنشاق يا بلعيده شود.

  د)خطر شوك الكتريكي
ر در زير عقربه تشكيل اگر سـاعت عقربه دار را به سـمت خورشـيد بگيريم طوري كه سـايه ي عقربه ي ساعت شما     -96

  شود. نيمساز اين عقربه با ساعت دوازده چه جهتي را نشان مي دهد؟
  غربد)   شرقج)   ب) جنوب  شمال )الف

  متر روي زمين را نشان بدهد مقياس نقشه كدام گزينه است؟ 1000اگر هر دو سانتيمتر از روي نقشه  -97
	ب)                 )الف

1

1000
               

  د)                   ج) 
  اگر پارچه ي توري را روي دهانه ي ليوان پر از آبي با كش ثابت كنيم و ليوان را برگردانيم... -98

    آب به دليل جاذبه ي زمين مي ريزد )الف
  ريزد ب)آب به دليل كشش سطحي  و جاذبه ي بين مولكولها با تور مي

    مولكولها با تور نمي ريزد ج) آب به دليل كشش سطحي و جاذبه ي بين
  ريزد د) آب به دليل پر بودن ليوان نمي

  چگونه قطر نخ قرقره را با خط كش اندازه گيري كنيم؟ -99
 را حدس مي زنيم آنرا در كنار خط كش نگاه كرده و قطر  نخيك دور  )الف

  ي كنيمسيم متقرا با خط كش اندازه گيري مي كنيم و بر تعداد دورها  نخند دور چب)قطر 
  را با خط كش اندازه گيري و سپس بر جرم آن تقسيم مي كنيم ج)قطر چند دور نخ

  را انجام داد. خط كش نمي توان اين اندازه گيري كم است با نخد) چون قطر
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ــته به . -100 ــتفاده مي . . . . براي اثبات وجود رطوبت در هواي بازدمي از كاغذ آغش ــود كه پس از برخورد با هواي اس ش
  آيد.در مي. . . . . . . بازدمي به رنگ 

    ) كلريد ، صورتي IIب) كبالت (    ) كلريد ، آبي IIمس (  )الف
  ) سولفات ، آبيIIد) مس (     ) كلريد ، آبي IIج) كبالت ( 

  علت زرد رنگ شدن محلول برم تيمول آبي در اثر دميدن در آن ، چيست ؟ -101
  بازدمي و ايجاد محيط اسيدي موجود در هواي  الل گاز كربن دي اكسيدانح )الف

  بازدمي و ايجاد محيط بازي  موجود در هواي  ب) انحالل گاز كربن دي اكسيد 
    ج) انحالل گاز نيتروژن موجود در هواي بازدمي و ايجاد محيط اسيدي 
  بازي) انحالل گاز نيتروژن موجود در هواي بازدمي و ايجاد محيط د

  است؟ نادرستدر آزمايش  جوشاندن آب بدون گرما، كدام يك از جمالت زير  -102
 با كشيدن پيستون به سمت پايين ، فشار هواي داخل سرنگ كاهش مي يابد. )الف

  ب) پايين آمدن پيستون ، سبب جوشيدن آب در دماي پايين مي شود .
  جوشد . ج) با افزودن نمك به آب داخل پيستون ، آب زود تر مي 

   كند.د) دماي بدنه سرنگ پيش و پس از كشيدن پيستون، تغيير محسوسي نمي  
در تشـخيص زعفران اصـل  از رنگ زرد تقلبي ، از روش كروماتوگرافي بر روي كاغذ استفاده مي شود ، حالل هاي    -103

  مناسب براي اين آزمايش كدام يك از موارد زير است ؟
    كلريك اسيد روآب مقطر و هيد )الف

  ب) آب مقطر و استيك اسيد 
      كلريك اسيدهيدروج) استون و 

  د) سديم هيدروكسيد و آب مقطر
  
  
  
  

  
  دانش آموز عزيز! *
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ــامانه   ــواالت و كليد آزمون به زودي بر روي همين ســ ــاهده كنيد! همچنين دريافت دفترچه ســ را مشــ
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