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 يقهدق 10:  يشنهاديزمان پ  ديني، اخالق و قرآن

 با مفهوم كدام آيه مرتبط است ؟"به هر چيزي كه ديد اول خدا ديد دلي كز معرفت نور وصفا ديد"شعر  -1

        وهللا هو الغنی الحمید ب)    کل یوم هو فی شأنالف) 

وت واالرض د)   یا ایّهاالناس انتم الفقراءالی هللاج)    هللا نور الس

  محدوديت ذهن انسان موجب مي شود كه ما نتوانيم .........خدا را بشناسيم زيرا الزمه شناخت هر چيزي ..........است . -2
  احاطه ودسترسي به آن –ب) اسماء     محدوديت –الف) صفات 

  محدويت آن –د) هستي   احاطه ودسترسي به آن –ج) چيستي 
 زيرا اين .نيستاسـتمداد از حقيقت روحاني ومعنوي پيامبر اسـالم (ص)در بر آوردن حاجات ،مخالف با توحيد در ........   -3

  .توانايي پيامبر (ص).........است
    مستقل از اراده خداوند –ب) ربوبيت     با اذن خداوند –الف) ربوبيت 

  با اسباب وعلل معنوي –د) واليت   در طول اراده خداوند   –ج) واليت 
  كدام يك از آيات زير از نظر مفهوم با آيات ديگر فرق دارد ؟ -4

    هوالواحد القهارب)     قل هوهللا احدالف) 
  رب السموات واالرضد)      یکن له کفوا احدج) 

ــلطه پيدا كنند وآنها را  -5 ــانها پيام آيه ........را  طاغوت آنگاه مي توانند بر مردم س ــتقيم خارج كنند كه انس ــراط مس از ص
  فراموش كرده باشند و دچار شرك .......شده باشند.

ا جا ءکم من الحقب)   عملي در بعد فردي– افانت تکون علیه وکیال الف)   در خالقيت – وقد کفروا 
   در مالكيت– من یعبد هللا علی حرفومن الناس د)   عملي در بعد اجتماعي– ان هللا ربی وربکم فاعبدوهج) 

  مهم ترين شرط براي آنكه يك نظام را توحيدي بدانيم اين است كه : -6
  الف) از تفرقه وتضاد دوري كند وبه سوي وحدت حركت كند.

  ب) در مقابل ستمگران ودشمنان سكوت نكند واز محرومان حمايت كند.
  ومجري قوانين الهي در جامعه باشد. ج) حاكمش با شرايط دين الهي به حكومت رسيده باشد

  د) اقتصاد وفرهنگ در آن جامعه رو به سوي عدالت گستري داشته باشد.
شـرح حال چه كساني را به تصوير مي كشدواز نظر قرآن عاقبت آنها  " ومن الناس من یعبد هللا علی حرف"آيه ي  -7

  چگونه خواهد بود ؟
  دچار خسران در دنيا وآخرت مي شوند. –الف) افرادي كه ايمانشان كامل نيست وگاهگاهي عبد خدا هستند 

  پاداشي بزرگ وآشكار در آخرت دارند. –ب) كساني بر حرف خود بر توحيد ثابت قدم هستند 
    آنها بهره ي كمي از آخرت دارند.–ج) افرادي كه فقط با حرف ايمان دارند 

   .از زيان آخرت در امان هستند –گام بالها دلشان آرامش دارد وبه سخن خدا اميد دارند د) كساني كه هن
وقوع مي پيوندد اما قرآن مارا به ..........فرا مي خواند كه آيه ي ه درك حضــور خداوند نزد خويش به وســيله ي ........ ب -8

  هاي آن اشاره دارد؟به يكي از راه ........
وات واالرضفیمنیساله –بيشترمطالعه–واختيار ب) اراده  تفکرو فی کل شی ء –تفكر بيشتر  –الف) عقل    الس
  ها الّناس انتم الفقراء الی هللایا ایّ  –معرفت بيشتر  –د) فطرت   قل هللا خالق کل شی ء –تفكر در اسما الهي  –ج) فطرت 
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  را بيان مي كند واين پيام در كدام آيه آمده است ؟تسليم امر خدا بودن وبندگي او ،كدام نوع از توحيد  -9
  قل هوهللا احد –ب) اصل توحيد   اّن هللا ربّی وربکم –الف) ربوبيت 

  هللا خالق کّل شیء–د) خالقيت   فاعبدوه هذا رصاط مستقیم–ج) عملي 
  .............مي باشدوظيفه ما در تقابل با آن در قدم اول  ريشه شرك وبت پرستي جديد ..............است و -10

  دوري از بت هاي جديد - الف) توجه به بت هاي جديد ودوري از بندگي خدا
  بي توجهي به بت هاي نوين –ب) اصل قرار دادن دين هاي ديگر در كنار دين الهي 

  شناخت بيشتر دين الهي وعمل به آن - ج) اصالت تمايالت نفساني در عين توجه به خدا
  شناخت بت پرستي نوين –الهي در زندگي واصل قرار دادن تمايالت دنيوي ونفساني د) عدم ورود تعاليم 

  دقيقه  10زمان پيشنهادي :   3عربي ، زبان قرآن 

  »َصّفاً کَأَنَُّهم بُنیاٌن َمرصوٌص  إنَّ َهللا یُِحبُّ الَّذیَن یُقاتِلوَن ِيف َسبیلِهِ « :  الرتجمة يف و األدّق  ن األصحّ عیِّ  -11
  دوست دارد ، گويا آنها ساختماني استوار هستند! قطعاً خداوند كساني را كه در راه او صف در صف مي جنگند،الف) 
  يقيناًخداوند كساني را كه در راهش كشته مي شوند دوست دارد گويا آنها ساختمان استواري هستند!ب) 
  د ، گويا آنها ساختمان استوارند!همانا خداوند دوست مي دارد كساني را كه در راهش در يك صف مي جنگنج) 
  كه خداوند دوست مي دارد كساني را كه در راهش در يك صف مي كشند گويا آنها ساختماني استوارند! درستيه بد) 

ُم الّناُس َقرابیَن ِألَصناِمهم لَِیَتَجنَّبوا َرشَّها : «  يف الرتجمة و األدّق  ن األصحّ عیِّ  -12   »َقْد یَُقدِّ
  مردم به بت هاي خويش قرباني ها را تقديم مي كنند كه از بدي آنها دوري كنند !گاهي الف) 
  گاهي مردم قرباني هايي را به بتهايشان تقديم مي كنند تا از بدي آنها دوري كنند!ب) 
  قطعاً مردم قرباني هايي به بت هاي خود تقديم كرده اند براي اينكه از بدي آنها دوري كنند!ج) 
  م قرباني ها را به بت هاي خودشان تقديم مي كردند تا از بدي آنها دوري كنند!چه بسا مردد) 

  : يف الرتجمة و األدّق  ن األصحّ عیِّ  -13
ًَة ثُمَّ تَهاَمسوا َو قالوا یا لَیَتنا ماَخرَْجنا ِمَن املَدینِة «  ّ َرَجَع الّناُس شاَهدوا أَصناَمُهم ُمکَرسَّ   »لَ

  بوديم!نشدهارجما از شهر خپچ كردند و گفتند : كاشخويش را ديدند، سپس بايكديگر پچيشكستههايمردم بازگشتند بتوقتي الف)
  موقعي كه مردم برگشتند بت هاي خود را شكسته ديدند، پس پچ پچ كنان گفتند : اي كاش ما از شهر خارج نمي شديم!ب) 
  شديم !نميارجما از شهر خكردند و گفتند : كاشپچبا يكديگر پچديدند، سپسهايشان را شكستهبرگشتند بتكه مردمهنگاميج) 
  پچ پچ كردند وگفتند : كاش از شهر خارج نمي شديم! وقتي مردم بازگشتند بت هايي شكسته شده ديدند ، سپسد) 

  » :ُزْرُت سامراَء کُْنُت ُزْرُت النجف األرشف َو کربالء َو یا لَیَتني «  : يف الرتجمة و األدّق  ن األصحّ عیِّ  -14
 نجف اشرف و كربالء را زيارت كرده بودم و اي كاش سامراء را زيارت كنم!الف) 
  زيارت كرده بودم !هم زائر نجف اشرف و كربالء بوده ام و اي كاش سامراء را ب) 
  نجف اشرف و كربالء را زيارت كرده ام و اي كاش سامراء را زيارت كنم!ج) 
  زيارت كرده بودم و اي كاش سامراء را زيارت مي كردم! نجف اشرف و كربالء راد) 

  »تَْبلَُع َسمکة الّتیالبیا ِصغارَها ِعنَد الخطر، ثُمَّ تَْخُرُج الّصغاُر بَعَد زواِل الخطر« : يف الرتجمة و األدّق  األصحّ نعیِّ  -15
  ميان رفتن خطر خارج مي شوند! شوند ، سپس بچه ها پس از ازهايش بلعيده ميبچه ،ماهي تيالپيا هنگام خطرالف) 
  هايش را مي بلعد ، سپس بعد از بين رفتن خطر بچه هايش را خارج مي كند!بچه ،ماهي تيالپيا ،هنگام خطرب) 
  ماهي تيالپيا بچه هايش را هنگام خطر مي بلعد ، سپس بچه ها پس از ازبين رفتن خطر خارج مي شوند!ج) 
  ماهي تيالپيا بچه هايش را مي بلعد ، سپس بچه ها را بعد از رفع شدن خطر خارج مي كند! ،هنگام خطرد) 
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  »ِعنَدما کاَن الّناُس یَْعُبدوَن األصناَم َجهالً کاَن النبيُّ یَعُبُد َهللا الواِحَد عاِقالً « يف الرتجمة :  و األدقَّ  َعّین األصحَّ  -16
 ش بت ها بودند پيامبرِ عاقل خداي يكتا را مي پرستيد!وقتي مردم از روي جهل در حال پرست الف)

  هنگامي كه مردم از روي ناداني بت ها را مي پرستيدند پيامبر عاقالنه خداي يكتا را عبادت مي كرد!ب) 
  موقعي كه مردم جاهالنه بت هايي را عبادت مي كردند پيامبر خداي يكتا را عاقالنه مي پرستيد!ج) 
  بت هايي را جاهالنه عبادت مي كردند! ي يگانه را مي پرستيد وقتي مردمِ نادانپيامبر با عقل خداد) 

  : أٌ طَ خَ  افیه لیَس  التی َعیِّن الرتجمة -17
  ها را شكستند .هاي موجود در جانبت : ِيف النفوِس  املَوجودةُ االصناُم  انکرسِت الف) 
ثونا َعن َرشّهاب)  َة َحدَّ   زيرا پيشوايان در باره ي بدي آنها سخن گفته اند. :ِألَنَّ األَ
ُق دموَع التمساحج)    گويند.آيا اشك هاي تمساح راست مي : َهْل تَُصدِّ
  . أَتََذکَُّر أَیّاَم ِصَغري الّتي کُنُت مَع أ ،حیَن أذهُب إلی املقربَةد) 

  روزهاي كودكيم را كه با پدرم بودم به ياد مي آورم. ،هنگامي كه به گورستان مي روم
َ ها أُ َعین الرتجمة الّتي خط -18   :أَک

  كاش مسلمانان به آسايش رسيده باشند! : َعلَی الرّاَحة ونَ لَیَت املُستَضَعفیَن یَحُصلُ الف) 
  هايش بكوشد.آموز در درسانشدكاش  :یَت التِّلْمیَذ اِْجتََهَد فی دروسه لَ ب) 
  توپِ سرگردان را ديده بود! يبازيكن : الُکرََة ُمتََحیِّرَةً  الِعبةُ الشاَهَدْت ج) 
   !يستدانش آموز در پايان سال مردود ن : ِيف نهایِة السنة َسٌب اال تلمیَذ ر د) 

  يف املفهوم : الخطأَعیِّن  -19
  بزرگي سراسر به گفتار نيست!دو صد گفته چون نيم كردار نيست /  : قَوٍل إّال َمَع الِفعل الَخیَر يفالف) 
  قناعت توانگركند مرد را ! : ال کَنَز أَغَنی ِمن القناعةب) 
  بار درخت علم ندانم جز به عمل / با علم اگر عمل نكني شاخ بي بري! : الِعلَم لَنا إّال ما َعلَّمتَناج) 
  ن بست / رضاي دوست بدست آر و ديگران بگذار!دهان خصم و زبان حسود نتوا : کَأَنَّ إرضاَء الّناِس غایٌَة ال تُدَرکُ د) 

  : الصداقةِ  تؤکُِّد أهمّیةَ  َعیِّن عبارةً  -20
  إِنَّ الصداقة أَمٌر َجمیٌل!ب)   لََعَل الصداقة تقُع يف قلوب الناس!الف) 

َ الناِس د)   کَأَنَّ الصداقة ُدرٌّ َجمیٌل َعلی لِسان املؤِمن! ج) َ    الیَعلموَن!الصداقُة يشٌء جمیٌل لکنَّ أَک
  : لَةً الَحاُل ِفیَها ُجمْ  َسْت ِعَباَرًة لَیْ  َعیِّنْ  -21

ًة َواِحَدًة فَبََعَث هللاُ «الف)  ینَ کَاَن النَّاُس أُمَّ ِ  » النَِّبیِّیَن ُمبَرشِّ
  »نَ لَوْ تُُم األعْ زَنُوا َوأنْ َوالَ تَِهُنوا َوالَ تَحْ «ب) 
  ِصَغارَِها َوِهَی تَِسیُر َمَعَها. َسَمَکُة التِّیالَِبیا تَُداِفُع َعنْ ج) 
َسَة َوأنَا ُمشْ د)    َها.تَاٌق إلَیْ أتََذکَُّر األَماکَِن املَُقدَّ

ت املَُعّیَنة َعلَی الّرتتیب : -22   َعّین الصحیح يف املحّل اإلعرا للکل
املطار َوُهم یَرِکبوَن الطائرة للذهاب إلی َمکََة ِيف  الُحّجاجَ ، یُشاِهدوَن  ُمشـتاقینَ  التِّلفازِ َجلََس أَعضـاُء األُرسَِة أماَم « 

  » الصغیرنَظََر إلَی َولَِدِه  الوالِدُ َو املَدینِة املَُنوَّرة .  املُکَرََّمةِ 
  صفت –مبتدا  –صفت  –مفعول  –حال  –مضاف اليه ب)   صفت -فاعل  –صفت  –مفعول –مفعول  –اليهمضافالف) 

  خبر –مبتدا  –صفت  –مفعول  –حال  –مضاف اليه د)   خبر -مبتدا –اليه مضاف -فاعل  –حال  –مجرور بِالجارج) 
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  دقيقه 12زمان پيشنهادي :   3فارسي 

  (تاب : پرتو) -(اورند : ســـرير) -(مزيد : فراوان)-(مدام : نهايت) -معني چنـد واژه درســـت اســـت ؟ (وجـه : ذات)   -23
 (اعراض:گسترده) -ساكن)  (مأوا : -(معجر : سرپوش) -(شرزه : ارغند)-دهش) (عطا:

  8د)   7ج)   6 ب)  5الف) 
  ؟نيست در كدام گزينه بعضي معاني انتخاب شده براي واژه درست -24

  ب) سامان : ميسر، درخور، مشخّص  الف) حسب : اندازه، برابر، برطبق
  د) روي: چاره، امكان ، راه  اجازه ، وزير ، راهنما ج) دستور :

  شود؟ اماليي ديده ميدر كدام گزينه غلط  -25
  مثال شب پره از آفتاب محجوب اند. / الف) جماعتي كه به اصرار جهل منسوب اند
  اندر اين گيتي بزرگي واندر آن گيتي ثواب / ب) هست و خواهد بود از مدح و ثناي تو مرا

  رسد هر آيينه اين كشتي اميد به ساحل ج) مگر به بحر فراقت به بادبان تضرّع /
  جاهل به نزد خويش به غايت مسلّم است يز خار و حقيرند نزد خلق /د) اهل تم

  كدام گزينه است ؟   »باهللا كز آفتاب فلك خوبتر شوي « مصراع اول  -26
  ب) وجه خدا اگرشودت منظر نظر  الف) بنياد هستي تو چو زير و زبر شود 

  سر شوي د) در راه ذوالجالل چو بي پا و  ج) گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد
  و اضافي وجود دارد؟ با توجه به عبارت زير چند تركيب وصفي -27
روع دوم كار را ش يامكان زير آتش گرفتن بچه ها وجود دارد.به همين دليل مرحله با توجه به تسلّط دشمن بر ارتفاعات،« 

  » كرد و خاكريزي ديگر در پشت خاكريز اول احداث نمود
    چهار اضافي –ب) شش وصفي    اضافي پنج –چهاروصفي  الف)

   اضافي پنج –د) پنج وصفي      چهار اضافي –ج) پنج وصفي 
   »ينمبالله ميداغو مني گلتوخندهغم، تورا نشاط رسد/مرا ز سير چمن«است؟ درستمقابلبيتيدربارهگزينهكدام -28

 است» واو عطف«ب) واو مصراع دوم    الف) دو مورد حذف به قرينة معنوي دارد

   داراي نقش دستوري يكسان هستند» نشاط«و » غم«د)    نشانة مفعول است» را«ج) حرف 
    است ؟ كدام گزينه در مورد بيت زير درست -29

  »  دانيم ماها را سراسر سود مياين زيان نيست ما را وحشتي از برگريزان حواس«  
  توان به ساختار(نهاد+ مسند+ فعل) تبديل كردميب) جملةدوم را   در دوجمله يكسان است  » را « الف) كاركرد 

    د) دو تركيب وصفي در بيت ديده مي شود  به كار نرفته است .» مفعول  «ج) در ساخت جملة اول
   »نباشد ديدة غربال راچشمان چه سازد نعمت روي زمين / سيري از خرمن با تهي«؟ نيستكدام آرايه در بيت مقابل  -30

   د) اسلوب معادله   ج) كنايه  تشخيص ب)   الف) حسن تعليل
    هاي بيت زير در كدام گزينه تماماً درست است ؟ آرايه -31

  »ساخت وحشي از جهان آن نرگس جادو مرا  طاق كرد از هردو عالم طاق آن ابرو مرا«  
 ، مجاز ، تشبيه ب) جناس همسان    ، جناس همسان الف) استعاره ، حسن تعليل

   متناقض نما ، د) مجاز ، تكرار   اسلوب معادله،  ج) استعاره ، تشخيص
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  كدام عبارت درست است ؟   مفهوم -32
  ) : ( متعالي شدن ب) بايد كه خاك درگه اهل هنر شوي  ماديات) بهاعتنايينداشت :(بيغموبيشكمبرايهرگز دلمالف) 

   نيست : (فناشدن، شرط عاشقي)هوشبيجز اين هوشد) محرم  )  (توصيه به رازداري ج) پنهان مكن آتش درون را :
   نزديك است ؟» مكاشفه «  مفهوم كدام مصراع به معناي عارفانة -33

 هاي ما دريد ب) پرده هايش پرده  الف) گفت بهر غرامت جامه ات بيرون كنم

   د) بركش زسر اين سپيد معجر  ج) سرّ من از نالة من دور نيست
  است؟ نامطابق در كدام گزينه مفاهيم نظم و نثر -34

 )   زان كه آنجا جمله اعضا چشم بايد بود و گوش نتوان زد دم از گفت و شنيد (در حريم عشق الف) عشق هركسي را به خود راه ندهد :

پر زحق آن دم شــوي كز  ب) در عشــق قدم نهادن كســي را مســلّم شــود كه با خود نباشــد : (تو تهي از حق از آني كز خودي خود پري
    تهي ) خويشتن گردي

  ) مرده دل است هركه هيچ دوست نگيرد ( زنده شود هركه پيش دوست بميرد ج) ممات بي عشق مي ياب :
  كسي آن آستان بوسد كه جان راستين دارد) استها افزون آيد : (حريم عشق را درگه بسي باالتر از عقلعشق بر همة عقلد) ديوانگي

  دقيقه 10زمان پيشنهادي :   3زبان خارجي 

35-A.student : Which level of dictionary do you suggest? 
     B. Teacher: A(n)---------- one is better for you. 

a) monolingual  b) pocket   
c) intermediate  d) compiled 

36- I didn’t read the ---------- of the book and jumped into the main part. 
a) conjunction  b) combination   
c) introduction  d) action 

37- A . Are they going to develop the new product in their factory next month? 
  B . No, actually it ----------since last week. 

a) was developing  b) is being developed  
c) were developed  d) has been developed 

38- Nobody knows the reason for the serious damage of that home in the earthquake,.......?  
a) does he  b) do they  c) don’t they  d) doesn’t he 

39- Who taught you English? ---------------English by Mr. Razavi. 
a) I was taught b) You were taught c) I taught you d) You taught him 

40- You should help elderly people, ---------- 
a) or you have to expect their hopelessness b) but you should donate what they need 
c) so you are not able to take care of them d) and you can’t make them happy 

 Read the passage and answer the questions:  
Narges Kalbasi was born in Isfahan. Her parents 
moved to UK when she was 4 years old. Losing both 
parents due to deadly diseases, Narges decided to 
dedicate her life to orphans, who had suffered the 
same problem as hers. So she opened a children’s 
home in India through foreign helps. 

 



 6  مرحله اول - تجربيدهم، رشته دواز، پايه 1397 - 98تحصيلي ، سال آزمون پيشرفت تحصيلي

 In 2011, she established Prishan Foundation in Rayagada for girls. It was the 
reason to found another home for blind children in Mukudapur. Both of them 
were done through generosity of foreign donors. Now she is in Kermanshah and 
helps those who were involved in the earthquake 
 
41- Based on the text, we can understand that ---------------. 

a) she first established a foundation for blind children  
b) she established a children’s home with her own money  
c) foreign donors helped her to establish foundations 
d) orphans helped her to establish children’s home 

42- The word ‘orphans’ in the text means ----------- 
a) educated children  b) children with no parents  
c) sick children  d) children with old parents 

43- Which option is not correctly used? 
Mary didn’t feel well and suddenly burst on the tears when she found out that her  
  a  b 
close friend who was hard of hearing had gone abroad. 

  c  d 
44-“Respect and cares for elders start with our parents as they are our first teachers.” 
The word ‘they ‘ refers to ------------. 

a) elders b) teachers  c) cares d) parents 
  دقيقه 25زمان پيشنهادي :   3رياضي 

yنمودارتابع  -45 x x x    3 26 12  ؟  گذردنمياز كدام ناحيه مختصات  1

    چهارمد)  سوم  ج)   دوم ب)   اول  )الف

درمورد نقطه تقاطع دو تابع  -46 f x x x 3 و  23 g x x 3  كدام صحيح است ؟   2

     طول نقطه منفي است . ب)  يكديگر را قطع نمي كنند. )الف
  است. 3و 2طول نقطه بين د)     .است 2و  1طول نقطه بين ج) 

 كدام تابع در دامنه خود نزولي است ؟   -47

 )الف f x sin x 3     (ب   f x x 1    

ج)  f x
x


د)     1 h x x 2  

اگر تابع  -48   f x x a x  1 در بازه , 1 نزولي اكيد باشد تمام مقادير ممكن برايa   كدام است ؟  
a )الف  2   (بa  2   (جa  2   (دa  2  

اگر تابع  -49        f , , , , , b , ,a    12 2 7 0 1 3 abصعودي باشد كمترين مقدار1   كدام است ؟ 

  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف
اگر  -50 f x ax 2  و g x x b 3  و fog x x6 باشد مقدارba    كدام است ؟ 

  3د)   2ج)   1ب)   صفر  )الف
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 اگر -51 f x x 5 و  2 g x
x



5

1
 شامل چند عدد طبيعي است ؟   fog ، دامنه تابع

   چهار تا د)  سه تا ج)   دوتا ب)   يكي  )الف

برابر fاگر دامنه تابع  -52 ,12 باشد ، طول دامنه تابعg با ضابطه  xg x f     
 

3 12
2

 كدام است ؟   

4 )الف
3

9د)   2ج)   3ب)   
2

  

اگر  -53 f x x 5 و 9        g , , , , , , , 5 2 7 3 1 4 3 و 6 f og a  1 1   كدام است؟   aمقدار  ،باشد 8
  2د)   3ج)   6ب)   7 )الف

 :داشته باشيم  ℝدر xاگر به ازاي هر  -54 f x f x   
 

3
4

 ؟  باشدبا بقيه متفاوت تواند مي مقدار كدام گزينه

f )الف  
 
 

1
4

ب)    f 1   (جf  
 
 

1
2

د)    f 4  

sinمقدار  -55  
 
 

2
12

 كدام است ؟  

3 )الف 2ب)   2 2ج)   1 2د)   3 1  
sinكدام گزينه در معادله  -56 x sin x2  )K(صدق مي كند؟ 3

 )الف
2

ب)       2 1
2

ج)      2 1
د)   5

5
  

  دقيقه 17زمان پيشنهادي :   3زيست شناسي 

 ؟نيستكدام گزينه جز مراحل آزمايشات ايوري  -57

      كشت باكتري فاقد پوشينه )الف
  استخراج عصاره از باكتري كشته شده پوشينه دارب) 
    هاي مختلف مواد آلي به محيط كشت باكتري اضافه كردن آنزيم تخريب كننده گروهج) 
  به محيط كشت باكتري فاقد پوشينه DNAاضافه كردن اليه حاوي د) 

 است؟ درست DNAچند عبارت از عبارات زير در رابطه با مولكول  -58

  تعداد بازهاي پورين و پيريميدين برابر است.*   گروه فسفات انتهايي هم مي تواند پيوند فسفو دي استر بدهد. *
 ت.پيوند باز آلي و قند از نوع اشتراكي اس *  قسمتي از پيوند فسفو دي استر در داخل يك نوكلئوتيد است. *

   4د)  3ج)   2ب)   1 )الف
 است؟ نادرست كدام عبارت در رابطه با آزمايش مزلسون و استال -59

    بر اساس چگالي است.سزيم كلريد در گريزانه حركت مواد در محلول  )الف
    دقيقه از گذشت دور اول همانند سازي، دناي با چگالي متوسط در باالي لوله مشاهده گرديد. 20بعد از ب) 
  .دقيقه از گذشت دور دوم همانندسازي ، دناي با چگالي سبك را در باالي لوله مشاهده كرد 40از بعد ج) 
  .كرد مشاهده لوله ميانه در دنا با چگالي متوسط را ، همانندسازي دور دوم گذشت از دقيقه40 از بعدد) 
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 مي توان بيان كرد همواره دناي حلقوي............. . -60

  يك جايگاه آغاز همانند سازي دارد.ب)   توسط هيستون فشرده شده است.سيتوپالسمي و  )الف
  از دنا قرار دارد.خاصينقطه شروع همانندسازي در بخشيكد)     گروه فسفات آزاد ندارد.ج) 

  زير ، كدام گزينه در مورد ساختار پروتئين به درستي بيان شده است؟ با توجه به شكل -61
  ساختار سوم را نشان مي دهد. 2ساختار دوم و شكل  1شكل  )الف
  پيوند هيدوژني در ايجاد هر دو شكل نقش دارد.ب) 
  در ساختار همو گلوبين مشاهده مي شود. 1شكل ج) 
  در ساختار منافذ غشايي مشاهده مي شود. 2شكل د) 

 در عامل سينه پهلو،......... . -62

    پيك مشاهده مي شود. حذف بخش هايي از مولكول رناي )الف
    آن وجود داشته باشد. DNAدر طول مولكول  چندين راه انداز مي تواندب) 
  راه انداز در فاصله دوري از ژن قرار دارد. ج)
  .است DNAپيك، شبيه رشته الگوي  RNAتوالي نوكلئوتيدي د) 

 است؟ نادرسترو ، كدام گزينه توجه به شكل روب با -63

  
    ، رناهاي رونويسي شده كوتاه هستند.3قسمت ب)   سازنده رنا پيك اشاره دارد. ، به ژن1قسمت  )الف
   ، رناهاي رونويسي شده در حال طويل شدن هستند.4قسمت د)     جهت رونويسي راست به چپ است.ج) 

 رناهاي ناقل،.................. رناهاي پيك ، ..........................  -64

  توالي هاي مشابهي ساخته شده است.. از -بر خالف ب)   اي هستند.دو رشته  -همانند  )الف
  همواره درون هسته ياخته توليد مي شوند. -همانند د)   ناحيه پاد رمزه اي دارد. -برخالف ج) 

 در پروتئين سازي و در مرحله آغاز، ............مرحله طويل شدن ترجمه، ............. . -65

  فقط يك پادرمزه در ريبوزوم دارد. -برخالف ب)   ريبوزوم خالي است. Eفقط جايگاه  -برخالف  )الف
  تشكيل مي شود. Aپيوند پپتيدي در جايگاه  -همانند د)   ريبوزوم خالي است. Aجايگاه  -همانند ج) 

   در شكل مقابل: -66

  
    آن زياد است.طول عمر، رناي پيك در ب)   يك نوع پروتئين در حال ساخت است. )الف
  .رناي توليد شده ، رناي ناقل استد)   در آن فعال است. 1رنابسپاراز ج) 

  چند مورد از عبارات زير در رابطه با تنظيم رونويسي در پيش هسته اي ها درست است؟ -67
  اتصال مالتوز به فعال كننده موجب برداشتن مانع در مسير رنابسپاراز مي شود. *
  مهاركننده مانع از اتصال آن به اپراتور و راه انداز مي شود.تغيير شكل  *
  با اتصال پروتئين فعال كننده به رنابسپاراز ، اتصال آنها به جايگاه اتصال فعال كننده برقرار مي گردد .* 
  اتصال الكتوز به مهاركننده موجب اتصال رنابسپاراز به راه انداز مي شود. *

  صفرد)   3ج)   2ب)   1 )الف
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  ؟نداردكداميك در تنظيم بيان ژن پيش يا پس از رونويسي نقش  -68
  برخي رناهاي كوچكب)   افزايش طول عمر رناي پيك )الف
  افزايش فشردگي فام تند)     ايجاد خميدگي در دناج) 

 ...............اگر بين دگره هاي ( الل هاي) نوعي صفت در انسان ، رابطه بارز و نهفتگي باشد، هر فرد............ ،  -69

  .بارز، خالص است با فنوتيپ( رخ نمود)ب)   .خالص، فنوتيپ( رخ نمود) نهفته را نشان مي دهد )الف
  .نهفته، خالص است با فنوتيپ( رخ نمود)د)   .خالص ، فنوتيپ( رخ نمود) بارز را نشان مي دهدج) 

 ژن نمود) آن ها را تشخيص داد؟ كدام گروه هاي خوني مي توان ژنوتيپ ( از روي فنوتيپ( رخ نمود) -70

  B و ABد)    Oو  AB ج)  Bو  Aب)   Bو  O )الف
   . . . . . است كه . . . . . . در انسان، نوعي صفت . . . . كند؟ميتكميلنادرستيروبرو را بهزير عبارتچند مورد از عبارات -71

  ايجاد اختالل در فرآيند انعقاد خون مي كند –و گسسته Xسته به كروموزوم واب _بيماري هموفيلي  *
  در نتيجه كمبود نوعي آنزيم است   -پيوسته و مستقل از جنس  -بيماري فنيل كتونوريا *
  يك جايگاه ژن و هر فردي دو الل( دگره) دارد –گسسته و مستقل از جنس  – ABOگروه خوني  *
  و هر فردي دو الل( دگره) دارديك جايگاه ژن  -مستقل از جنس و پيوسته – RHگروه خوني *

  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف
  باشد؟ نمي تواندچند مورد  حاصل ازدواج مردي سالم با زني هموفيل -72

  دختري هموفيل*  پسري هموفيل *  پسري سالم *  دختري ناقل *   
  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف

  باشد؟صورت طيف پيوسته است، درست ميآن بههاي(رخ نمود) ذرت كه فنوتيپنوعيكدام گزينه در رابطه با رنگ -73
  ، فنوتيپ حدواسط دارند. AABbCCذرت هايي با ژنوتيپ (ژن نمود)  )الف
  تعداد آلل هاي ( دگره هاي ) بارز با مقدار رنگدانه هاي سفيد ارتباط مستقيم دارد.ب) 
  .سفيد را به وجود مي آورند الل هاي ( دگره هاي ) نهفته رنگ قرمز و آلل هاي ( دگره هاي ) بارز رنگج) 
  .فراوان ترين نوع فنوتيپ را نشان مي دهند aaBbCCذرت هايي با ژنوتيپ (ژن نمود)د) 

  هر جهش.................... موجب ......................... را به درستي تكميل مي كند؟مقابل  كدام گزينه عبارت -74
  تغيير در ساختار فام تن (كروموزوم) مي شود –بزرگ ب)   آن مي شود تغيير در ساختار -فام تني(كروموزومي) )الف
  گذاردتاثير بر ميزان رونويسي مي -راه انداز يك ژن د)   شودپپتيد ميپلييكآمينواسيدهايتغيير در توالي -جانشينيج) 

  داد؟ نخواهدحذف شود، كدام گزينه قطعا رخ  موجود در توالي زير در رشته دنا Tاگر آخرين نوكلئوتيد  -75
TACAAAGGGTTTCGAACTAAA  

    چهارچوب خواندن تغيير مي كند )الف
    فاصله رمزه(كدون)پايان و آغاز افزايش نخواهد يافتب) 
  آمينواسيد توليد خواهد شد 5پس از ترجمه رناي پيك، رشته پلي پپتيدي با بيش از ج) 
  ملكول خواهد بود 4مولكولهاي آب آزاد شده طي پروتئين سازي بيش از تعداد د) 

 است؟ نادرستكدام گزينه مقابل با توجه به شكل  -76

  .منجر به تشكيل دوپار در رنا مي شودب)   .عامل جهش زا فيزيكي بوده است )الف
 .كندايجاد بنزوپرن نمي تواند ايجاد اين جهش را د)   .عامل ايجاد دوپار پرتويي از نور خورشيد استج) 
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  دقيقه 18زمان پيشنهادي :   3فيزيك 

ثانيه از طبقة 10ثانيه بعد،در مدت  5 .از طبقه اول تا دهم جابه جا مي شود s20در يك برج ، آسـانسـوري در مدت    -77
باشد، سرعت متوسط و تندي متوسط آسانسور در كل m5ت متوالي دهم تا هفتم جابه جا مي شـود . اگر فاصـلة بين طبقا  

 مسير به ترتيب از راست به چپ چند متر بر ثانيه است ؟  

12, )الف 6
7 7

13,ب)    6
7 7

12,ج)    1
7

13,د)    1
7

  

  زمان اتومبيلي كه از حال سكون شروع به حركت كرده، مطابق شكل زير است.  –نمودار شتاب  -78
  سرعت اتومبيل در كدام لحظه بيشتر است ؟  

  
     t2 ب)  t1 )الف
  t4د)    t3 ج)

kmاتومبيلي با ســرعت ثابت  -79
h72  روي مســير مســتقيمي در حال حركت اســت. راننده با ديدن مانعي در مقابل خود

mكند. اگر شتاب ترمز ثابت و برابر اقدام به ترمز گرفتن مي
s2

  شود؟چه مسافتي متوقف ميباشد، اتومبيل پس از طي 5

  متر 10د)   متر 20ج)   متر 40ب)   متر 80الف) 
mبا ســرعت  gr20جرمگلوله اي به  -80

s100  به تخته اي به ضــخامتcm1  برخورد كرده و با ســرعتm
s40  از

به گلوله  تختهنيرويي كه از طرف ي اندازهطرف ديگر تخته خارج شده است. اگر حركت گلوله با شتاب ثابت فرض شود، 
 ن است ؟ ووارد شده تقريباً چند نيوت

  8400د)   840ج)   6000ب)   600 )الف
 زمان سه متحرك نشان داده شده است . كدام گزينه صحيح است ؟   –در شكل زير نمودار سرعت  -81

  بيشتر است . Cو  Aاز  Bثانيه جابه جايي 10در بازة صفر تا  )الف
  بيشتر است .  Cاز  Aشتاب  ب)
  .است كاهشدر حال  Cو  Aطول مدت حركت فاصله در  ج)
  برابر است. Cو  Aثانيه اندازه سرعت متحرك  10در لحظه  د)
  

ــروع به   –از نمودارهاي مكان يك كدام -82 زمان شــكل زير حركت متحركي را توصــيف مي كند كه از حال ســكون ش
  حركت كرده و به تدريج بر تندي آن افزوده شده است ؟  

 
  د)   ج)   ب)    )الف

  
دهد. در اين عمل، نيروهاي اصطكاك وارد بر شخص و را به سمت غرب هل مي يصندوق ،شـخصـي روي سـطح افقي    -83

  صندوق به ترتيب هر كدام در چه جهتي است ؟  
  هر دو شرق  د)   غرب  شرق،ج)   هر دو غرب ب)   غرب، شرق )الف
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نيروي اصطكاك و مقاومت هوا  .كشـد را مي kg1500جرم اتومبيلي به محكم، و افقي  يطناببا يك خودروي باري ،  -84
mبا شـتاب ثابت  اتومبيل مي باشـد. اگر   N380و  N220اتومبيل در مقابل حركت 

s2
به طرف راسـت كشيده شود،   2

 ن است ؟  ونيروي كششي طناب چند نيوت

    2400ب)     600 )الف
    3600د)    3000ج) 

mاتومبيلي از پشـت يك چراغ راهنما با شـتاب    -85
s2

شروع به حركت مي كند . در همين لحظه كاميوني كه با سرعت  5

km ثابت 
h36اتومبيل مي گذرد . چه مدت طول مي كشد تا اتومبيل به كاميون برسد؟   در حركت است ، از كنار 

    s36ب)     s10 )الف
  s6د)     s10ج) 

 جسم تغيير كرده باشد ، كدام گزينه صحيح است ؟  جرم جسمي ثابت است . اگر تكانه ي  -86

  تغيير كرده است .  سرعت و انرژي جنبشي جسم الزاماً )الف
  سرعت آن تغيير كرده ولي انرژي جنبشي آن ممكن است ثابت مانده باشد . ب)
  سرعت و انرژي جنبشي آن الزاماًثابت مانده است .  ج)
   سرعت آن ممكن است ثابت مانده باشد ولي انرژي جنبشي آن تغيير كرده است .د)

  باشد؟مي نادرستهاي زير چند مورد از عبارت -87
  جسم بايد بر آن نيرو وارد شود.* براي ادامه حركت يك   
  ماند.* اگر بر جسم ساكني هيچ نيرويي وارد نشود، جسم لزوماً ساكن مي  
  باشد.العمل صفر مي* برآيند نيروهاي عمل و عكس  
  .شودپس از طي مسافتي متوقف ميشود، جسمقطعلحظهرسيده، در يك Vبه سرعتشكهوارد بر جسمي* اگر نيروهاي  

    2 ب)    1 )الف
  4د)     3ج) 

ي حركت قرار دارد. باشد و جسم در آستانهميN5برابر Fو هريك از نيروهاي  N20در شكل مقابل، وزن جسم  -88
 بين جسم و سطح كدام است ؟   ايستايي ضريب اصطكاك

  
0ب)   015 )الف 2    
0ج)  0د)   25 28  

  دقيقه 15زمان پيشنهادي :   3شيمي 

  است؟ نادرستكدام گزينه  -89
    اتيلن گليگول داراي دو گروه عاملي هيدروكسيل است. )الف
  هيدروژني استنيروي بين مولكولي غالب در اسيدهاي چرب از نوع ب) 
  شود.نشين نميها تهكند و مانند محلولكلوييد مانند سوسپانسيون نور را پخش ميج) 
  افزايند.فسفات مي هاينمك آنها به شوينده، مواد كنندگيپاك قدرت افزايش برايد) 

F 

F 
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  هاي زير درست هستند؟چند مورد از عبارت -90
  دارد. تأثير آن كنندگيپاك قدرت روي بر صابون و مقدار آب نوع پارچه، دما، نوع* 
  است. ظاهر ناهمگن بهكه شودمي ايجاد پايدار مخلوطبزنيم يك همبه را آن كنيم واضافهو روغنبه مخلوط آب صابون اگر مقداري* 
  كنند.مي برقرار پيوند هيدروژني آب هايمولكول با عسل سازنده هايمولكول* 
𝑹كننده غير صابوني فرمول همگاني پاك*  − 𝑺𝑶𝟑𝑵𝒂 .است  

   1 د)  2ج)   3ب)   4 )الف
در  𝑪𝟏𝟓𝑯𝟑𝟏𝑪𝑶𝑶𝑵𝒂گرم صــابون با فرمول  78/2با توجه به واكنش كلي صــابون با آب ســخت (واكنش زير)، اگر  -91

  آيد؟آب سخت داراي يون كلسيم واكنش دهد، چند گرم رسوب به دست مي
𝑹𝑪𝑶𝑶𝑵𝒂(𝒂𝒒) + 𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐(𝒂𝒒) → 																	 (𝑯 = 𝟏, 𝑪 = 𝟏𝟐,𝑶 = 𝟏𝟔,𝑵𝒂 = 𝟐𝟑, 𝑪𝒂 = 𝟒𝟎) 

  50/5د)    95/2ج)   75/2ب)   46/2 )الف
  هاي زير درست هستند؟چند مورد از عبارت -92

  شود.صابون سبب پراكنده شدن چربي در آب مي*   
 ثابت است.هاي موجود در محلول يك اسيد ضعيف در شرايط معين، غلظت همه گونه*   

  شوند.دهند و باعث از بين رفتن آنها ميها واكنش ميهاي خورنده با آاليندهكنندهپاك*   
  هاي موجود در محلول هيدروفلوئوريك اسيد كمتر از محلول هيدروكلريك اسيد است.در شرايط يكسان شمار يون*   

  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف
در شـرايط يكسان رسانايي الكتريكي اين محلول كمتر   و آيدرنگ آبي درمياي از يك محلول به در نمونه pHكاغذ  -93

  تواند باشد؟از محلول سديم كلريد است. اين محلول داراي كدام ماده مي
    𝐻𝐶𝑁ب)     𝑁𝐻 )الف
   𝐾𝑂𝐻	د)    𝐾𝐵𝑟ج) 

94- pH  ــيد برابر ــت؟   4/2يك نمونه از محلول هيدروكلريك اس ــت. غلظت يون هيدرونيوم در اين محلول كدام اس اس
(𝒍𝒐𝒈𝟐 = 𝟎/𝟑)  

    004/0ب)     002/0 )الف
  04/0د)     02/0 ج)

  هاي زير درست هستند؟چند مورد از جمله -95
  در فرمول ساختاري آسپيرين يك حلقه بنزن وجود دارد.*   
𝑯واكنش *    (𝒂𝒒) + 𝑶𝑯 (𝒂𝒒) → 𝑯𝟐𝑶(𝒍) هاست.كنندهها و پاكمبنايي براي كاربرد شوينده  
  شود.از واكنش سديم هيدروژن كربنات با هيدروكلريك اسيد، گاز هيدروژن توليد مي*   
  كننده بوده و واكنش اين مخلوط با آب گرماده است.مخلوط پودر آلومينيم و سديم هيدروكسيد نوعي پاك*   

  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف
  است؟ نادرستكدام گزينه  -96

𝐶𝐻]موالر استيك اسيد،  01/0در محلول  )الف 𝐶𝑂𝑂𝐻] > [𝐻   است. [
  ثابت يونش بياني از ميزان پيشرفت فرايند يونش تا رسيدن به تعادل است.ب) 
3درصد، غلظت يون هيدرونيوم برابر  3موالر استيك اسيد با درصد يونش  1/0در محلول ج)  ×   موالر است. 10
2يون هيدرونيوم برابر اگر در محلولي غلظتد)  × 10 𝑀  5باشد، غلظت يون هيدروكسيد در آن برابر × 10 𝑀 .است  
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  هاي زير درست هستند؟  چند مورد از عبارت -97
 را دارد.°𝑬 چگالي و كمترين فلزها ميان در ليتيم*   

 كنند.  ها به سمت آند حركت ميدر ديواره متخلخل بين دو نيم سلول، كاتيون*   

  روند، نوعي باتري ليتيمي هستند.هايي كه در تلفن و رايانه همراه به كار ميباتر*   
𝑨𝒍در واكنش *    + 𝑪𝒖𝟐 → 𝑨𝒍𝟑 + 𝑪𝒖  شود.الكترون مبادله مي 6پس از موازنه  

  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف
جريان يابد، در  Zبه  Mدر صورتي كه در مدار بيروني الكترون از ، v 17/3برابر  emf با Z)- (Mدر سـلول گالواني   -98

  است؟ چند ولتبه ترتيب از راست به چپ  Mو  Zاين صورت پتانسيل كاهشي استاندارد 
  -37/2،  -8/0د)   -37/2+ ، 8/0ج)   +37/2،  -8/0ب)   +37/2+ ، 8/0 )الف

 Mهاي فلز شـــود اما با محلول داراي كاتيونتوليد مي Yدهد و فلز واكنش مي 𝐘𝟐هاي در محلولي از كاتيون Xفلز  -99
  دهد. بنابراين:  واكنش نمي
  كوچكتر است. Xفلز °𝐸 از Yفلز °𝐸 )ب  بزرگتر است. Xفلز  °𝐸 از Mفلز °𝐸 )الف
  بزرگتر است. Xو  Mفلزهاي °𝐸 از Yفلز °𝐸د)     حتماً مثبت است. Yفلز °𝐸ج) 

  زير درست هستند؟هاي كدام عبارت -100
aدهد.  ) اكسيژن نافلزي فعال است اما با طال، پالتين و مس واكنش نمي  
bبا قرار دادن تيغه طال درون محلول مس ((II) كند.  سولفات، دماي مخلوط تغيير نمي  
cيابد.  مس، جرم الكترود مس كاهش مي-) با انجام واكنش در سلول گالواني روي  
d1، فشار ℃𝟎سلول در دماي استاندارد نيم) پتانسيل atm شود.  گيري ميو غلظت يك موالر براي محلول الكتروليت اندازه  
eاي از جنس روي درون محلول مس) هرگاه تيغه(II) شود.  سولفات قرار گيرد، به تدريج از شدت رنگ محلول كاسته مي  

  a  ،c  ،d  ،eد)   b  ،c  ،eج)   a  ،b  ،cب)   b  ،e )الف
  دقيقه 10زمان پيشنهادي :   اجتماعي هويت

 .......... هستند. اين پيامدها پيامدهاي ....... كنش نيستند، كه الزم باشد كنشگري آنها را انجام دهد و -101

 قطعي - د)ارادي  احتمالي - ج)ارادي  قطعي - ب)غيرارادي  احتمالي - غيراراديالف) 

  را دريابيم. پذير است كه ............... كنش اوپاسخ مناسب به كنش افراد در صورتي امكان -102
 د) شكل  نحوه ج)  معناي ب)  هدفالف) 

  پيروزي در تيم فوتبال و دست دادن به هنگام ديداردوستان، به ترتيب ............ و .......... است. -103
 هنجار - هنجار د)  هنجار - ج) ارزش  ارزش - ب) ارزش  ارزش - هنجارالف) 

  ها و هنجار هاي اجتماعي از طريق ........... تحقق و تداوم مي يابند.ارزش  -104
    جامعه پذيري ب)    هاي اجتماعيكنشالف) 

 كنترل اجتماعي د)    ج) ارزش ها

  آموزيد ................ است.تدريج ميه آنچه بكنيد و را مشاهده مي در نخستين برخورد در يك شهر ابتدا ........ -105
    جامعه - فرهنگ ب)    علم - فرهنگالف) 

 فرهنگ - د) جامعه    علم - جامعه ج)
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  ها، بررسي . . . . . است.ارزيابي فرهنگيك راه  -106
 فرهنگ حق د)  هاها و ارزشآرمان ج)  ب) نحوه برخوردها  هنجارها الف)

  است. فرهنگ صنف طالفروشان و احتكارگران، به ترتيب خرده فرهنگ...................خرده  -107
    موافقو  ب)موافق    ضدفرهنگو  موافقالف) 

 موافقو  ضدفرهنگ د)    ضدفرهنگو  ضدفرهنگ ج)

برنـامه ريزان فرهنگي در هر جامعه تالش مي كنند كه از طريق تعليم و تربيت زمينه ي .................. هرچه بيشـــتر   -108
  .................را فراهم كنند.فرهنگ ................ و ورود آن به قلمرو فرهنگ 

 آرماني - واقعي - رشد ب)    واقعي  - آرماني - تحققالف) 

 آرماني - واقعي - تحقق د)  آرماني - واقعي - ج) شكل گيري

  بخش هايي از فرهنگ كه از نظر .............. صحيح و مطابق با ............. باشد، فرهنگ حق است. -109
 فطرت - د) مردم  فطرت - علمي ج)  فطرت - اسالمي ب)  اسالمي - علميالف) 

  از نظر وارد شدن به فرهنگ آرماني و واقعي ............. . وليحقايق ................  -110
  متغيرند - ثابت اند د)  ثابت اند   - متغيرند ج)  هم متغيرند - متغيرند ب)  اندهم ثابت - اندثابتالف) 

  دقيقه 10پيشنهادي : زمان   سالمت و بهداشت

داشـتن قدرت تطابق با شـرايط محيطي و بروز عكس العمل مناسب از فرد در برابر مشكالت و حوادث زندگي به     - 111
 .است. . . . .  معناي

 سالمت معنويد)   سالمت اجتماعيج)   سالمت روانيب)   سالمت جسمانيالف) 

  نقش پروتئين ها در بدن چيست؟  - 112
 انرژي سازي ذخيره – گرما ب) حفظ   عضالني هاي بافت حفظ و ترميمالف) 

  د) انتقال مواد مغذي و مواد دفعي در بدن  بدن شيميايي هاي عملكرد ج) تنظيم

  ترتيب قرار گرفتن مواد غذايي در هرم غذايي از پايين به باال به چه صورت است؟  - 113
  ان هاي فرآورده و شير و مرغ تخم و گوشت – ها چربي – سبزيجات و ها ميوه – غالت و نانالف) 

  سبزيجات و جات ميوه – ان هاي فرآورده و شير و مرغ تخم و گوشت – ها چربي – غالت و ب) نان

  ها چربي – سبزيجات و ها ميوه – غالت و نان – نآ هاي فرآورده شير و مرغ تخم و ج) گوشت

  چربي ها –گوشت و تخم مرغ و فراورده هاي آن  –ميوه ها و سبزيجات  –د) نان و غالت 

  .شودخطر بياندازد . . . . . ناميده ميافراد را به سالمتيكهطوريبهچربي در بدناز اندازه تودهغيرطبيعي و بيشتجمع  - 114
 د) چاقي  آلج) وزن ايده  وزنب) اضافه  الف) وزن مطلوب

  و نگهداري مواد غذايي جزو كداميك از عوامل فساد ان مواد مي باشد ؟ضربه ديدن در حين برداشت و انتقال   - 115
 د) بيولوژيكي  ج) مكانيكي  ب) شيميايي  الف) فيزيكي
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  دانش آموز عزيز! *
  كنيد! يادداشترو روبهپاسخنامه ببينيد و در جدولخود را از روييداوطلبي و رمز كارنامهيشماره

ي آزمون نتيجه www.natije.irي اينترنتي توانيد با داشـتن اين دو كد، و مراجعه به سامانه شـما مي 
ن سامانه بر روي هميخود را مشاهده كنيد! همچنين دريافت دفترچه سواالت و كليد آزمون به زودي 
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