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 دقيقه 10  1قرآن و اخالق ديني، 

  كدام مفهوم دريافت مي گردد ؟» هللا ال اله اّال هو لیجمعنکم الی یوم القیامه الریب فیه« از آيه شريفه  -1

  عدل الهيامكان معاد بر اساس ب)    حكيمانه بودن نظام هستي )الف

    خداوند در برپايي قيامت حتمياراده  د)     خالق ومدبر بودن خداوند ج)

نه تنها اسـتخوان هاي آنان را به حالت اول در مي آوريم بلكه سر انگشتان آنها را نيز همان گونه كه بوده مجددا  « آيه  -2

 باشد.خطاب به . . . . . . . وبراي اثبات . . . . . . . مي » خلق مي كنيم 

  قدرت الهي –معتقدان معاد ب)   قدرت الهي –منكران معاد  )الف

  حكمت الهي –معتقدان معاد د)   حكمت الهي –منكران معاد ج) 

  دنياي پس از مرگ در آيات قرآن كريم چه ناميده شده ودر اين عالم چه فرجامي در انتظار نيكوكاران وبد كاران   -3

 است

  لذت ها ورنج هاي روحي –رستاخيز ب)    پاداش وكيفر مادي ومعنوي –برزخ  )الف

  پاداش وكيفر مادي ومعنوي  -رستاخيز د)   لذت ها  ورنج هاي روحي –برزخ ج) 

   گيريم؟  فرمود ، چه درس و الگويي مياز اين كه پيامبر (ص) اوقات خود را در منزل به سه قسمت تقسيم مي -4

    ها خانواده را در اولويت قرار دهيم .در برنامه ريزي )الف

   گيريم . ريزي و تقسيم زمان در كارها را ياد ميبرنامه ب)

    در اوقات شخصي خود به مردم هم توجه داشته باشيم . ج)

   ما هم وقت خود را در منزل حداقل به سه قسمت تقسيم كنيم .  د)

 .موضوع شاهد وناظر بودن . . . . . . . بر اعمال . . . . . . . استنباط مي گردداز دقت نظر در آيات قرآن كريم ،  -5

    (ع)همه پيامبران وامامان-امام عصر (عج) )الف

    همه پيامبران وامت ها – (ص)پيامبرب) 

    همه پيامبر ان وامت ها–امام عصر(عج) ج) 

     (ع)همه پيامبران وامامان - (ص)پيامبرد) 

  چه چيزي به عنوان حسرت دوزخيان وعامل دور كننده از ياد خدا نام برده شده است ؟ در آيات قرآن از -6

    تكذيب رستاخيزب)     انتخاب دوست )الف

  همراهي با بدكاراند)     نافرماني از پيامبر خداج) 

 نآيدن در آيات قرآن عمل كسـي كه مال يتيمي را به ناحق مي خورد به چه چيز تشبيه شده است ؟ودر چه صورت د  -7

  براي همگان ميسر مي شود ؟ دنيا در

  بر مال شدن باطن وچهره واقعي عمل -هم نشيني با آتش ب)  آشكار شدن اسرار وحقايق عالم–هم نشيني با آتش  )الف

  بر مال شدن باطن وچهره واقعي عمل -خوردن آتشد)    آشكار شدن اسرار وحقايق عالم -خوردن آتش  ج)

  يك ،رابطه مستقيم برقرار است ؟بين عزم قوي با كدام  -8

    مراقبت از عهد شكنيب)     رضايت خداوند )الف

   گام نهادن در مسير رستگاري د)    سهولت در رسيدن به هدفج) 
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چه  »به حساب خود رسيدگي كنيد قبل از آن كه به حساب شما رسيدگي كنند« عمل به اين حديث پيامبر اكرم (ص) -9

  ارمغان مي آورد ؟نتيجه اي را براي ما به 

    رداشتن عوامل ايجاد سستي در تصميم از سر راهب )الف

  آسيب نديدن عهد وپيمان با عهد شكنيب) 

    عقب نشيني نكردن در برابر مشكالتج) 

     شناخته شدن عوامل پيروزي يا شكستد) 

  برترين دوستان خدا . . . . . . . مي باشند البته دوستي با آنان بايد با . . . . . . . همراه باشد.   -10

    عمل وپيروي از آنان–رسول خدا واهل بيت  )الف

  عمل وپيروي از آنان -پيامبر واولياي الهي ب) 

    محبت ومودت با آنان -رسول خدا واهل بيتج) 

  ومودت با آنانمحبت  -پيامبر واولياي الهي د)

  دقيقه 10  1زبان قرآن  ،عربي 

حيَح ِيف تَرَْجَمِة الِعباَرِة:  -11 ِ الصَّ    :»ه إَيل يوِم الِقياَمِة ْجُر  يَْجِري لَُهْم اَ اَلَّذيَن يَْحِفُروَن ِبْرئاً لِِعَباِد ّهللاِ « َع�ِّ

  روزقيامت جاري است.اجر وپاداش آن در  حفر كردند، كساني كه چاهي را براي بندگان )الف

  آنها اجري را در روز قيامت به جريان در مي آورند. چاه مي كَنند، عبادت كنندگانكساني كه براي ب) 

  روز قيامت براي آنها جاري مي شود. كساني كه چاهي را براي بندگان خداوند حفر مي كنند پاداش آن تاج) 

  پاداش جاري مي سازد و بندگان اجر آن قيامت براي روز تا خدا كردندافرادي كه چاه را براي پاداشش حفر د) 

12-  ْ تيب َع�ِّ   :ما فيه، (الفعل املايض، الفعل املضارع، املصدر، الفعل األمر) علی الرتَّ
       .لِيم، تََعلَّمْ تَِذُر، تَعْ تََعايََش، أَعْ  )الف

  تََفلُوا.طَار، اِحْ َن، أَمْ ، تََحرَّکْتُمْ َسلْ أَْر ب) 

ُروا، يَُقاِبلُوَن، تََعاَمْل  ج)   لَُسوا.، أَجْ َحذِّ

       کُوا.ُت، تََخرُّج، ُمَکاتَبَة، الَ تْرشِ َجالَسْ  د)

13-  ِ   :ِفی الرتجمِة  اَ الَخطَ َع�ِّ

مِ  )الف   .نكوهش است زياده روي در ستايش و : بزرگ ترين حماقت، اَکَْربُ الُحْمِق اِإلْغرَاُق ِيف املَْدِح َوالذَّ

ُضها ِبتَْحِريِک َرأِْسهاب)    خاند.چرحركت دادن سرش مي آنها را باجغد ثابت است ولي  ان: چشم َعْ!ُ البُوَمِة ثاِبتٌَة َولَِکنََّها تَُعوِّ

  : سينه هاي آزادگان ،گورهاي رازهاست. ُصُدوُر األْحرَاِر قُبُوُر األْرسارِ ج) 

  سودمندترين آنها براي بندگانش است . ،: محبوبترين بندگان خدا نزد خدا لِِعبَاِدهِ أَحبُّ ِعبَاِد ِهللا إَيل ِهللا أنَْفُعُهْم د) 

14-  ِ حِ  َع�ِّ  »)ُهْم يَ� ْعرَُف املُْجرُِموَن ِبسِ يُ  («ِة :           ارَ َمْفُهوِم الِعبَ  ِيف  يحَ الصَّ
   درون.            رنگ رخساره خبرمي دهد از سرّ )الف

  موجه ماست.جمال چهره تو حجت ب) 

    ز جرم آمرزيدمت . گر مجرمي بخشيدمت وج) 

  جمله گناه مجرمان چون برگ دي ريزان كند.د) 
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ْ ِعَبارةً  -15   ِفيَها املَْفُعوُل ِبه : َماَجاءَ  َع�ِّ

. )الف دِّ   .ُکتَُب إلَی الطَّالِبَةِ الْ أرَْسلَِت األْخُت ب)            أطلُُب ِمْنُکْم أْن تَُساِعُدو� ِيف ِبَناِء َهَذا السَّ

َ ِء. ج)   .ةِ يَّ ْحرِ البَ  ةِ َز لَْک املُْعجِ ِمْن تِ  يَد البََرشُ فِ ْستَ ْن يَ أ کُن َهْل ُ+ْ د)                إرَْحْم َمْن ِيف األرِْض يَرَْحْمَک َمْن ِيف السَّ

16-  ْ   :اِقيالبَ  َعنِ  فُ لِ تَ خْ يَ اً ربَ  خَ َع�ِّ
بَاِب، يَعْ  ةٌ ِعْربَ  ِذهِ هَ ب)   ِب.النَّسَ  قُبْحَ  ْسُرتُ ِب يَ دَ ُحْسُن األ  )الف   .َهاتَِربُوَن ِمنْ لُِکلِّ الشَّ

ْ ج)    الُغرَاُب يُرِْسُل أَْخبَاَر الَغابَِة.د)   ِب.الِکالَ ْمَن بِ ُظ األَ ْحفَ يَ  يُّ طِ الرشُّ

17-  ِ ْ  يحَ حِ الصَّ  َع�ِّ  : َجَمةِ ِيف الرتَّ
ِ َما ِيف  )الف َ َواِت َوَما ِيف األرِْض يَُسبُِّح  ِ.ّ   مي كنند. را به پاكي ياد خدا ست،ازمين  آنچه در : آنچه در آسمانها و السَّ

  :در ميان دوستانم شادابي بسياري شناخته بودم . کُْنُت قَْد ُعرِفُْت ِبالنََّشاِط الَکِث6ِ ب5ََْ أْصِدقَا2ِ ب) 

  :فرصت را از رسيدن ذوالقرنين غنيمت بدانيد. ينِالقَرْنَ يذ الُفرَْصَة ِمْن ُوُصولِ وا مُ اِْغتَنَ  ج)

  : انسان مي گويد: آيا پس از مردن ، دوباره زنده مي شوم ؟ َويَُقوُل اإلنَْساُن أَ إَذا ِمتُّ لََسْوَف اُْخَرُج َحياً د) 

18-  ِ   َحَسَب الَحِقيَقِة: الَخطأَ َع�ِّ

    Cَُِناَسبٍَة َجِميلٍَة کَاألزَْهاِر َو...املِْهرََجاُن اِْحِتَفاٌل  )الف

  .ِض فََقطْ زُِل َعلَی األَْر َصاُر ثGُلُوٌج تَنْ اإلِعْ  ب)

            الُفْستَاُن ِمَن املَالَبِس النَِّسائِيَِّة.ج) 

     ْستَْنَقُع ُهَو َمَکاٌن يَْجتَِمُع ِفيِه املَاُء زََماناً طَِويالً.مُ الْ  د)

  :ِب اسِ نَ املُ  ْعلِ الفِ بِ  اغَ رَ الفَ  لِ کْمِ أ -19
  .لْمِ َن الظُّ وَن مِ مُ ْسلِ ...... املُ ـَ ف ارِ بَِة الکُفَّ ارَ ِ�ُحَ  (ص) يُّ بِ اَم النَّ قَ 

    لَحَ أصْ ب)     َهرََب  )الف  

  رَفََض  د)    تََخلََّص ج) 

20- : ِحيَح ِيف املََحلِّ اإلْعَرابیِّ لِلْکَلَِ�ِت الَِّتي تَْحَتَها َخطُّ ِ الصَّ  َع�ِّ
اِيل  )الف   لِلُْعلََ ِء ِيف املُْجتََمعِ. (مفعول) الرَِّفيَعةَ َشاَهْدُت املََکانََة  ب)    ، تَْفُرُغ بَطّاِريَّتُُه ِخالََل نِْصِف يَْوٍم. (فاعل)َجوَّ

  اللَِّساِن. (خرب) ظُ ِحفْ أَحبُّ األْعَ ِل إلَی ِهللا د)            (فاعل). لََغةٌ ُمغْ  يذِ مِ الَ وِل التَّ ْعَد ُدخُ وِف بَ فُ الصُّ  اُب وَ بْ أَ  ج)

  دقيقه 12  1فارسي 

  ؟نيستبا توجه به امال، معناي چند واژه درست  -21

  كردن( آباداني) ، تقريظ( ستودن) ، فراغ( دوري) ، خذالن( درماندگي) ، صخره( ريشخند) ، عزم( اراده) ، عمارت

  جا آوردن).به اجل( مرگ) ، سطور ( خطوط) ، گزاردن(

  چهارد)   سهج)   دوب)   يك )الف

  . . . . . . . .در شود مگر ميديده» ممال « ت زير در تمامي ابيا -22

  اگر من به چندين سليح نبرد               نگيرم تو را كم ز من نيست مرد )الف

  در ركيبتاگرم برآورد بخت به تخت پادشاهي        نه چنان كه بنده باشم همه عمر  ب)

  شربت قند و گالب از لب يارم فرمود        نرگس او كه طبيب دل بيمار من است ج)

  بيرون ميا ز پرده كه ما را شكيب نيست     اينك بلند گفتمت از كس حجيب نيستد) 
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  ؟استنيامدهي مركّب در كدام گزينه ،جمله -23

  لمان شما نيز بگذردچون داد عادالن به جهان در بقا نكرد      بيداد ظا )الف

  شوند.خوانده مي» حسب حال«گذارند، آثاري كه اشخاص با ثبت خاطرات خود برجاي ميب) 

  گفت اي دريغ           كافتاب نعمتم شد زير ميغكند و ميريش برميج) 

  تهمتن به بند كمر برد چنگ                    گزين كرد يك چوبه تير خدنگد) 

  است؟ نادرستي بيت زير كدام مبحث دستوري درباره -24

  »بش، آزكمر بر در بخت بد فرود آيد        هركه گيرد عنان« 

  آخرين گروه اسمي در مصراع دوم ، نقش نهادي دارد. )الف

  اليه) در بيت وجود دارد.مضاف اليه ++ مضاف يك گروه اسمي با فرمول ( هستهب) 

  است.ي مركّب كلّ بيت يك جمله ج)

  است.» گيرد« مفعول فعل » آز«د) 

  ؟استنيامده» استعاره « ي در كدام گزينه آرايه -25

  مپندار اين شعله ، افسرده گردد     كه بعد از من افروزد از مدفن من )الف

  جز از جام توحيد هرگز ننوشم        زني گر به تيغ ستم گردن منب) 

  به خشم از جهان روشنايي ببرد سپهبد عنان اژدها را سپرد          ج) 

  اين عوعو سگان شما نيز بگذرد لكت چو غرّش شيران گذشت و رفت          در ممد) 

 است ؟   نادرست ي ذكر شده براي بيتدر كدام گزينه يكي از دو آرايه -26

  اند ( حسن تعليل ـ استعاره)درختان را دوست دارم كه به احترام تو قيام كرده)الف

    تير جورتان ز تحمل سپر كنيم        تا سختي كمان شما نيز بگذرد( تشبيه ـ مراعات نظير)بر ب) 

    ي علي زن     كه نگين پادشاهي دهد از كرم گدا را( مجاز ـ استعاره)برو اي گداي مسكين در خانهج) 

  تعليل ـ تشبيه) است لب لعلت    سرخ است لبت اينك  منكر نتوان بودن( حسنخون دل مشتاقان خوردهد) 

  است؟  در كدام بيت هردو نوع جناس همسان و ناهمسان آمده -27

  بر خاك ره نشسته به اميد روي دوست         شادي به روزگار گدايان كوي دوست )الف

  كه نيستم خبر از هر چه در دو عالم هست    ام به بوي تو مستنان به موي تو آشفتهچ ب)

  اوي                      كه اسب اندرآمد ز باال به روييكي تير زد بر بر اسب  ج)

  بر دوده ننگ ون و رنگ           نيامد ز كار توكه هم رزم جستي هم افسد) 

  است؟ نادرستمفهوم كلّي كدام گزينه  -28

  بهايت ، حقيقت / در يك تراز ايستاد (= برابري شهادت و راستي)خونت / با خون )الف

  افتد (= ناتواني خرد در درك تو)و بلند/ كه به هنگام تماشا /كاله از سر كودك عقل ميچندان تناوري ب) 

  ها بكشت     هم بر چراغدان شما نيز بگذرد (= كلُ نفسٍ ذائقه الموت)بادي كه در زمانه بسي شمع ج)

  است (= مرگ يك حقيقت پاياني است.)» راستي«خون تو امضاي د) 
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چون .نشـستند آمدند و ميبامداد در خانقاه، تخت بنهادند. مردم مي «  ؟شـود نميكدام گزينه برداشـت  مقابل از متن  -29
ف بر پاي خاســت و گفت: معرّ .درآمدند. چنانكه هيچ جاي نبود قريان، قرآن برخواندند و مردم بســيارشــيخ بيرون آمد، م

  ».آنجا كه هست، يك گام، فراتر آيد خدايش بيامرزاد كه هركسي از«

    استقبال از سخنراني شيخ زياد بود. )الف

  چون جا نبود مردم از خانقاه بيرون آمدند.ب) 

    شد.ميقبل از سخنراني قرآن خوانده ج)

  كرد.شخصي در مجلس حاضر بود كه جاي نشستن افراد را تعيين ميد) 

  مفهوم كدام دو گزينه يكسان است؟ -30

  .خشـت و سـنگ و گچ از ظلـم و خوف پاك كن، كه حاجت نيسـت به گل و شـهر را از عدل، ديوار كن و راه الف) 

 عقل مرد و زن باشد زنِوگر چه راه     امان عالم عشقست و معدلت هم از اوست ب) 

  عدل شهنشه نترسم از يغما به فرّ     به دي بگويد گلشن كه هر چه خواهي كن ج) 

 ها جمله غالمان چنين ظلم و ستمعدل        دل هر كي خواهد ،بستاند به ستم اود) 

    الف ـ ج) ب    ب ـ ج )الف

  الف ـ دد)     ج ـ د ج)

  مفهوم كدام گزينه با بقيه فرق دارد؟ -31

    .استيك رزمندة روستايي فريماني در ميان خاك نشسته )الف

  .تا با خاك اُنس نگيري، راهي به مراتب ُقرب نداريب) 

  بلند استزميني كهفيضي/هرگز نخورد آبطالبآموز اگر ج) افتادگي

  د) بزرگي از آن يافت كاو پست شد/در نيستي كوفت تا هست شد

  است؟ نادرستاي كدام گزينه مفهوم كنايه -32

  لب را به دندان گزيدن (= خوشحالي) ب)  عنان را پر از تاب كردن (= تاختن) )الف

   د) زمان را سرآوردن (= مردن)      ج) ريش بركندن (= ناراحتي)

  دقيقه 10  1زبان خارجي 

� Choose the best choice. 

33- He decided to ------------ the injured bird into the room and 

take care of it. 

a) look for  b) bring  

c) collect  d) taught 

 

34- Edison was famous for doing thousands of ------------ to find 

answers to problems. 
a) success  b) experiments  

c) research  d) laboratories 
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35- Choose the best sentence for the picture below.  
a) It is a device to see large objects. 

b) This device is for blind people. 

c) This instrument is for seeing small objects.  

d) This device is called "telescope". 
 

36- Choose the best item for the picture below.  

a) Energetic People  b) Doing Research  

c) Sick People  d) Hard Work 

 

� Which option is not grammatically right? 

(c) and became  television(b) on the  themself(a)  sawDavid and Peter  -37

 (d). excitedvery  

38- "What (a) was he doing (b) when I entered the room?" "He recited 

(c) Quran for all (d)." 

 

� Read the passage then choose the best choice. 

Majid Samii was born in Tehran, Iran on 19 June 1937. 

He  moved back to Rasht, Iran for a short period in order 

to improve his Gilaki language. After completing his high 

school education in Iran, he moved to Germany, where he 

started his medical studies at the University of Mainz. 

He was the president of the International Society for Neurosurgery and 

was chosen as the founding president of the Congress of International 

Neurosurgeons in 2003. 

 Samii received the "Physician" award by the north German city of 

Honover. He is the president of the International Neuroscience 

Institute. 

In 2007, he received the "Friendship Award", from the Prime minister 

of China for his help to medicine. He also received the 2014 Leibniz 

Ring Prize in Berlin. 

39- The best topic for the passage is . . . . . . . . . 

a) The Best Neurosurgeon 

b) International Society for Neurosurgery 

c) Friendship Award 

d) Leibniz Ring Prize in Berlin 

40- Majid Samii lived first in . . . . . . . . then moved to . . . . . . . .  

to continue his medical education. 
a) Rasht - Tehran b) Tehran - Berlin c) Iran - Hanover d) Iran – Germany 
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41- According to the passage, which of the following statement is right? 

a) Professor Samii finished his high school education in Hanover. 

b) Many scientists in the world invited Professor Samii to live in Germany. 

c) Iranians are greatly happy to have professor. Samii live in Germany. 

d) Professor Samii could get some international prizes. 
 

42- The word "improve" in line 4 in the passage is closest in meaning to 

 . . . . . . . . . 

a) make better b) become better c) grow up d) grow larger 

  دقيقه20  1رياضيات 

اوي ي پنجم مسي بيست و يكم است . اگر جملهو پنجم ، شانزده برابر جمله ي بيسـت ي هندسـه جمله در يك دنباله -43

 ي اول اين دنباله كدام است؟باشد، جمله 64

 -2د)   2ج)   -4ب)   4 )الف

+�	خط  -44 � =   سازد ؟ي ميها  چه زاويه �با جهت مثبت محور  �

  درجه                45ب)     درجه              60 )الف

    درجه 135 د)     درجه                   120ج) 

�������در ربع دوم مثلثاتي باشد حاصل عبارت   �	اگر انتهاي كمان  -45

������
  كدام است؟

)الف
��	
��

�	�
ب)     

��	
��

�	�
    

ج) 
�	�

��	
��
د)     

�	�

	
����
  

��	�عبارت جبري  -46 +   به دو عامل تجزيه مي شود.يكي از اين عوامل كدام عبارت است؟ ��

�	 )الف + �	2ب)     �2 − �    

��	4ج)  + �� − ��	4د)     �	�	2 + �� + 2	�	�  

�راس سـهمي به معادله    -47 = 	 �� +		�+ 
كدام  mدستگاه محور مختصات قرار دارد.حدود  يا سـوم  در ربع دوم 

  است؟

� )الف > �ب)     0 > 2    

0ج)  < � < �د)     2 < 2  

�براي گويا كردن مخرج كسر  -48

√�
�

��
  صورت و مخرج را در كدام يك از عبارات زير ضرب كنيم؟  

�2√ )الف

+ 16√	ب)    2
3

+ √4
3

+ 4     

�16√ج) 

− √4�

+ �4√د)     4

+ 2  

��در حل معادله  -49 + 	� =   به روش مربع كامل كدام عدد را به طرفين اضافه كنيم؟ 

ب)    9)الف
9

2

ج)    
9

4

د)     9   

�،اشتراك نمودار سهمي   mبه ازاي كدام مقدار  -50 = (	+ �)�� − �	�+ 
  ها يك نقطه است؟  �	و محور   

  هيچ مقدارد)   1ج)   -1ب)    صفر )الف
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(����)�مجموعه جواب نامعادله   -51

���
≤   كدام است؟  �

    �0	و	2−�ب)     (0و	2−� )الف

و	�0	د)    �2	و	�0ج)  2)   

−و∞−�مجموعه جواب كدام يك از نا معادالت قدرمطلقي زير به صورت   -52 �� ∪   است؟ �∞+و	�

�	2| )الف − 1| < �	2|	ب)    5 − 1| > 5	     

�	|ج)  − 3| < �	|د)     2 − 3| > 2  

  ؟نيستكدام يك از رابطه هاي زير تابع  -53

  رابطه اي كه به هر عدد ، نصف آن عدد را نسبت دهد .                       )الف

  .رابطه اي كه به هر عدد، مجذور آن عدد را نسبت دهدب) 

  رابطه اي كه به هر عدد مثبت، ريشه دوم آن را نسبت دهد.                                 ج) 

  رابطه اي كه به هر عدد مثبت، ريشه پنجم آن را نسبت دهد .                د) 

� اگر -54 = ��و�� و ��و�� و �	و  ���و�−� = ��و�� و   ؟نيستكدام يك از مجموعه هاي زير تابع  ���و��

� )الف − 	�ب)     � ∩ �    

�ج)  − �د)     � ∪ �  

  دقيقه 13  1زيست شناسي 

  چند مورد زير درست است؟ -55

  * مقدار خوني كه در دقيقه از دو شش خارج مي شود برابر مقدار خوني است كه از بطن چپ خارج مي شود.

بطن ها را دارد، به  خون برگشت قصد زماني كه  خون وارد شـده به سـرخرگ هاي آئورت و شـشي     * صـداي دوم قلب، 

  شنيده مي شود.

  بافت پوششي سنگفرشي ساده است و مستقيما به بافت ماهيچه اي قلب چسبيده است. داراي* برون شامه قلب 

  *برخي از ياخته هاي ماهيچه اي قلب  به رشته هاي كالژن ضخيمي كه در جهات مختلف قرار گرفته اند، چسبيده اند.

    2ب)     1 )الف

  4د)     3ج) 

  تكميل مي كند؟نادرستي چند مورد، جمله زير را به  -56

  »انجام مي شود.. . . . . . . . بطني، از طريق -ارتباط بين گره پيشاهنگ و دهليزي«  

           تارهاي ماهيچه اي خاص  -  

          مسيرهاي بين گرهي   -  

      ياخته هاي درون شامه -  

  ياخته هاي ميوكارد -  

    2ب)     1 )الف

  4د)     3ج) 
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  تكميل مي كند؟ نادرستيچند مورد جمله زير را به  -57

  » .. . . . . . . .  در طول هر چرخه ي ضربان قلب ، «  

0شروع مي شود و  P* انقباض دهليزي بعد از ثبت موج    ثانيه طول مي كشد 1

0*در زمان حدود    ثانيه دريچه هاي دهليزي بطني باز و دريچه هاي سيني بسته مي باشند 5

0* نزديك به    ثانيه خون در دهليزها جمع مي شود و در اين زمان دريچه هاي سيني باز مي باشند 3

  ادامه دارد * انقباض بطن ها يك بار خواهد بود و اين عمل از قسمت باالي بطن شروع و به سمت پايين

    2ب)     1 )الف

  4د)     3ج) 

  گرام مقابل ، محل فلش ، هم زمان با شروع كدام است؟كارديودر الكترو -58

    انقباض دهليزيب)     انبساط بطني )الف

   باز شدن دريچه هاي سيني د)    باز شدن دريچه ي دو لختيج) 

  چند مورد در رابطه با هر نوع رگ خوني درست است؟ -59

  اشتن اليه ماهيچه اي             د -      داشتن غشاي پايه                 -

  داشتن فشار خون حداكثر و حداقل -  داشتن اليه اي با رشته هاي كشسان        - 

    2ب)     1 )الف

  4د)     3ج) 

  چند مورد زير درباره ي مويرگ به درستي  بيان شده است؟ -60

  غشايي با غشايه پايه ضخيم وجود دارند.* در مويرگ هاي بافت چربي ، منافذ 

  *  ديواره بيشتر مويرگ ها از يك اليه بافت پوششي سنگفرشي ساخته شده است.

0 * فاصله همه ياخته هاي بدن تا مويرگ حدود   ميلي متر است.  02

  دارد.* در سمت سرخرگي خود داراي فشار تراوشي بيشتر براي خروج توده اي مواد 

    2ب)     1 )الف

  4د)     3ج) 

ــي تنظيم   -61 ــاز و كار هاي انعكاس ــعي جريان خون در بافت ها و س چند مورد زير درباره  نقش هورمون ها ، تنظيم موض

  است؟نادرست فشار خون ، 

 * تحريك گيرنده هاي فشـاري و گيرنده هاي حسـاس به كمبود اكسيژن در سرخرگ هاي عمومي ، موجب ارسال پيام به  

  مراكز عصبي مي شود.

*گيرنده هاي شـيميايي حسـاس به كمبود اكسـيژن در مراكز عصبي ، پس از تحريك موجب حفظ فشار سرخرگي طبيعي    

  مي شوند.

  *افزايش كربن دي اكسيد خون و يون كلسيم در  مايعات بدن  موجب افزايش جريان موضعي خون در بافت مي شوند.

  غده فوق كليوي،  موجب افزايش فشار خون و ضربان قلب مي شود.  * افزايش ترشح بعضي از هورمون هاي

    2ب)     1 )الف

  4د)     3ج) 
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، مشابه اند و گرده هاي( پالكت هاي) حاصل . . . . . . . ياخته هاي بنيادي منشا مگاكاريوسيت ها با ياخته هاي بنيادي  -62

  مي شوند.. . . . . . .  از قطعه قطعه شدن مگا كاريوسيت ها

  با آسيب ديدن و ترشح پروترومبيناز باعث آغاز تشكيل لخته خون –لنفوسيت  )الف

  در خونريزي شديد با ترشح پروتئين فيبرينوژن باعث ايجاد لخته خون –مونوسيت ها ب) 

  لخته خونترشح پروتئين فيبرين باعث تشكيل در خونريزي شديد با  -بازوفيل ها ج) 

  در خونريزي محدود، با تجمع در كنار يكديگر موجب ايجاد درپوش پالكتي –گويچه هاي قرمز د) 

  بازجذب سديم است.. . . . . . .  و. . . . . . . .  آلدوسترون،  اثر بر نقش هورمون -63

      افزايش -كليه )الف

    كاهش -مركز تشنگيب) 

      افزايش -زير نهنجج) 

  كاهش -گيرنده هاي اسمزيد) 

  كليه گوسفند،كدام گزينه درست است؟در مورد تشريح  -64

  كپسول كليه با بريدن قسمتي از كليه براحتي از آن جدا نمي شود. )الف

  در برش عرضي از يك كليه مي توان همواره تمام قسمت هاي مختلف كليه را مشاهده كرد.ب) 

  منفذ ميزناي ، دروسط لگنچه هر كليه  مشخص است.ج) 

  بخش قشري و قاعده  آن به سمت لگنچه است .راس هرم هاي كليه به سمت د) 

 است؟ نادرست زير، عبارات از مورد چند -65

 بدن وارد مي شود. اي ياخته بين فضاي به مويرگ،  درون همولنف ملخ، در* 

 .مي رانند عقب سمت پايين و سپس به به را خون خاكي،  كرم در پنج جفت كمان رگي* 

 .دارند نقش گازي و دفعي مواد تبادل در خاكي، كرم در بافتي ميان آب با كمك مويرگي سامانه* 

 .كند تخليه مي داربه درون حفره سينوسي دريچه منافذ طريق از را همولنف ملخ، قلب* 

  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف

ان مي نشــكدام گزينه با توجه به ســاختار دروني كليه، در برش طولي، (از بيرون به درون)  اين نواحي را به درســتي  -66

  دهد؟

    هرم كليه -لگنچه-بخش قشري )الف

  هرم كليه -بخش قشري -لگنچهب) 

      هرم كليه -لگنچه -كپسولج)

  لگنچه -بخش مركزي -بخش قشريد) 

  با توجه به شكل مقابل، كدام گزينه درست است؟ -67

  بازجذب صورت مي گيرد. 1برخالف قسمت  2در قسمت  )الف

  ، سرخرگ وابران است.4ت ، سرخرگ آوران و قسم3قسمت ب) 

  داراي بافت پوشش سنگفرشي ساده است. 1همانند قسمت  2قسمت ج) 

  ، ياخته ها ريز پرز دارند. 1همانند قسمت  2در قسمت د) 
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  است؟ درست زير، عبارات از مورد در مورد تخليه ادرار چند -68

  *انقباضات ماهيچه صاف ديواره ميزراه، باعث حركات كرمي شكل مي شود.

  *كشيدگي ديواره مثانه، مي تواند در انعكاس تخليه ادرار نقش داشته باشد.

  محل ذخيره موقتي ادرار است. ، كه اي ماهيچه است اي * مثانه، كيسه

  * چين خوردگي مخاط ميزناي بر روي دهانه مثانه، مانع برگشت ادرار به ميزناي مي شود.

  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف

  ماهيان دريايي، فشـار اسـمزي مايعات بدن بيشـتر از آب است. بنابراين آب زيادي   . . . . . . .  در ماهيان آب شـيرين  -69

  است.. . . . . . . .  و ادرار. . . . . . . 

  رقيق -مي نوشند -همانند ب)  رقيق -نمي نوشند -برخالف )الف

  رقيق -نمي نوشند -همانندد)   غليظ -نمي نوشند -برخالفج) 

  دقيقه 20  1فيزيك 

  هاي زير چند مورد درست است؟از عبارت -70

  كنار هم قرار ندارند. يدر طرح منظم يشهذرات سازنده ش*   

  * انبساط حجمي جامدها عموماً از انبساط حجمي مايعات بيشتر است.  

  * كميت دماسنجي دماسنج ترموكوپل ولتاژ است.  

 ها تقريباً تراكم ناپذيرند.* مايع  

    2ب)     1 )الف

  4 د)    3ج) 

 علت تشكيل قطره در مايعات كدام گزينه است؟ -71

    چسبيب) نيروي هم    نيروي دگرچسبي )الف

  د) نيروي ارشميدس    ج) وجود هواي اطراف مايع

 يابد كه : باال رفتن آب در يك لوله موبين تا هنگامي ادامه مي -72

  هاي آب و شيشه بيشتر از كشش سطحي شود.نيروي دگرچسبي بين مولكول )الف

  هاي آب و شيشه با وزن آب درون لوله برابر شود.ب) نيروي دگرچسبي بين مولكول

  هاي آب و شيشه برابر شود.هاي آب با نيروي دگرچسبي بين مولكولچسبي بين مولكولج) نيروي هم

  آب با وزن ستون آب درون لوله برابر شود.هاي چسبي بين مولكولد) نيروي هم

mكنيم و جســم با ســرعت متري رها مي 6كيلوگرم را از ارتفاع  4جســمي به جرم  -73

s

رســد. كار نيروي به زمين مي 10

Nمقاومت هوا چند ژول است؟
Kg

g 10
 

  100د)   40ج)   -100ب)   -40 )الف

ژول انرژي تلف شده باشد، بازده ماشين  60دهد. گر ژول انرژي، كاري را انجام مي 300با مصـرف كردن  ماشـيني   -74

 چند درصد است؟

  80د)   60ج)   50ب)   20 )الف
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4دماي يك ميله فلزي را  -75 0 ــيوس افزايش داده 0 ــلس ــد افزايش پيدا مي 3ايم. حجم آن درجه س ــريب درص كند. ض

 انبساط خطي فلز چقدر است؟

 )الف
.k/

 4 1
2 5 10

ب)     
.k/

 4 1
7 5 10

    

ج) 
.k/

 5 1
2 5 10

د)     
.k/

 5 1
7 5 10

  

mبرابر  1) است. اگر تندي جريان در قسمت 2ي () دو برابر شعاع مقطع لوله1ي (در شكل زير، شعاع مقطع لوله -76

s

4 

 چند متر بر ثانيه است؟ 2باشد، تندي جريان در قسمت 

    8 )الف

  16ب) 

    2ج) 

  1د) 

  شوند؟مولكولي توجيه مي هاي زير با نيروي بينكدام يك از پديده -77

    باال رفتن بادكنك حاوي گاز هليوم در هوا )الف

  ب) رسانا بودن اليه بسيار نازك اكسيد آلومينيوم

    ج) شناور ماندن كشتي روي سطح آب دريا

  چسبندد) هنگامي كه ذرات شيشه را گرم كنيم بهتر به هم مي

هاي مختلف مطابق شكل درون آب شناورند. كدام گزينه چگالي سه جسم را درست با چگالي cو  bو  aسـه جسـم    -78

  مقايسه كرده است؟

a )الف c b      

bب)  a c      

cج)  b a      

cد)  a b      

درجه فارنهايت نشان داده شده است. اين  68در يك روز بهاري، دماي شهر تهران  yahooدر سـايت آب و هواي   -79

  باشد؟دما چند درجه سلسيوس مي

    32ب)     180 )الف

  20د)     22ج) 

شكل كه محتوي حجم مساوي از آب و روغن است، دميده است.  Uشـخصـي مطابق شكل در شاخه سمت چپ لوله    -80

Paاگر فشـار هواي محيط  
5

و چگالي آب   10
Kg

m


3
و چگالي روغن  1000

Kg

m


3
Nو   800

Kg
g 10  باشــد، فشار

  اي هواي درون ريه شخص چند پاسكال است؟پيمانه

     1600 )الف

    101600ب) 

    -1600ج) 

  د) هيچكدام

 )1( 

 )2( 
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 كدام گزينه درست است؟ -81

  يابد.با افزايش ارتفاع از سطح زمين، چگالي هوا افزايش و فشار هوا كاهش مي )الف

  ب) يك اتمسفر برابر يك پاسكال است.

  توريچلي، به جاي جيوه از آب در بارومتر استفاده كنيم، ارتفاع آب بسيار بيشتر از جيوه خواهد بود.ج) اگر در آزمايش 

  د) پايين رفتن ارتفاع جيوه در بارومتر نشانگر زياد شدن فشار جو است.

  دقيقه 15    1شيمي 

  چند مورد از مطالب زير درست است؟ -82

 است.كننده خواص و رفتار آن ساختار هر ماده، تعيين  

 در آب، محلول سديم اكسيد pH  دارد. 7كمتر از 

 شودهنگام سرد كردن پيوسته هوا ابتدا بخار آب جدا مي.  

 شوداز گاز آرگون در جوشكاري و صنعت مواد غذايي استفاده مي.  

  4د)   3ج)   2ب)    1)الف

  است؟ نادرستبا توجه به توليد صنعتي آمونياك به روش هابر، كدام مطلب  -38

 (� = �,� = �� ∶ 	 �.��	��)       �
�
(�)+ ��

�
(�) → ��

�
(�)  

    شود.مخلوط واكنش تا مايع شدن آمونياك سرد مي )الف

  پذير است.شود، زيرا برگشتنمي تبديل فراورده به هادهندهواكنش همهب) 

  دهند.و فشار اتاق با كاتاليزگر يا جرقه واكنش مي دما دري هيدروژن و نيتروژن گازها مخلوطج) 

  شود.گرم نيتروژن مصرف مي 28مول هيدروژن و  3گرم آمونياك توليد شود،  34اگر د) 

  كدام گزينه درست است؟ -84

��اوزون تروپوسفري همراه با  ��در حضور نور خورشيد و گاز  )الف
�

  شود.تشكيل مي 

  .گردندبرمي هواكره به تركوتاه هايموج طول با دوباره زمين به برخورد از پس خورشيدي پرتوهايب) 

 اكسيژن اتم دو بهو تبديل آن  اكسيژن هاياتم از دوتا بين اشتراكي پيوند، سبب شكستن اوزون مولكول به فرابنفشش تابج) 

  شود.مي اكسيژن مولكول يك و

آن  توليدكند اما مي ايجاد كمتري هايآاليندهآن به عنوان سوخت  از استفاده. است جهان در عنصـر  ترينفراوان هيدروژند) 

  .داردن اقتصادي صرفة

  هاي زير درست هستند؟چند مورد از جمله -85

  مجموع ضرايب مواد در واكنش�
�
+�

�
� → ��

�
+ �

�
  است. 13پس از موازنه برابر  

  در فرمول شيميايي�
�
  باشد. فلز مستواند مي M، فلز �

 شودمي حل ها اقيانوس و درياها آب در آن از زيادي بخش هواكره، در اكسيددي كربن مقدار افزايش با.  

 دهندمي تشكيل اشتراكي پيوند يك تنها باشند، كناري اتم 17 گروه عنصرهاي اتم هرگاه.  

  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف
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دهد. در ارتباط با آن چند مطلب زير روان نشان ميشـكل زير آزمايشـي را با يك نمونه گاز در سـيلندر با پيسـتون      -86

  درست است؟

 تواند در فشار ثابت انجام شده باشد.تغيير حجم مي 

 شود.  هاي گاز زياد ميبا افزايش فشار فاصله بين مولكول 

 تواند در دماي ثابت انجام گرفته باشد.تغيير حجم مي  

 اتفاق افتاده است.هاي گازي تفاوت حجم در اثر تغيير شمار مول  

  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف

  معادله اكسايش گلوكز براي توليد انرژي در بدن به صورت زير است: -87

�������
(��)+ ���

(	) → ����
(	)+ ����(
)+  انرژي

شود؟ گاز چند گرم اكسـيژن مصرف مي در اين مدت گرم گلوكز مصـرف كند،   18اگر بدن انسـان در هر سـاعت تقريباً   

��)چند ليتر حجم دارد؟ STPحاصل از اكسايش كامل گلوكز در  = ��,������� = �� ∶ 	 	.��
��) 

  72/6 – 6/9د)   44/13 – 6/9ج)     72/6 – 2/19 ب)  44/13 – 2/19 )الف

 توجه است. با شده داده زمين نشان سطح از ارتفاع برحسب هواكره سازنده اجزاي برخي و دما تغيير زير، شكل در -88

  ؟نيست درستكدام گزينه آن،  به

  كلوين است. 287ميانگين دما در سطح زمين حدود  )الف

    دهد.ميرخباالترهواكرههاياليه در زمينوهوايآبتغييراتب)

كيلومتر وجود  75هاي ديگري به جز اتم و مولكول نيز، در ارتفاع بيشــتر از ذرهج) 

  دارند.

ها در واحد حجم، فشار به دليل كاهش شمار ذره زمين، سـطح  از ارتفاع افزايش باد) 

  يابد.هوا كاهش مي

 كدام گزينه درست است؟ -89

 است. ر لوويس فسفر تري كلريد به صورت                       ساختا )الف

  

  .يابدبه شدت افزايش مي آن با قرار دادن يك بادكنك پر از هوا در نيتروژن مايع، حجمب) 

  و سبزرنگ است.بوده  �����كلريد،  (III)فرمول شيميايي آهنج) 

  دهندبا كلسيم اكسيد يا منيزيم اكسيد واكنش مي آن را��� گاز براي حذف ها و مراكز صنعتي در نيروگاهد) 

  ؟است درستزير  هايجملهچند مورد از  -90

 هاي اخير افزايش يافته استهاي آزاد در سالميانگين سطح آب. 

  دهندواكنش ميبا يكديگر هنگام رعد و برق گاز نيتروژن و اكسيژن.   

 ند.  اوسايل آلومينيمي در برابر خوردگي مقاوم 

 .گاز اكسيژن از گاز اوزون واكنش پذيرتر است 

  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف
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ها، كدام است. با توجه به شكل كرده طراحي زير شكل مطابق مايع هواي از را گازها برخي جدا شـدن  آموزيدانش -91

  است؟   نادرستگزينه 

  از بقيه بيشتر است. Aدماي جوش ماده  )الف

  است. تربه هم نزديك Cو  Bدماهاي جوش دو ماده  ب)

  اجزاي سازنده هواي مايع به صورت گاز هستند. ℃80−در دماي ج) 

  باشد. ℃269−تواند هليم با دماي جوش مي Bماده د) 

  است؟ نادرستكدام مطلب  -29

  است.   3شود، برابر گانه به اشتراك گذاشته ميهايي كه در يك پيوند سهشمار الكترون )الف

  است.   تقريباً ثابت مانده هواكره سازنده نسبت گازهاي تاكنون، پيش سال هاميليون ب) از

  پذيرند و در ساختار آنها اكسيژن نيز وجود دارد.تخريبهاي سبز هر دو زيستسوخت سبز و پالستيكج) 

  برابر است. هم با گوناگون گازهاي از يك مول حجم يكسان، فشار و دما كند كه درقانون آووگادرو بيان ميد) 

 است؟چند مورد از مطالب زير درست  -93

 دهد.  بيشترين درصد هواي مايع را گاز اكسيژن تشكيل مي  

 اكسيد  فرمول شيميايي دي نيتروژن تترا�
�
�
�

  است.  

 اي و پايدار است.آلومينيم اكسيد جامدي با ساختار پوسته  

 هايمولكول�
�
	,�

�
 از نظر شمار پيوندهاي كوواالنسي به يكديگر شباهت دارند. �

  .گاز كربن مونوكسيد گازي بي رنگ، بي بو و بسيار سمي است 

  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف




