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 دقيقه 10زمان پيشنهادي :   اخالق و قرآن ،ديني

  با كدام آيه ارتباط معنايي دارد؟» اي مردم هيچ كس بيهوده آفريده نشده است«كه  فرموده حضرت علي (ع)  -1
       ما خلقنا ه اال بالحق )الف
  یرید ثواب الدنیامن کان  ب)
تی  رب العاملینج)      قل ان صالتی ونسکی ومحیای وم
  صبغه هللا ومن احسن من هللا صبغه ونحن له عابدون د)

  در دنياي انسان ها چه چيزي به اختالف در انتخاب هدف ها دامن زده است ؟ -2
  ها  قيت ها وناكامي فب) ميزان مو  نوع توانايي ها وسرمايه هاي انسان   )الف

  د) ميزان بهره مندي از فطريات     ج) نوع نگاه وانديشه
  هاي فرعي تا چه اندازه بايد باشد؟ند وميزان دل بستگي به هدفبهتربراي ما  ها،بستگيدل و كدام دسته از هدفها -3

  .هدف فرعي را به جاي اصلي قرار ندهيم –الف) اصلي وپايان ناپذير 
  .مانع رسيدن به هدف هاي اصلي نشوند –ب) فرعي وپايان پذير 

  .مانع رسيدن به هدف هاي اصلي نشوند -پذيرناج) اصلي وپايان 
  .هدف فرعي را به جاي اصلي قرار ندهيم -د) فرعي وپايان نا پذير

 دست يابي به كدام معرفت است ؟ودر روايات اسالمي از آن به چهو قرب الهي اولين گام براي حركت در مسير كمال  -4
  چيزي تعبير شده است ؟
  برترين معرفت -شناخت خدا ب)  سودمند ترين دانش ها -الف) شناخت خدا 
  سودمند ترين دانش ها -شناخت انسان د)   برترين معرفت -ج) شناخت انسان

دوست داشتن فضائلي چون صداقت وعزت نفس ريشه در كدام سرمايه انسان دارد و كدام عبارت قرآني به اين مفهوم  -5
  شاره دارد؟ا

     انا هدیناه السبیل - تشخيص خوب از بد )الف
  فالهمها فجورها وتقواها - ب) شناخت خير وگرايش به آن

    فالهمها فجورها وتقواها -ج) تشخيص خوب از بد
  انا هدیناه السبیل -د) شناخت خير وگرايش به آن

ش نشان مي دهد وقرآن كريم عامل دروني اين به دليل كدام گرايش فطري است كه انسان در مقابل گناه وزشتي واكن -6
  حالت را چه مي نامد ؟

    نفس لوامه - هاب) گرايش به نيكي ها و زيبايي  نفس لوامه - وجدان اخالقي )الف
  نفس اماره -ها و زيباييگرايش به نيكي ها د)   نفس اماره   - ج) وجدان اخالقي

  انسان در زندگي دنياست؟كدام مورد بيانگر پيامدهاي انكار معاد براي  -7
    الف) آماده شدن براي زندگي ديگر وتوجه بيشتر به حيات اخروي

  ب) بيرون آمدن از بن بست زندگي دنيايي
  ج) لذت بردن از كار وزندگي وسعي وتالش بسيار

  د) كناره گيري از ديگران وبي ارزش شدن اين زندگي چند روزه
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  مقصود از سرگرمي و بازي بودن دنيا چيست؟» لهٌو و لعب الدنیا اّال  الحیوۃُ  هِ هذِ ما «در آيه  -8
      زودگذر بودن دنيا )الف
    كار بودن دنيافريبب) 
      دنيابودن زندگيحقيقيج) 
  ارزش بودن دنياكمد) 

  ت.شده اسنيز بيان . . . . اين مفهوم در عبارت، كنداين گذشت روزگار است كه آنان را نابود مي معاد،. . . . در ديدگاه  -9
    وما یهلکنا اال الدهر –معتقدان الف) 

وت ومحیا –منكرا ن ب)   ما هی اال حیاتنا الدنیا 
وت ومحیا -معتقدانج)      ما هی اال حیاتنا الدنیا 
  وما یهلکنا اال الدهر  -منكرا ن  د)

  ت؟شيطان كدام گروه را از ياد خدا ونماز باز داشت واين مفهوم از .........شيطان اس -10
  راههاي فريب - كساني كه به وسيله شراب وقمار بينشان عداوت ايجاد شده است الف)

  راههاي نفوذ - ب) كساني كه به وسيله شراب وقمار بينشان عداوت ايجاد شده است
  راههاي فريب -ج) كساني كه پس از روشن شدن هدايت پشت به حق كردند 
  ذراههاي نفو –د) كساني كه پس از روشن شدن هدايت پشت به حق كردند 

  دقيقه10زمان پيشنهادي :   1زبان قرآن  ،بي رع

َْجَمةِ  -11    َعیِّن اْألََصَح َو اْألََدقَّ ِيف الرتَّ
لَها الَْحَسَنةَ الف)  ديدند اين دانش آموزان كارهاى شايسته اش را     : هؤالء التِّلْميذاُت شاَهْدَن أَْع

  .ن گشتندهستند كه دنبال بليطهايشا يآنان مسافران:   اولئک املُساِفروَن بََحثوا َعن بطاقاتهمب)
  .اينها گردشگرانند كه به كشورشان برمي گردند  هؤالء الّسائِحوَن يَرِْجعوَن إَِىل ِبالِدِهم: ج)
َنةِ ئِ لو ا د)   .دانش آموزان در پايان سال فارغ التحصيل مي شوندآن :   َک طّالِباٌت تََخرَّْجَن ِيف نهایِة السَّ

َْجَمة-12   َعیِِّن الصحیَح ِيف الرتَّ
 .رفتند كربال به آموز دانش نفر نه و شصت :ِستٌَّة َو تِْسعوَن تلمیذاً ذَهبوا إِلَی کَربالءالف) 

:ب)  ارين ِمَن الدرِس السادِس َعَرشَ َ انيَة  َ   رانوشت. شانزدهم درس از تمرين هشت مريم كَتَبَْت َمريَُم 
  .كتاب دارد و من يك كتاب دارمدانش آموزم نود و پنج :  واِحدٌ  لِِتلميذي تِسعٌة َوَخْمسوَن كِتاباً َو ِيل كِتاٌب ج) 
 بيست و پنج مساوي يهفتاد و پنج به اضافه : َو ِعرشیَن ِيف أَْربََعةٍ  ریَن یُساوي َخْمَسةً ـــــِعشْ  وَ  َوَسبْعوَن زائد َخْمَسةٍ  َخْمَسةٌ د) 

 در بيست.باست با پنج ضر

ْقنا یا ُمَعلَِّمنا الَْمْحبوب: ُقلْنا لُِمَعلِِّمنا  -13   !َصدِّ
  باوركن! ما را ، ما داشتني دوست معلم اي گفتيم معلممان الف) به

  گفتيم! راست ما ما، محبوب معلم اي ، خودمان معلم به گفتيم ب)
  بگو! ماراست ما، به محبوب معلم اي ، گفتيم خويش معلم ج) به
  ما، ماباوركرديم! محبوب معلم اي گفتيم خود معلم د) به
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  َعّین الصحیَح يف الّرتجمة : -14
َنِة و الّناُس یُالِحظوَن غیمًة ســوداءَ الف)  ين كار دوبار درســال رخ مي دهد و مردم ابر ا : کاَن هذا األمُر یَحدُث َمرّتیِن ِيف  الســَّ

  مي كنند.سياهي را مالحظه 
َرر املُنتَِرشَةب)    و آن را باستارگاني مانند مرواريد پراكنده آراست. : َوزانَُه ِبأنُجٍم کَالدُّ
  و برآنچه مي گويند صبر كن و از آنها دوري گزين.:  َواْصِربْ َعلَی ما یقولون واْهُجرُْهمْ  ج)
  ر باهم راز مي گفتند ميانشان داخل نمي شوي .هرگاه دونف:  إذا کاَن إثناِن یتناَجیاِن فَال تَدُخْل بینهد) 

  »تََعرَّفوا َعلَی زَُمالئِکُم َو ابَْتِسموا لَُهم:«  فی الرتجمة: األدقَّ  وَ  َعّین األصحَّ  -15
    الف) همكالسي هاي خود را شناختيد وبه آنها لبخند زديد.
  .ب) همشاگردي هايتان شما را شناختند وبه شما لبخند زدند

  .زنندشناسند وبه شما لبخند ميهايتان شما را ميج) همكالسي
  .همشاگردي هايتان را بشناسيد وبه آنها لبخند بزنيد د)

  الُْمناِسِب  َغیرَ َعیِّن السؤاَل  -16
ضيِة َفريقاً «  َنِة الْ ُء ِيف السَّ ِك الَّتي تََتساَقطُ   أَْرَسَل الُْعلَ   »رِض َعَىل اْألَ  لِلتََّعرُِّف َعَىل اْألْس

ِك؟ الف) ُء فَريقاً لِلتََّعرُِّف َعَىل األس     كَيَْف أرَْسَل الُْعلَ
ِك؟ ب)   َمْن أَرَْسَل فَريقاً لِلتََّعرُِّف َعَىل اْألَْس
كِ  ج) ُء فَريقاً لِلتََّعرُِّف َعَىل األس     َمتى أَرَْسَل الُْعلَ
ُء فَريقاً ِيف الّسنِة املاضيِة؟ د) ذا أَرَْسَل الُْعلَ   لِ

:» تعلّم « َعیِّْن کلمَة  -17   الّتي تَکوُن ِفْعالً
    !الَْقَدِم َسْهٌل لِبَْعِض اْألَطْفالِ  تََعلُُّم کُرَةِ  الف)
 تَنَجَح يف الَحیاة أیُّها التلمیُذ تََعلَّْم دروَسَک جیداً َحتّی ب)

    یَجُب َعلی َجمیعنا تََعلُُّم آداِب الکالم ج)
  بَعِض الدروِس أَسهُل ِمن تََعلُِّم  بَعِضها األخری تََعلُّمُ  د)

 : ةِ صلیَّ حرف النون من الحروف األَ فیه  لیسَعیِّْن ِفعالً  -18
ّ َمَعُکم ِمن املُنتظرین«الف)  ِ فَانتَِظروا ، إ ا الغیُب  ّ   »فقل إ
  انتَبَهواالناس نیاٌم ، فإذا ماتوا :  قاَل أمیراملؤمنیَن عّيل علیِه الّسالمب) 
  َهل تَعلُم أّن اإلعصارریٌح شدیدٌة ، تَنتَِقُل ِمن مکاٍن إلی مکان آَخرج) 
  الکثیرة فی الغابة قاَل املدیُر للتالمیِذ انَکَرست األشجارُ  د)

  کَم عدداً ترتیبیاً يف هذه العبارة ؟ -19
ُت ظْ : أنا َحفِ ُهْم دُ حَ أ یُت عشــــریَن تلمیذاً فی صّفناو قال أَ ول من شـهر مهرإلی املدرسـة َو رَ ذهبُت فی الیوم األَ «

  »فاجابنی ال ؟َت الِحواَر السادس أیضاً ظْ فِ الِحواَرالخاِمَس ِمَن الِکتاِب، فُقلُت لَُه هل حَ 
      واحد  الف)
    اثنان ب)
      ثالثۀ  ج)
  اربع د)
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  اً يف هذه العبارة؟ رسَّ کَم جمعاً ُمکَ -20
 اَدة ِمنْ باالسِتف و شـارکَن يف ُمسـابَقاِت ِحفظ األشـعار َو األبیات و َقَرأَن األبیاَت ِبأصـواٍت جمیلةٍ هؤالء الطالباُت « 

  .ینةٍ  قوانیِن القراءِة وبَعَد النجاح َحَصلَن َعلَی جوائزَ 
    ثالثب)     سّت الف) 

  ربعأَ  د)    خمس ج)

  دقيقه 12زمان پيشنهادي :   1فارسي 

اصل) ، فراغ(جدايي) ، آخُره( ميان دو كتف) ، ورطه(هالكت) ، محال (بي است؟ذكر شـده  نادرسـت معناي چند لغت،  -21
  پيرايه( زيور) ، جبار(مسلّط) ، نقض( شكستن) ، سودايي(شيدا) ، قرابت( خويشاوندي) ، قفا(پشت).

    ب) دو    الف) يك
  د) چهار    ج) سه

با حفظ شخص در كدام گزينه درست ذكر » پوشيدميداريد« به ترتيب سـاخت منفي ، امر و ماضـي اسـتمراري فعل     -22
  است؟شده

    پوشيدندپوشيد ، بپوشيد ، ميب) داريد نمي  پوشيدپوشيد ، بپوشيد ، ميالف) نمي
  پوشيدپوشند ، بپوشانيد ، ميد) نمي  پوشيديدپوشيد ، بپوشيد ، ميج) نمي

  ؟استنگرفته ي لفظي صورتدر كدام گزينه حذف به قرينه -23
  الف) گرت هواست كه معشوق نگسلد پيوند       نگاه دار سر رشته تا نگهدارد

  آيد)  آن گه كه بازگردي گوييم ماجرا رانيايد(= نميب) حال نيازمندي در وصف مي
    پاييده.نشسته و مثل جغد او را ميآمده ، ميگفت كه وقتي يوش بوده براي خدمت او ميج) از زني سخن مي

  هاي گچ روي هم ريخته بود.هاي خشت و خردهاي ديوار، تلّي از آجرهاي شكسته و پارهد) به ج
  اند، بيشتر است؟هايي كه تحول معنايي پيداكردههاي زير واژهدر كدام يك از گزينه -24

    نشستند.بودند و نميخاستهبرپايبود همهگرمابهالف) هركه در مسلخ
  خاستند.جا بود همه برپايبان و هركه آناز دردررفتيم گرمابهب) چون
    كردند.درآمدند و خدمتو قيمو دالكشديمكه ما در حمامج) چندان
  رسيديم از بركات آن آزادمرد.كه در كرامت و فراغ به پارسد) چنان

  با بقيه تفاوت دارد؟» نقش ضمير متّصل« در كدام گزينه  -25
  پرور آيدگفتا تو بندگي كن كاو بنده  رزو كشت   الف) گفتم كه نوش لعلت ما را به آ

  داده تنش بر تن ساحل يله  ب) راست به مانند يكي زلزله                 
  هركه گيرد عنان مركبش ، آز  ج) بر در بخت بد فرودآيد                      
  داردخداش در همه حال از بال نگه   د) هر آن كه جانب اهل وفا نگه دارد         

؟ ارزيابي شتابزده(جالل آل احمد) ــ اتاق آبي( سهراب سپهري) ـ ديوار(  استنشدهنام نويسنده چند اثر درست ذكر  -26
  نامه( عنصرالمعالي)زاده) ـ اسرارالتّوحيد( محمدبن منور) ـ قابوسمحمد علي جمال
    ب) دو    الف) يك

  د) چهار    ج) سه
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  ؟شودنميديده» جناس« ي در كدام گزينه آرايه -27
  الف) ملك تعالي او را دولت بر دولت زيادت كرد و مملكت و نبوت زيادت بر زيادت كرد.

  ي زشتي آشتيي جفا وفا كرد و در مقابلهب) از بهر آن كه در مقابله
  ي سودا نهادج) عشق شوري در نهاد ما نهاد             جان ما در بوته

  گذرندكه شادي و غم        زود آيند و زود ميغم بزي د) شاد و بي
  ؟استنشده ي مربوط به كدام گزينه درست ذكرآرايه -28

  دارد( كنايه)ات به دو دست دعا نگهالف) دال معاش چنان كن كه گر بلغزد پاي      فرشته
  بخشي)ود( جاناي آشنايي غنيمتي ببودند و در چنان بيغولهي خاك درآمدهها درست از سينهب) خانه

  ج) بلندي از آن يافت كاو پست شد       در نيستي كوفت تا هست شد( استعاره)
  شمار است.(تشبيه)هاي بيد) گل از شوق تو خندان در بهار است     از آنش رنگ

  است؟  ي متن زير در كدام گزينه آمدهشدهعبارت مشخّص متضادمفهوم  -29
 .»آن دستي نازك داشت دري قالي بود و كارش نگار نقشه«

    ريخت. اش دلگشا بود و رنگ را نگارين ميبنديالف) نقش
    ب) در بيرنگ اسب حرفي به كارش بود .

    رازي دربرداشت و از سر نيازي بود.زندگانرخج) نمايش نيم
  زد.كشيد ؛ گوزن را رعنا رقم ميد) معلّم مرغان را گويا مي

  است؟ي بيت زير در كدام گزينه تكرار شدهشدهارزش مفهومي عبارت مشخص -30
  »كجاست تا حافظ       به يادگار نسيم صبا نگه دارد غبار راهگذارت«

  ام رسان    پاك كن از غبار من راهگذار خويش راالف) باد سمند سركشت بر تن خاكي
    اب) به دو چشم خونفشانم هله اي نسيم رحمت     كه ز كوي او غباري به من آر توتيا ر

  گذاري آر و بازم پرس تا خاك رهت گردم       نه راه است اين كه بگذاري مرا بر خاك و بگريزي ج)
 ستد) دل من در هوس روي تو اي مونس جان      خاك راهيست كه در دست نسيم افتاده

ي حال يوسف را نيكو نه از حسن صورت او گفت ، بلكه از حسن سيرت او گفت ؛ زيرا كه نيكوخو بهتر قصه« از متن  -31
كدام  گزينه » هزاربـار از نيكو رو . نبيني كـه يوســـف را از روي نيكو ، بند و زندان آمد و از خوي نيكو امر و فرمان آمد؟  

  ؟شودنميبرداشت 
    القصص است.ي يوسف احسنالف) قصه

    يبايي باعث دردسر است.ب) ز
    ج) حضرت يوسف به دليل زيبايي از زندان بيرون آمد.

  د) صورت زيباي ظاهر هيچ نيست      اي برادرسيرت زيبا بيار
  ؟استنشده مفهوم كدام گزينه درست ذكر -32

    الف) زينهار تا سر حقه باز نكني (خويشتنداري)
    يا معشوق)ب) گم گشت در تو هر دو جهان از كه جويمت(دير 

  ها بسته ماند(پي به ارزش كسي نبردن)اي سالچون مرواريد در دل صدف كج و كولهج) هم
  د) دوران روزگار به ما بگذرد بسي        گاهي شود بهار و دگر گه خزان شود (طوالني نبودن عمر)
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  دقيقه 10زمان پيشنهادي :   1زبان خارجه 

 Choose the best choice. 
33- When people --------- of endangered animals, the number will increase. 

a) take part  b) injure  
c) destroy  d) take care 
 

34- White blood cells help ------------ the body against disease. 
a) defend  b) collect  
c) practice  d) endanger 
 

35- Choose the best sentence for the picture. 
a) Hunting is not allowed in this area.  
b) There are many endangered birds. 
c) Keep the nature clean and safe.  
d) Birds are useful for the nature. 
 

36- Choose the best item for the picture. 
a) Forest Animal  
b) Polar Animals 
c) Desert Animals  
d) Wonderful Birds 
 

37- I know that my handwriting is bad but yours is ------------. 
a) the worst   
b) bad too  
c) worse   
d) not good 
 

38- The cat was hungry enough to attack ------------ mice at once. 
a) one small  b) a  
c) a little  d) two 
 

39- A: "Why don't you come to the club this weekend?"  
    B: "Actually, my mom and I ------------ my grandpa in the town. 

a) am going to visit   
b) are  going  
c) will go   
d) are going to visit 
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 Read the passage then choose the best choice. 
The Bengal tiger is an endangered animal which lives mostly in Sundarbans —a national 
park between Bangladesh and India. A larger number of them are in India with smaller 
number in Bangladesh, Nepal, Bhutan, China and Myanmar. About 2500 tigers of this 
type are still alive in the wildlife. They mostly live in dry and wet forests and also in 
grassland mangrove (a kind of tree near water) forests. They are normally about 250 
kilograms heavy and 10 feet long. An Indian group tried to protect them in 1970s.  The 
growing interest from Asia in recent years to hunt them once again put the Bengal tiger 
at risk. The Sundarbans are also increasingly at risk by sea level rise. 
 
40- The word "-----------" is closest in meaning to the word "---------" 
in the above passage. 

a) forest - wildlife  b) dry - wet  
c)forest-mangrove  d) normally - mostly 
 

41- Part -------- on the map is a place where more Bengal tigers live. 
 
 
a)A  
b)B 
c)C  
d)D 
 
 
 

42- Which picture does the passage mainly talk about? 
 
 
 
a)   b)   
 
 
 
c)   d) 

  دقيقه 20زمان پيشنهادي :   1رياضيات 

𝑨اگر  -43 = 𝑩	و[𝟏		،𝟒− = 𝟏،	𝟑 𝑪	و = 𝑨)  آنگاه 𝟐	،𝟐− ∪ 𝑪) − 𝑩 چند عضو طبيعي دارد؟  
  1د)   2ج)   3ب)   4الف) 

نفر فقط عضو تيم واليبال كالس مي  9نفر عضو هر دو تيم واليبال وبسكتبال و  3دانش آموز كالس دهم  30از بين  -44
نفر عضو هيچ كدام از اين دو تيم نباشند،تعداد نفرات تيم بسكتبال كدام عدد مي تواند باشد؟ 10باشند.اگر   

  10د)   9ج)   8ب)   7الف) 
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  در جمله عمومي زير كدام است؟ nضريب  -45
  5 ب)  4الف) 

3 ج)
2

5 د)  
2

  

عدد حاصـل يك دنباله هندسـي تشكيل داده اند. مجموع    9، هفت عدد چنان درج شـده اند كه   32و  2بين دو عدد  -46
  اعداد گوياي درج شده كدام است؟

  62د)   60ج)   28ب)   32الف) 
  كدام است؟ 7تعداد اعداد سه رقمي مضرب  -47

    127ب)     126الف) 
  129د)     128ج)

𝒄𝒐𝒔𝜽در ربع دوم و   𝛉اگر انتهاي كمان  -48 = 𝒔𝒊𝒏𝜽باشد، حاصل عبارت   𝟎/𝟔− + 𝟔	𝒕𝒂𝒏𝜽  كدام است؟ 
  -2/7د)   -8/8ج)                        8/8ب)              2/7الف) 

  در شكل روبه رو كدام است؟ ABCمساحت مثلث  -49
(𝑨 = 𝟒𝟓			،𝑪 = 𝟑𝟎		،		𝑩𝑪 = 𝟏𝟐) 

                 18) 3√+1ب) (  3√36	الف)
  12) 3√+1( د)   	3√12ج) 

𝟐)حاصل عبارت  -50 + 𝒕𝒂𝒏𝟐𝒙)	𝒄𝒐𝒔𝟐𝒙	𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙 كدام است؟  
𝑐𝑜𝑠	الف) 𝑥(1 +	𝑠𝑖𝑛 𝑥)    (ب	𝑐𝑜𝑠 𝑥(1 +	𝑐𝑜𝑠 𝑥)  
1)	ج) ) +	𝑐𝑜𝑠 𝑥)    (د	1) −	𝑐𝑜𝑠 𝑥)  

  است؟ نادرستكدام يك از جمله هاي زير  -51
    ) است.               -243) ريشه پنجم(-3الف) عدد( 

  ب) همه ي اعداد مثبت ريشه دوم دارند.                   
    )است.                 -81) ريشه چهارم(-3ج) عدد(

  .د) هر عدد حقيقي ريشه سوم دارد
𝒂√اگر  -52

𝟑 < 𝒂 باشد آنگاه كدام گزينه همواره درست است؟  
𝑎	الف) < 0	ب)     	1− < 𝑎 < 1    

𝑎	ج) > 𝑎        (د	𝑎 > 𝑎  
𝑨اگر  -53 = 𝟐√𝟓𝟎 + 𝟒√𝟕𝟓 − 𝟓√𝟒𝟖 −   كدام است؟ 𝑨𝟐باشد   𝟖√𝟑

    30ب)         24الف)
  36د)     32ج) 

𝒂𝟐	𝟏𝟔در دنباله         ... و    -54 𝟒

𝒂
𝒂𝟐	𝟏𝟏و    𝟑

𝒂
𝒂𝟐	𝟔و       𝟐

𝒂
𝒂𝟐و    𝟏

𝒂
  كدام است؟ a= 2مقدار جمله دهم به ازاي  	

           87ب)     83الف) 
  91د)     89ج) 
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 دقيقه 13زمان پيشنهادي :   1 زيست شناسي

   بنداره اي كه در شكل مقابل وجود دارد، .............بنداره ي .............. -55
  ابتداي مري ، ساختار ماهيچه ي حلقوي دارد. -برخالف )الف

    خارجي مخرج ، ارادي مي باشد. -ب) همانند
  انتهاي مري، مانع برگشت محتويات به بخش قبلي مي شود. -برخالفج) 

  داخلي مخرج ، با انقباض راه عبور مواد را مي بندند. -د) همانند
 است؟ نشده چند مورد  به درستي بيان -56
  جاندار تراژن، ژن گونه ديگر را در خود دارد و صفت جديدي را نشان مي دهد.* 
  شود.هاي زنده استفاده ميهاي ديگر براي مطالعه اجزاي سازنده سامانهاطالعات رشتهاي از در نگرش بين رشته* 
  روش هاي نوين زيست شناسي مي تواند مولكول هاي پروتئيني را در ياخته رديابي كنند.* 
  براي مشاهده اجزاي درون ياخته ، الزم است آن را كشت و رنگ آميزي كرد.* 

   4 د)   3 ج)   2 ب)  1 )الف
 »همه ي ........................................«كند؟ چند مورد عبارت مقابل را به درستي تكميل مي -57
  كربوهيدرات هاي غشاي ياخته در تماس مستقيم با زنجيره هاي اسيد چرب موجود در غشا مي باشند.* 
  كلسترول هاي غشاي ياخته ي سلول جانوري در بخش ليپيدي آن يافت مي شوند.* 
  كربوهيدرات هاي غشاي ياخته خطي و فاقد انشعاب اند.* 
  كربوهيدرات هاي غشاي ياخته در دو سطح محيطي و دروني ياخته مي باشند.* 

   4 د)   3 ج)   2 ب)  1 )الف
 كدام عبارت فرآيند اسمز را به درستي بيان مي كند؟ -58

    با افزايش غلظت محلول،  فشار اسمزي آن  كاهش مي يابد. )الف
  .حركت ملكول هاي آب از سوي محلول شكر به آب مقطر استب) 
    شود.ميآبسريعجاييجابهغشا باعثدر دو سويزياد غلظتاختالفج) 
  فشار اسمزي مايع درون ياخته كامال شبيه مايع اطراف آن است.د) 

  است؟ نادرستطه با شكل بافت مقابل ، مورد در رابچند  -59
  هاي زيرين اين نوع بافت، از نوع پيوندي متراكم است.                                                                     ياخته* 
  شود.غشاي پايه بين ياخته هاي پوششي و بافت پيوندي سست مشاهده مي* 
  هاي غشاي پايه ترشح كننده گليكو پروتئين هستند.ياخته* 
  جذب مواد را انجام دهد.تواند در دستگاه گوارش كار مي* 

   4 د)   3 ج)   2 ب)  1 )الف
 "واحد ساختار و عمل در همه جانداران .......................... "كند؟  چند مورد جمله مقابل را به درستي تكميل مي -60

 * داراي غشايي است كه ورود و خروج مواد را تنظيم مي كند.
 ي آسيب ديده مي شود.* وجود دارد و باعث رشد و ترميم بافت ها

 * اطالعات مورد نياز براي زندگي خود را در ملكول هاي دنا ذخيره مي كند.
  * پايين ترين سطح ساختاري است كه برخي فعاليت هاي زيستي در آن انجام مي شود.

   4د)    3ج)    2ب)   1 )الف
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  با توجه به شكل مقابل كدام گزينه درست است؟ -61
  راه ناي با باال رفتن حنجره  و پايين آمدن برچاكناي بسته مي شود.   هنگام بلع )الف
  همه مراحل فرآيند بلع غير ارادي است.ب) 
  حركت زبان كوچك مانع برگشت توده غذا  به دهان مي شود.ج) 
  برچاكناي در فاصله زماني بين بلع ها بسته و  مانع ورود هوا به مري مي شود.   د) 

  درون معده ترشح مي كنند. . . . . . . مادهدر روده،  12Bويتامين كمك به جذب، براي ههاي معدغده . . . . هاي .ياخته -62
    اسيد كلريدريك -كناريب)       فاكتور داخلي -اصلي )لفا

    فاكتور داخلي -كناري د)    اسيد كلريدريك -اصليج) 
  كدام عبارت درست است؟ -63

    لنف، در كبد يا بافت چربي ذخيره مي شود.كيلو ميكرون ها پس از ورود به  )الف
    از كيلوميكرون ها در لنف مولكول هايي به نام ليپو پروتئين ساخته مي شود.ب) 
    كيلوميكرون ها از ياخته هاي پوششي پرز روده به خون وارد مي شوند.ج) 
  د مي شوند.   كيلوميكرون ها با برون راني، به مايع بين ياخته اي و سپس به مويرگ لنفي وارد) 

  است؟      نادرستبا توجه به جانور مقابل، كدام گزينه  -64
    ديواره پيش معده داراي دندانه هايي است. )الف
    گوارش برون سلولي در معده كامل مي شود.ب) 
    جذب در معده انجام مي شود.ج) 
  چينه دان هضم شيميايي دارد.   د) 

  ديواره حبابك را ساخته اند، صحيح است؟كدام گزينه در مورد ياخته هايي كه  -65
  ياخته هايي كم ترشح كننده عامل سطح فعال ب)  تعداد كم ياخته هاي سنگفرشي )الف
  ياخته هاي مژكدارد)   درشت خوارهاي بيگانه خوارج) 

  است؟ ادرستچند مورد از عبارت هاي زير در مورد پروتئين هموگلوبين ن -66
  داراي يك گروه هم است.هر زنجيره آمينو اسيدي آن * 
  پيوستن و گسستن اكسيژن و مونواكسيد كربن به آن تابع غلظت اين گازها است.* 
  در مجاورت شش ها هر گروه هم ، به يك مولكول اكسيژن مي پيوندد.* 
  كربنيك انيدراز باعث اتصال كربن دي اكسيد به آن مي گردد.* 

     2 ب)    1 )الف
   4 د)     3 ج)

  در هنگام بازدم .................. منقبض مي شود. -67
    عادي، ماهيچه بين دنده اي  خارجي )الف
  عادي، ماهيچه هاي بين دنده اي داخليب) 
    ديافراگم و ماهيچه بين دنده اي داخليج) 
  عميق، ماهيچه هاي شكمي و بين دنده اي داخلي د)
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 و را بيشتر زرد مي كند؟كدام يك از حجم هاي تنفسي معرف برم تيمول بل -68
    هواي مردهب)     حجم ذخيره بازدمي )الف
  حجم باقي ماندهد)     حجم جاريج) 

  در تنفس نايديسي، نايديس ها..............كه از طريق..............به خارج راه دارند. -69
    منفذ تنفسي -لوله هاي منشعب و جدا )الف
  دستگاه گردش مواد -لوله هاي منشعب با انتهاي بستهب) 
    دستگاه گردش مواد -لوله هاي منشعب و مرتبطج) 
  فسينمنفذ ت -لوله هاي منشعب و مرتبطد) 

  دقيقه 20زمان پيشنهادي :   1فيزيك 

 كدام دسته از كميت هاي زير فرعي و برداري هستند؟ -70
     نيرو ،شدت جريان، زمان ب)      نيرو، فشارجرم،  )الف
   شتاب سرعت، نيرو، د)     شتاب ،تندي ،كارج)

 با توجه به شكل روبه رو، كدام گزينه قطر مداد تراش را درست تر گزارش كرده است ؟ -71
/ )الف cm / cm1 64 0 01     
/ب)  cm / cm1 64 0 05   
/ج) cm / cm1 6 0 01        
/د)  cm / cm1 6 0 05   

Dدر تبديل زنجيره اي زير به جاي  -72 ,C ,B ,A
E

  گيرد؟به ترتيب از راست به چپ كدام گزينه قرار 

cm Am Cs D/
s min EBcm

   
3 3 3120 7 2 103 1

 

m )الف , , ,
min

3 660 10 mب)       1 , , ,
min

3 660 1 10      

cmج)  , , ,
min

3 660 10 cmد)        1 , , ,
min

3 660 1 10    

0ضخامت يك تار مو  -73  متر است . اين ضخامت چند ميكرو متر است ؟  000064

 )الف 16 4  ب)    10 16 4 10    
 ج) 56 4 د)     10 66 4 10  

  .تخمين بزنيد SIمرتبه بزرگي چگالي بدن انسان را در  ،نظر بگيريم كيلوگرم در75متوسط  طوراگر جرم انسان را به -74

g )الف

cm
10 kgب)     3

m
1 3

    

kg ج)

m
310 3

gد)      

cm
210 3
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1

1 40 t 

V 

ــاني از آب و روغن زيتون ريخته  -75 ــتوانه مدرج جرم يكس kgايم. اگر چگالي آب درون يك اس

m
310 3

و چگالي روغن  

kgزيتون 

m
900 3

 ؟صحيح استباشد، درباره ارتفاع آب و روغن كدام گزينه  

     ارتفاع آب بيشتر از روغن است. ب)  ارتفاع هردو مساوي است. )الف
  نه بستگي دارد. به سطح مقطع استواد)   ارتفاع روغن بيشتر از آب است.ج) 

 واند منفي باشد؟كدام يك از كميت هاي زير هرگز نمي ت -76
     انرژي جنبشي  ب)     يك سامانه انرژي پتانسيل گرانشي )الف
   شتاب  د)     كار ج)

 روي آن انجام شــود . همچنين براي آنWt1برســد ، بايد كار كل  Vبراي آنكه تندي خودرويي از حال ســكون به  -77
Wبايد كار كل  ،برسد V3به  Vكه تندي خودرو از  t2شكل) نسبت مطابق ( .روي آن انجام شودW t

W t
1
2

 چقدر است ؟   

  
  
  
  

1 )الف
8

1ب)   
9

   9 د)  8ج)   

 : اگر از مقاومت هوا صرف نظر كنيم  ،براي جسمي كه در هوا سقوط مي كند -78
       .انرژي پتانسيل گرانشي آن پيوسته افزايش مي يابد )الف
      .يابدانرژي جنبشي آن پيوسته افزايش مي  ب)
    انرژي مكانيكي آن پيوسته افزايش مي يابد .ج) 
     .انرژي جنبشي آن پيوسته كاهش مي يابد د)

  مطابق شكل زير است. kg5زمان متحركي به جرم –نمودار تندي -79
  ثانيه چند ژول است ؟   4انجام شده در مدت كل كار 

    5/4 ب)  5/2 )الف
  7د)    5 ج)

دهد. در وضعيت الف، جسم از حال سكون سقوط سـه وضـعيت متفاوت را براي حركت جسـمي نشان مي    زير شـكل  -80
ه كند. كدام گزينرو به پائين حركت مي بدون اصطكاك وكند و در دو وضـعيت ديگر جسـم از حال سكون روي مسير   مي

  صحيح است؟       Bدر مورد تندي جسم در نقطه 
  بيشتر است .  Bتندي جسم در وضعيت (الف) در نقطه  )الف
  بيشتر است . Bدر نقطه  تندي جسم در وضعيت (ب) ب)
  بيشتر است .  Bدر نقطه  تندي جسم در وضعيت (پ) ج)
   يكسان است .  Bتندي جسم در هر سه وضعيت در نقطه  د)

A

 (ب) (الف)
B B B

(پ)
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با  Bي مشــابه از ســطح زمين بدون تندي اوليه رها و به طور هم زمان گلوله m25از ارتفاع mه جرم ب  Aي  گلوله -81

m تندي
s

متري از سطح زمين به يكديگر  15از سطح زمين به سمت باال پرتاب مي شود . اگر اين دو گلوله در ارتفاع  20

Ng(نظر كنيد)ف است؟(از اتالف انرژي صر Bچند برابر گلوله  Aبرسند ، در اين ارتفاع تندي گلوله 
kg

10(  

2 )الف
2

3د)   3ج)   2ب)   
3

  

  دقيقه 15زمان پيشنهادي :   1شيمي 

  نامند. زيراليه پنجممي ..........و آن را عدد كوانتومي  دهندمينمايش  ...........در مدل كوانتومي، هر زيراليه را با نماد  -82
  الكترون را دارد........... در يك اتم ظرفيت حداكثر  

14	الف) − −فرعي 𝑙     (ب	18 − −اصلي 𝑛    
18	ج) − −فرعي 𝑙    (د	14 − −اصلي 𝑛  

  است؟ درستهاي زير كدام يك از گزينه -83
  .شودپر مي f4زودتر از زيراليه  d5در يك اتم زيراليه  الف)
	ب) 𝐻  و𝐻 هيدروژن استهاي پايدار دو نمونه از ايزوتوپ.  
  .ين شيوه براي از دست دادن انرژي الكترون برانگيخته استترمناسبنشر نور يا گرما  ج)
	H(.الكترون وجود دارد جفتچهار   HClاينقطه-ونردر آرايش الكت د) = 1	, Cl	 = 17(  

  هاي زير درست هستند؟چند مورد از عبارت -84
 با يون يديد اندازه مشابهي دارد. 𝑻𝒄𝟗𝟗* يون حاوي   
  هاي آهن با هم تفاوت دارند.* آرايش الكتروني ايزوتوپ  
  هاي زيراتمي پا به عرصه جهان گذاشتند.* پس از پديد آمدن عنصرهاي هيدروژن و هليم، ذره  
 ندارند. ها محدوديتيها در اتم براي گرفتن يا از دست دادن انرژي هنگام انتقال بين اليه* الكترون  

    2ب)     1الف)
  4د)     3ج) 

 مسجرم اتمي ميانگين اگر  نوترون است. 36نوترون و  34پروتون،  29پايدار با  شامل دو ايزوتوپ مس عنصـر اتم  -85

amu 62/63 ،سبكتر كدام است؟ پدرصد فراواني ايزوتو باشد  
    31ب)       30الف)
  70د)    69ج) 

𝟑/𝟎𝟏گرم از يك عنصر شامل  16 -86 ×   كدام است؟ نام اين عنصربا توجه به جدول زير، اتم است.  𝟏𝟎𝟐𝟑
  

  الف) آلومينيم
  ب) نئون
  ج) روي

  د) گوگرد

30  
Zn 

39/65  

16 
S 
07/32  

13 
Al 

98/26  

10 
Ne 

8/20  

8  
O 

00/16  

6  
C 
01/12  
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  كدام است؟ B و Aالكتروني داده شده، فرمول شيميايي تركيب  هايبا توجه به آرايش -87
              𝐴: [𝐴𝑟]3𝑑 4𝑠 4𝑝   ,    𝐵: [𝑋𝑒]6𝑠  

𝐴 الف) 𝐵        
𝐵	 )ب 𝐴    
𝐵	 ج) 𝐴      
𝐵	 د) 𝐴  

شده از اين تبديل، چند كيلوگرم  انرژي آزادگرم ماده به انرژي تبديل شده است.  003/0اي در يك واكنش هسـته  -88
𝒄( تواند ذوب كند؟آهن را مي = 𝟑 × 𝟏𝟎𝟖𝒎. 𝒔   است.) 𝐉	𝟐𝟒𝟕و گرماي ذوب يك گرم آهن  𝟏
3/64	الف) × 10      
1/09 ب) × 10    
3/64	ج) × 10      
1/09	د) × 10     

  نيست؟دهند. با در نظر گرفتن آنها، كدام گزينه درست هاي زير برشي از اتم چند عنصر را نشان ميشكل -89
 
  
  
  
  
  

    دارد.اي عنصرها قرار ) در دوره دوم جدول دوره1الف) اتم (
  اي عنصرها جاي دارد.جدول دوره 10) در گروه 3ب) اتم (
  دهد.) با فلوئور واكنش داده و دو الكترون از دست مي2ج) اتم (

  ) هفت زيراليه به طور كامل از الكترون پر شده است.3د) در اتم (
  ) درست بيان شده است؟𝑪𝒍𝟏𝟕چند جمله زير در مورد كلر ( -90

  رنگبري و گندزدايي دارد.گاز كلر خاصيت *   
  الكترون ناپيوندي وجود دارد. 12در مولكول كلر، *   
  گذارد.هر اتم كلر، دو الكترون با اتم ديگر به اشتراك مي*   
  رسد.تايي مياتم كلر تنها با اشتراك الكترون به آرايش هشت*   

    2ب)     1الف)
  4د)      3ج) 

  شده، درست هستند؟ هاي شيميايي دادهدر كدام گزينه فرمول -91
𝑀𝑔	الف) 𝑆	, 𝐴𝑙 𝑂    (ب	𝐿𝑖 𝑂	,𝑀𝑔 𝑃    

,𝐶𝑎𝑂	ج) 𝐴𝑙 𝐵𝑟    (د	𝐾 𝐹	, 𝑁𝑎 𝑁  
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  هاي داده شده، درست هستند؟كدام عبارت -92
  )aشود.چهار نوار رنگي مشاهده مي ،ليتيم م) در گستره مرئي طيف نشري خطي ات  
  )bها را دارد.اتم همه خطي ) مدل بور توانايي توجيه طيف نشري  
  )cكنند.گيري ميها را با دقت زياد اندازهم اتمرسنج جرمي، ج) با استفاده از طيف  
  )d 𝟒) رابطه𝒍 +   هاست.گنجايش الكتروني زيراليهي برا 𝟏

    dو  b ب)    cو  a  الف)
  dو  c د)    cو  bو  a ج)

  كدام جمله درست است؟ -93
  كرد. ينيبشيتوان پرا مي عنصرها همه اتم يالكترونش يآرا آفبا ةقاعدالف) با 

𝑙هاي با ب) شمار الكترون =   است. 6برابر  𝐶𝑟در اتم  0
3𝑠تواند به صورت مي 𝑋𝑌در مولكول  Xآرايش الكتروني اليه ظرفيت اتم ج)  3𝑝 .باشد  

,	𝐴عنصرهاي ( د) از ميان اتم 𝑍	, 𝐷	, 𝑀 عنصرهاي ،(𝐴,𝑀 .خواص شيميايي مشابهي دارند  
  

  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 ر روي هميخود را مشاهده كنيد! همچنين دريافت دفترچه سواالت و كليد آزمون به زودي ب

 باشد.پذير ميامكان

 

 شماره
 داوطلبي
 رمز 
 كارنامه




	10t
	10t

