
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان پيشنهادي ي پايه دروس دوره تعداد سؤال مواد امتحاني 

 دقيقه 12 7تا  1ـ زبان فارسي: درس  4تا  1ادبيات فارسي: درس  15 ادبيات و زبان فارسي 1

 دقيقه 13  2و 1هاي  درس 15 عربي 2

 دقيقه 12 4تا  1درس  15 دين و زندگي 3
 دقيقه 13 3تا  1درس  15 زبان انگليسي 4

 دقيقه 30  2و 1هاي  فصل 20 رياضي 5

 دقيقه 25 )43تا ابتداي فناوري و كاربرد (صفحه   2و فصل  1فصل  20 فيزيك 6

هاي طبيعي  : تا ابتداي آلودگي گرمايي آب1بخش  15 شيمي 7
 دقيقه 15 )25ي  (صفحه

 دقيقه 15 2و  1فصل  15 علوم زيست و بهداشت 8

 دقيقه   135   زمان پاسخگويي:           130 سؤال:تعداد كل   
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 دقيقه21زمان پيشنهادي:                        ادبيات

 
 است ؟ شده بيان نادرستدر كمانك جلوي آن   معني چند واژه -1

 -درخورنده( اليق )  -لوا ( تاج)  - زمانه ( اجل )  -دستگاه ( غلبه )  -) دهنده (خداوند بخشنده -بدان نازند ) همنقبت ( آن چ
 دستان( پدر زال ) 

 )چهار4) سه                                       3                       )دو                    2 )يك1
 به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟"ايدون ، يندگيخوي ، يارستن ، بخشا"معني واژگان  -2
 ) خون، توانستن، كرم ، چنين                        2                                  )عرق، توانستن، چشم پوشي از گناه ، چنان1
 ) عرق، همراهي كردن، كرم ، اين گونه4     ) خون، همراهي كردن، چشم پوشي از گناه ، اكنون                3  
 در متن زير چند غلط اماليي و رسم الخطّي وجود دارد؟  -3

اي كه  ستي كليد آن باشد دهندهگار ه شود مگر آن كه وصف يگانگي آفريده در هيچ گنجي از حكمت و معرفت گشوده نمي
ند او ناچار بدو او نيست خوش گوار ، ارجمند گرداننده ي بندگان از خاري. هر كه از روي ناداني نه او را گزيد گز از استن جزخ

آفرينش بر كار است و  او باد تا باد و آب و آتش وخاك در رسيد و درود بر پيمبر باز پسين و بر ياران گزيده و خويشان پسنديده
 گل بر شاخسار هم بستر خوار.

 )چهار4           )سه                         3        ) دو                     2 )يك1
 ينه امالي همه كلمات درست است؟در كدام گز -4
 غوطه در خون ـي جحود و كافر  فرقه ـمحشر كبري  ـتضاد و تعارض  ـ ) حريص و بي نوا1
 خارق العاده ـفارغ از ننگ و نام  ـحور و ماه  ـحكومت غاصب و تزويرگر  ـ) طومار عصيان 2
 بخت و طالع ـ حزين و دل كباب ـعازم و رهسپار  ـرساي ساالر شهيدان  ـ) قالبي تأثير گذار 3
 تعزيه و شبيه خواني ـدشت و هامون  ـبه زعم شما  ـالحذر و االمان  ـهاي اخالقي  )عيوب و رذيلت4
 از نظر انواع ادبي كدام گزينه درست است؟ -5
ها بر  باعي و غزل ديگر قالبقالب شعري ركرده اند و به غير از  ) گذشتگان ما آثار ادبي را بر اساس صورت وشكل ظاهري تقسيم بندي مي1
 نام گذاري شده اند. اس شكل،اس
 تعليمي تقسيم بندي شده اند.، نمايشي و ار نوع حماسي ، غنايي) در ادبيات جهان آثار ادبي بر اساس انديشه و محتوا به چه2
 تقسيم كرد. ، داستاني و تعليميتوان به سه بخش اساطيري آن را ميي اعالي حماسه است و  ) شاهنامه نمونه3
)ويژگي اصلي حماسه ، تخيلي بودن و شكل داستاني آن است داشتن درون مايه و محتواي ديني ، ملي و سياسي از ديگر ويژگي هاي اصلي 4

 حماسه است.
 ها به جز گزينه  ..................... درست هستند؟ همه گزينه -6
 طبيعت است.) موضوع اصلي ادبيات نمايشي پيوند انسان با زندگي و 1
 ي برخورد او با حوادث زندگي است. هنحو و ي اساسي ادبيات نمايشي تحليل روحيات انسان ) وظيفه2
زمان صفويه به صورت رسمي شكل و آيين و تشريفات خاص  از) تعزيه از قرن هاي اول و دوم اسالمي در ميان مردم ايران رايج بوده است اما 3

 به خود گرفت.
 اكامي اشخاص برجسته است و درام كوششي است براي نشان دادن شكل عادي زندگي.) تراژدي تصوير ن4
 ادبي تشبيه وجود دارد؟ ي در همه گزينه ها به جز گزينه ..................... آرايه -7
 بدانست كاو هم نماند به زير ) زدش بر زمين بر به كردار شير/2ي علم است اندر جان من/ وارهانش از هوا وز خاك تن                    ) قطره1
 جورو من پسر/ نبايد به گيتي كسي تا ) چو رستم پدر باشد4                             امير جهان، الحذر الحذر / ز عباس، شيرژيان، الحذر ) 3
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 هاي تشخيص( جان بخشي ) مبالغه و تشبيه هر سه وجود دارند؟ در كدام گزينه آرايه -8
 ) اي تو غم خوار و سپهدار رشيد/ اي كه چون تو ديده ي انجم نديد        1
 )بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران/ كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران2
       )جهان آفرين تا جهان آفريد/ سواري چون رستم نيامد پديد                                                                 3
 بود/ برش چون بر رستم زال بود   ) چو يك ماه شد همچو يكسال4 
 تري دارد؟ با كدام گزينه ارتباط معنايي بيش"گر هزاران دام ، باشد هر قدم/ چون تو با مايي نباشد هيچ غم  "بيت -9
 ) تو را جويم ز هر نقشي كه دانم / تو مقصودي ز هر حرفي كه خوانم1
 درمان من / زان كه بي دردت بميرد جان مناي درد تو بس  ) ذره2
 ) من بيدل و راه بيمناك است / چون راهنما تويي چه باك است 3
 ) از خرمن خويش ده زكاتم/ منويس به اين و آن براتم4
 پذير دانسته شده است؟م خواسته ي تقدير و امري گريز نادر كدام گزينه كشته شدن سهراب توسط رست -10
 يكي آه كرد/ ز نيك و بد انديشه كوتاه كرد) بپيچد و زان پس 1
 كشيد/ بر شير بيدار دل بردريد) سبك تيغ تيز از ميان بر2
 ) كه سهراب كشته است و افكنده خوار / تو را خواست كردن همي خواستار3 
 ) ازين خويشتن كشتن اكنون چه سود/ چنين رفت و اين بودني كار بود4
 نزديك تر است؟"پسين/ پيشرو پيمبران پيشين باز پيمبر درود بر "مفهوم كدام بيت به عبارت -11
 ) درود ملك بر رواق تو باد/ بر اصحاب و بر پيروان تو باد1
 ) بعثت او شد سرنگوني بتان/ امت او بهترين امتان2
 ) انبيايش پس روند او پيشوا/ عالمان امتش چون انبيا3
 ع تست) تو اصل وجود آمدي از نخست/ دگر هر چه موجود شد فر4
 توانيم درباره ي چيزهايي حرف بزنيم كه اكنون حاضر نيستند؟ به سبب كدام ويژگي زبان مي -12
 ) نظام مندي4) نا به جايي                            3) زايايي                       2)دو ساختي بودن                 1
 نمودار اجزاي سازنده ي جمله ي زير كدام است؟  -13

 هاي بزرگ در تمام  طول عمر، درس هاي بزرگي از پيشينيان خود آموخته اند.انسان 
1 (  2( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 (  4 ( 
 
 
 
 
 

 هاي بزرگانسان اند آموخته

 فعل

 گزاره نهاد

 جمله

 متمم مفعول 

آمو
هاي بزرگي از درس

 پيشينيان
 در تمام طول عمر 

 هاي بزرگانسان آموخته اند

 فعل

 نهاد
 گزاره

 جمله

 مفعول

 بزرگي  هاي درس

 هاي بزرگانسان آموخته اند

 فعل

 گزاره نهاد

 جمله

 مفعول  متمم 

بزرگي هايدرس از پيشينيان

 هاي بزرگانسان اندآموخته

 فعل

 گزاره نهاد

 جمله

 متمم

آموخت هاي عمر خود درس در تمام طول
 بزرگي از پيشينيان خود 
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 گيرد؟ مورد بررسي قرار مي ،در كدام نوع از انواع ويرايش ، نوشته از لحاظ رعايت نشانه هاي نگارشي -14
 ) ويرايش ساختاري4) ويرايش زباني            3) ويرايش تخصصي        2) ويرايش فنّي                  1
 ي .......................................... نهاد جدا حضور دارد؟ گزينهجز همه گزينه ها مصراع اولِ در  -15
 يدون كه رستم تويي/ بكشتي مرا خيره از بد خويي) بدو گفت ار1
 دهم به شما غير ناوك برّان ) اگر كه آب بگيرد تمام روي جهان/ نمي2
 خواست از تن سرش را بريد كشيد / همي ) يكي خنجر آبگون بر3
 خواستار سهراب كشته است و افكنده خوار/ تو را خواست كردن همي) كه 4

 دقيقه31زمان پيشنهادي:                     عربي  
                 

 )20-16عين األصح و األدقَّ في التّرجمة أو التعريب أو المفهوم ( **
16- .كينَتَهس لَينزِلُ عا أنا أهلُه و يلُ بي مفعاهللاُ ي" 
 كند. دهد و آرامش خود را بر من نازل مي ) خداوندبا من آنچه را كه شايسته ي اوست انجام مي1
 )خدايا با من آنچه را كه سزاوار من است انجام ده وآرامش خود را بر من فرو فرست.2
 ) خدايا با من آنچه را كه شايسته ي آني ده و آرامش خود را بر من نازل كن.3
 كند. دهد و آرامش خود را بر من نازل مي ه را كه شايسته ي آنم انجام مي) خداوند با من آنچ4
 "هؤالء وجدوا السعادةَ في مساعدة اآلخَرينَ و غَيروا نَظْرَتهم حولَ الحياة" -17
 تي را در كمك به ديگران يافتند و ديدگاه شان درباره ي زندگي عوض شد.خ) آنان خوشب1
 ديگران يافتند و ديدگاه خود را درباره ي زندگي تغيير دادند. ) اينان خوشبختي را در كمك به2
 ) آنان خوشبختي را در كمك به ديگران جستجو كردند و نظر خود را درباره ي دنيا عوض كردند.3
 ) اينان خوشبختي را در كمك به ديگران جستجو كردند و ديدگاه شان درباره ي زندگي عوض شد.4
18- عي: حيحن الص 
 كند؟ صبرم تمام شد. أتُساعدني والدتي ؟ نَفد صبري : آيا مادرم به من كمك مي) 1
 ) وقَع علي األرضِ شهيداً : شهيدي بر روي زمين افتاد.2 
 ) أطْلُب زيارة حبيبي رسول اهللا (ص) : ديدار محبوبم پيامبر خدا (ص) را بخواه.3
 گويي؟ در خدمت محبوبم هستم آيا راست مي ) أنت في خدمة حبيبك ، هل تُصدقُ ؟: تو4 

  "سخن خداوند ، حق و وعده ي او راست است" -19
 ) قَولُ اهللاِ حقٍّ و وعده صدقٌ 2) قَولُ اهللاِ حقٌّ و وعده صدقٍ                                           1
 ) قَولُ اهللاِ حقٍّ و وعده صدق4ٍ                        و وعده صدقٌ                      )قَولُ اهللاِ حق3ٌّ
20- حيح في مفهوم اآلية التاليهعيقُولُونَ "ن الصما ي فَاصبِرْ علي" 

 )شكيبا بودن در برابر گفتار ديگران. 2             ) صبر و شكيبايي در هنگام سخن گفتن.             1
 ) ديگران را به صبر و سخن راست و درست دعوت كردن.4          ) صبور بودن و سخن حق گفتن در زندگي.            3 

 ) 23-21**إقرا النّص التّالي ثم أجِب عن األسئلة (
مكتبة رأي محمداً و هو يقرأ كتاب التاريخ . محمد و حامد صديقانِ ، هما يدرسان كثيراً  و ال يكسالن أبداً . في يوم من األيام ذهب حامد إلي ال«

اً. و سأله عن سبب قراءة هذا الكتاب . قال محمد : إنّي اُحب التاريخ كثيراً و أنت ماذا تُحب . أجاب حامد : أنا اُحب التاريخ أيض الكتابأخذ منه 
 .»إلي البيت قبل أذان المغربرجعا هذان الصديقان 
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21-  حامد صديقَه ؟أينَ شاهد 
) قبل أذان المغرب4) في المكتبة                3) في يومٍ من األيام                 2) في الطّريق                 1
22- : علي حسب النّص حيحن الصعي 
 لتاريخ                ) محمد ال يحب ا2) الصديقانِ يكسالنِ                                                   1
 ) رجع محمد و حامد إلي المنزل معا4ً) أخَذَ محمد كتاب التاريخ من صديقه                             3

 "في يوم من األيام ذهب حامد إلي المكتبة و رأي محمدا و هو يقرأ كتاب التاريخ " عين الصحيح في التشكيل(حركت گذاري) :  -23

 كتاب                 -المكتبةِ  –حامد  –) األيامِ 2             تاب                      ك -المكتبةِ  –حامد  – ) يوم1ِ
 كتاب -محمداً  –حامد  –) ذَهب 4            اب                        كت -المكتبةُ –حامد  –) يومٍ 3

 )25-24التحليل الصرفي (**عين الصحيح َ في اإلعراب و 
 : "الكتاب " -24
 ) اسم ، مفرد ، مؤنث مجازي/ مفعولٌ و منصوب2              لٌ و منصوب            ) اسم ، مذكّرٌ ، مفرد / مفعو1
/ خبرٌ 3 مفرد ، مذكّرٌ ، مجازي ، اسم (            4       و مرفوعمؤنث/ خبرٌ و مرفوع ، مفرد ، اسم ( 

 : "رجعا " -25
 "           الصديقانِ ") فعلٌ ، مجرّد ثالثي ، للغائبِينَ / فعلٌ و فاعلُه1

 ) فعلٌ مزيد ثالثي ، الزم / فعلٌ و فاعلُه ضميرٌ بارز٢

 البارز   "الف") فعلٌ مجرّد ثالثي ، للغائبينِ / فعلٌ و فاعلُه ضمير 3
 "هذانِ"تعد / فعلٌ و فاعلُه ) فعلٌ مزيد ثالثي من باب إفعال ، م4
 "...........فلّاحونَ مجِدونَ  "للفراغ :  غيرالمناسبعين  -26

 ) هنَّ 4)نَحنُ                                   3) أنتم                           2) هم                                1

 :الخطأعين  -27
 ) العلم يحرُسك و أنت تَحرُس المال2َ           ) يضْرِب اهللاُ األمثالَ للنّاسِ                             1
 ) اهللاَُ يعلَم و أنتُم ال يعلَمون4َ                                    ) جاء الحقُّ و زهقَ الباطلُ   3 

 فعال التّالية:عين الصحيح في أمر األ -28
1 دتُجاه (                هِدج3اَخْبِرْ                   ) تُخْبِرُ 2ا لِّمتُع ( لَّمنْزِلْ ) تُنْزِلُ 4  تَعا 
 : الخطاءعين  -29
 ) اَكرِمي اُمك يا مريم4) المعلّمات دافعنَ عن وطَنهنَّ        3 الطّلّاب علَّموا آباءهم     ) 2         ) هم أخْبرُوا أصدقاءهم   1
 :ميز الفعلَ المجرّد منَ األفعال التالية  -30

1                             2) اُخْرِج                             3) اَخْرِج                           4) اَخْرُجاَخْرَج ( 
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 دقيقه21زمان پيشنهادي:                     زندگيين و د
 
كَما اَرسلنا فيكُم رسوالً منكُم يتْلو علَيكُم ءاياتنا و يزكّيكُم و يعلِّمكُم الكتاب و الحكْمة و  "بقره 151ي  ي شريفه كدام يك از مفاهيم زير از آيه -31

 ؟شود نميبرداشت  "يعلِّمكُم ما لم تكونوا تعلَمونَ
 )اين آيه پيامبراكرم(ص) را به عنوان برترين معلم قرآن كريم معرفي كرده است.1
 ي نفس تقدم دارد. )تعليم و يادگيري بر تهذيب و تزكيه2
 ها براي تفكر در اين كتاب آسماني،همانند خودشان،بشر بوده است. )اولين معلم و راهنماي انسان3
 ي آيات پاسخ داده است. هاي مردم درباره قرآن را به ما آموخته و هم به سؤال)رسول خدا(ص) هم روش تفكر در 4
 ي تخصصي تدبر و تفكر در قرآن كريم براي همگان................... . باشد و مرحله ها مي ها از بدي .................. ، ابزار تشخيص خوبي -32

 )عقل ـ واجب نيست.4)وجدان ـ  واجب نيست.           3  )عقل ـ واجب است.          2)وجدان ـ واجب است.      1
 باشد. آيد براي هدايت ................مي هاي معرفت و دانش قرآن كريم، از طريق..............به دست مي هاي روشني بخش و گوهر پيام -33

 ها ي انسان بي انتها ـ  همه)تفكر و تدبر 2      ها                  ي انسان )تفكر و تدبر پايان پذير ـ همه1
 ) تفكر و تدبر بي انتها ـ مسلمانان                     4       ) تفكر و تدبر پايان پذيرـ مسلمانان                       3

 اند. ها به ميزاني كه ...................... ، به او تقرب يافته نزديكي به خداوند يك نزديكي............است و انسان -34
 )مكاني و ظاهري ـ عمل صالح انجام دهند.2      )حقيقي ـ عمل صالح انجام دهند.                        1
 ها را كسب كنند. ها و خوبي )مكاني و ظاهري ـ زيبايي4     ها را كسب كنند.            ها و خوبي )حقيقي ـ زيبايي3

 خواهد كه شوق الهي را ............... و عشق الهي را .................. قرار دهد. امام سجاد (ع) در مناجات خويش از پروردگار مي -35
 )رونده به سوي خشنودي ـ بازدارنده از نافرماني2     رونده به سوي خشنودي       از نافرماني ـ  )باز دارنده1
 تر از همه چيز                سوي خشنودي ـ محبوب ) رونده به4   تر از همه چيز          از نافرماني ـ محبوب  ) باز دارنده3

 ؟شود نميبرداشت كدام مفهوم  "ما عندكُم ينْفَد و ما عنداهللاِ باقٍ و لَنجزِينَّ الّذينَ صبروا اَجرَهم بِاَحسنِ ما كانوا يعملون "ي ي شريفه از آيه -36
 )پاداش به صبر پيشه گان مطابق بهترين عملكردشان2          )زوال پذيري كاال و متاع دنيوي                   1
 هاي بهشت ها و زيبايي )درجه بندي خوبي4           )باقي و پايدار بودن اجر اخروي                   3

 است؟ نادرستكدام گزينه  -37
 ند.آي هاي اخروي هستند كه در تقرب به خدا به دست مي ناپذير همان هدف هاي پايان )هدف1
 شود. پذير مي هاي پايان مندي انسان از دل بستگي ناپذير مانع بهره هاي پايان )اصل قرار گرفتن هدف2
 هاي دنيوي هستند كه اگر به عنوان هدف اصلي گزينش شوند، ممكن است انسان به مقداري از آن برسد. پذير همان هدف هاي پايان )هدف3
 ناپذير باشند. پايان هاي پذير بايد تابع هدف هاي پايان )هدف4

موضوع ........... را بيان دارد و انسان ........... احساس خرسندي و » در كجايي چيستيكي در خود نگر تا كيستي / از كجايي اند«بيت  -38
 كند. نشاط مي

 ) خداشناسي ـ به ميزاني كه در قرآن تفكر و تامل كند.2  رسد.  ها مي كماالت و خوبيبه ) خداشناسي ـ به ميزاني كه 1
 ) خود شناسي ـ به ميزاني كه در قرآن تفكر و تامل كند.4 رسد.  ها مي كماالت و خوبيبه ) خود شناسي ـ به ميزاني كه 3

 ت؟شايستگي انسان براي تقرب به خداي بزرگ و قرار گرفتن خدا به عنوان مقصد نهايي انسان به چه دليل اس -39
 ) بلند همتي و پشتكار و كوشش فراوان انسان براي رسيدن به خوشبختي 1
 هاي گذرا و پايان پذير و دل بستن به كسي كه پاياني ندارد. ) دل نبستن انسان به هدف2
 پايان ها به صورت بي نهايت طلبي روح انسان و خواستن خوبي ) بي3
 ها با او در تنهايي) اشتياق انسان به خدا و دل بستن به او و نجوا 4
 ؟كند نميي زير به اعطاي نعمت قدرت انتخاب به انسان از جانب پروردگار، اشاره  كدام يك از آيات شريفه -40
 "منْ كانَ يريد العاجِلَةَ عجلْنا له ......................... و منْ اَراد األخرَةَ و سعي لها................... " )1

 "هديناه السبيلَ اما شاكراً و اما كفوراًانّا  " )2

 "فَمنَ النّاسِ منْ يقولُ ربنّا ءاتنا في الدنيا و ما لَه في األخرةِ..................... " )3

 "كتاب اَنزَلناه اليك مبارك ليدبروا ءاياته ي و ليتَذَكَّرَ أولواالَلباب " )4
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دبيرستان اول
 عمومي

 هاي گياهان و حيوانات بر خالف انسان ، ............. ها و نياز ي بزرگ زندگي، دوران ................ است و خواستهها سر آغاز انتخاب -41
 كودكي ـ  هيچگاه متوقف نخواهد شد.             )2  نوجواني ـ هيچگاه متوقف نخواهد شد.            )1
 كودكي ـ روزي متوقف خواهد شد.             )4  نوجواني ـ روزي متوقف خواهد شد.               )3
 ؟گيرد نميكدام يك از موارد زير در گام دوم رسيدن به درك انتخاب بزرگ حضرت ابراهيم(ع) قرار  -42
 هاي انسان بسيار متنوع و گسترده و فراتر از استعدادهاي ساير موجودات است. )استعداد1
 شود. هايش سيراب نمي يابي به خواسته عطش او در دستاي بي نهايت طلب است و  )انسان داراي روحيه2
 راند. كشاند و به پيش مي ها مي ي دروني آدميان، آنها را به سوي خوبي )انگيزه3
 شود. پذيرد و تمام نمي )انسان به دنبال چيزي است كه هرگز پايان نمي4

 است؟ نادرستكدام گزينه "فَطَرَ السماوات و األرض حنيفاً و ما اَنَا من المشركين  انّي وجهت وجهِي للذّي"انعام  79 ي  شريفه ي با توجه به آيه -43
 ي گرايش به حق بوده است. ها و زمين، بر پايه روي آوردن حضرت ابراهيم(ع) به فاطر آسمان )1
 نمود.پرستان بيان  ي افول و زوال خدايان ستاره اين جمله را پس از مشاهده حضرت ابراهيم(ع) )2
 اي بيزاري خود از مشركين را بيان نمود. به ايمان به پروردگار، به گونه حضرت ابراهيم(ع) )3
 باشد. به ستاره پرستان، بيانگر ويژگي قدرت تفكر و تعقل او مي ي حضرت ابراهيم(ع) اين جمله )4
 "األفلينَ  ال اُحب" ي ........................... فرمود: حضرت ابراهيم(ع)پس از مشاهده -44

 )افول خورشيد4)افول ماه                  3)افول آسمان               2)افول ستاره                   1
 است؟ نادرستكدام گزينه  -45

 توان دريافت كه .... مي» كند، دوست ندارم من آنچه را كه افول مي« ي حضرت ابراهيم (ع) كه : از اين فرموده«
 در زندگي نبايد به هدفي دل بست كه گذرا است. )2ها خداوند است.                    ها و زيبايي خوبيي  سرچشمه )1
 بايد دل به اهداف پايان پذير و بي انتها بست. )4ترين و بهترين محبوب و مقصود انسان خداست.            بر )3
 

 دقيقه31زمان پيشنهادي:                     زبان انگليسي
 

46-  He couldn’t do things with his hands and ……… sit on that hard chair. 
1) must 2) should 3) had to  4) has to 
47- “ Is it necessary ……… English correctly? “ 
 “Yes, it is.” 
1) speak 2) to speak 3) speaking  4) spoke 
48- Peter and Sarah, my brother and sister, are 15 years old. Peter is ……… Sarah. 

1) older than  2) the oldest 3) as old as  4) as older than 
49- It was very cold and he ……… himself in front of the fire to become warm. 
1) planted 2) paid 3) rode  4) met 
50- The gardener takes fruits from the bushes or trees. The synonym of “take” is ……….. 
1) make 2) raise 3) pick  4) stay  
51- Newton told his servant, “ I like my eggs ……..hard.” 
1) boiled 2) found 3) cleaned  4) left 
52- He would have difficulty in learning any language _ Spanish, Chinese, or …….. 
1) whenever 2) wherever 3)whoever  4)whatever 
53- -“ There is no smoke without ……….”, that is a proverb and it means: there is always some reason for 

everything that happens. 
1) size 2) fire 3) time  4) story  
Cloze test 
 
 The servant left the room, but she was…54…….. that Newton might forget to eat the egg. She ……55….. 
about an hour later and found Newton ……..56……. by the fire. The watch was boiling in the ……57…. and 
Newton was standing near it with the egg in his hand! 
54- 1) sorry   2) afraid  3) sad   4) happy 
55-  1) tried   2) laughed  3) started  4) returned 
56- 1) standing   2) stand  3) to stand  4) stands 
57- 1) farm   2) glass   3) pan   4) pocket 
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پرسش نامه 
Reading  
 
 I never get up on time in the morning. Whenever I’m in a hurry, I can’t think well, so I usually forget to 
take something with me.  
Yesterday I didn’t take money and couldn’t pay for a taxi or a bus. Therefore I began running all the way to 
my high school but I arrived there 15 minutes late and found  Mr Alipour , my physics teacher, writing a 
difficult problem on the blackboard. When he saw me, he asked me to solve it. My friends were laughing at 
me but the teacher was very angry. I was afraid that he wouldn’t let me stay in the classroom. I thought for 
a moment and at last could find the right way to solve the problem. Then I looked at my teacher: he was 
quite glad. He said, “This time I’ll excuse you, but please don’t come late again. ”Then we all started laughing. 
58- The word “forget” in line 2 is the opposite of …………….. 
1) solve 2) ask 3) think  4) remember 
59-  The teacher was  angry because ………... 
1) the student couldn’t solve the problem.  
2) his students were laughing. 
3) the student couldn’t come on time. 
4) his students didn’t pay attention to him. 
60-  From the story we can understand that …………… 
1) the writer wasn’t a clever student 
2) the physics problem was very easy 
3) the writer was a small boy 
4) the students thought the writer couldn’t solve the problem. 
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محل انجام محاسبات

اول دبيرستان
ا ا ا ان ل

ن بير ول
 اختصاصي 

 دقيقه03زمان پيشنهادي:   رياضياتت
 

 12متر، اعداد طبيعي بوده و محيطي برابر  ها بر حسب سانتي چند مستطيل وجود دارد كه طول و عرض  آن-61
 متر داشته باشند. سانتي

1 (2 2 (3 3 (4  4 (5 
62- 3

7 از 5
 متر است. طول ميله چند متر است؟  سانتي 140اي برابر  طول ميله 12

1 (6 2 (8 3 (2  4 (4 
درصد كاهش  10اي بعد، شعاع آن  داشته باشد و در لحظه شعاعي برابر   اگر بادكنكي كروي شكل در يك لحظه -63

 يابد؟ يابد، حجم بادكنك چند درصد كاهش مي
1 (9/72 2 (9/62 3 (1/27  4 (1/37 

 در محور اعداد حقيقي زير كدام گزينه صحيح است؟  -64
1 (1 2 2 (5 2 
3 (1 2 4 (1 5 

2مقدار عبارت  -65 1 3 3 3
 كدام است؟ 2

1 (2 2 3 1
2 2 (2 5

2 3 (5
2 2  4 (2 3 2 1

2 
1اگر  -66  باشد حاصل عبارت زير كدام است؟  0

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

2حاصل  -67 4 2 1 3 2 3 4 6  چه قدر است؟ 2
1 (13 2 (12 3 (15  4 (14 

 متر مربع است؟ رو چند سانتي به متر باشد، مساحت شكل رو سانتي 1ي مجاور  ي هر دو نقطه اگر فاصله -68
1 (7

2 2 (5
2  

3 (3 4 (4 

8ي  اگر دو مجموعه -69 1 و 3  كدام است؟ با هم مساوي باشند، مقدار  3
1 (2 2 (4 3 (8  4 (12 

1ي  وجود دارد كه در رابطه چند مجموعه مانند  -70 4 1 2 3 4 5  صدق كند؟ 6
1 (8 2 (32 3 (64  4 (16 

چند  ي  اعداد زوج طبيعي يك رقمي باشد، مجموعه مجموعه ي اعداد اول يك رقمي و  مجموعه اگر  -71
 عضو دارد؟

1 (6 2 (7 3 (9  4 (8 
1اگر   -72 2 2 4 4 6 و 1 1 2 4  چند عضو دارد؟ مجموعه  5

1 (2 2 (3 3 (4  4 (5 
چند  ي  عضو باشد، مجموعه 2داراي  عضو و  4داراي  عضو،  5داراي  ي  اگر مجموعه -73

 عضوي است؟
1 (4 2 (3 3 (2  4 (1 

 دهد ؟  هاشور خورده را نمايش مي  كدام مجموعه قسمت -74
1 ( 2 (   
3 ( 4 ( 
 

4 1023 1 2
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محل انجام محاسبات

پرسش نامه 
1اگر  -75 2 3 4  چند حالت متمايز دارد؟ ي  باشد، مجموعه 5

1 (2 2 (4 3 (8  4 (16 
 مجموعه نامتناهي است؟كدام  -76

 2و 1) مجموعه اعداد گويا بين 2  رقمي 10) مجموعه اعداد طبيعي 1
 ) مجموعه اعداد صحيح دو رقمي4  ) مجموعه اعداد اول زوج3

 نامتناهي باشد، كدام مجموعه قطعاً متناهي است؟ متناهي و  اگر مجموعه  -77
1 ( 2 ( 3 (  4( 

1ي  اعضاي مجموعه -78
2 3  در كدام گزينه آمده است؟ 5

1 (1
5

1
7

1
9

1
11 2 (1 1

2
1

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

5
1
6

1
7

1
8 

1ي  زبان رياضي مجموعه -79 4
3

13
6  در كدام گزينه آمده است؟ 4

1 (1
1

2
3 2
2 1  2 (1 3 2

2 1 

3 (1
1

2
3 1

2  4 (1 3 1
2 

0اگر  -80 1 2 3 و 3 4 5 و 2 4 6  كدام است؟ ي  باشد، مجموعه 8
1 (0 1 2 3 4 5 2 (6 8 3 (2 4 4 (0 1 3 5 
 

 دقيقه 25 زمان پيشنهادي:         فيزيك

شيميايي بنزين پس از آزادشدن به كدام يك از كه يك اتومبيل روشن در حال حركت است، انرژي  هنگامي -81
 شود؟ هاي زير الزاماً تبديل نميانرژي

 ) انرژي الكتريكي4     )انرژي دروني     3   ) انرژي پتانسيل گرانشي    2           ) انرژي جنبشي            1
شود؟(انرژي شيميايي موجود در  ميگرم نفت چندكيلوژول انرژي شيميايي آزاد  10گرم چوب و  50از سوختن  -82

16چوب و نفت  به ترتيب 47و 8  كيلوژول برگرم است) 9
1 (1931                                2 (1913                          3 (1391                4 (1319 

ميايي موجود در كند، اگر انرژي شي ساعت دوچرخه سواري مي خورد و سپس نيم گرم شكالت مي 150شخصي  -83
كيلوژول بر دقيقه باشد، چه كسري از  44كيلوژول برگرم باشد و انرژي مصرف شده در دوچرخه سواري  22شكالت 

 شود؟ انرژي آزادشده توسط شكالت در دوچرخه سواري مصرف مي
1 (0 4                                   2 (0 5                              3 (0 6                  4 (0 8 

 شود؟ تري مصرف مي هاي زير انرژي بيش در كدام يك از فعاليت -84
  روي                   ربع ساعت پياده ) يك 2 ساعت خوابيدن               يك  )1
 )پنج دقيقه بازي بسكتبال      4                         دقيقه شنا )ده 3

 
 

1اتومبيلي به جرم -85  در حال حركت است. انرژي جنبشي آن چندكيلوژول است؟ 72تن با سرعت 5
1 (300                                  2 (3000                           3 (600                 4 (6000 

يابد. سرعت اوليه جسم چند  درصد افزايش مي96افزايش يابد، انرژي جنبشي آن  2رعت يك جسم اگر س -86
 متر بر ثانيه بوده است؟

1 (4                                      2 (8                                 3 (5                     4 (10 

 مصرف انرژي فعاليت
 خواب
 روي پياده
 شنا

 بسكتبال

5 
16 
28 
48 
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محل انجام محاسبات

اول دبيرستان
ا ا ا ان ل

ن بير ول
 اختصاصي 

به حركت خود  6با سرعت 2است. پس از برخورد، گلوله  1، دو برابر جرم گلوله 2در شكل مقابل جرم گلوله -87
بدون اصطكاك و در هنگام برخورد اتالف  شود؟(سطح افقي  قدر مي پس از برخورد چه 1دهد. سرعت گلوله ادامه مي

 ) گيرد. انرژي صورت نمي
1 (3                                    2 (2                     

 ) صفر4                                   1) 3 

در امتداد قائم به طرف باال پرتاب  4متري سطح زمين با سرعت 5توپي به جرم يك كيلوگرم را از ارتفاع  -88
 10 ل است؟نظر از اثر مقاومت هوا انرژي پتانسيل گرانشي توپ در باالترين نقطه چندژو كنيم. با صرف مي
1 (8                                      2 (42                      3 (50                           4 (58 

 ؟نيست ي انرژي دروني صحيح  كدام گزينه درباره -89
 ي آن است. دهنده هاي تشكيل هاي ذره ) انرژي دروني يك جسم مجموع انرژي1
 شود. تر شدن آن ظاهر مي دروني جسم معموالً به صورت گرم) باال رفتن انرژي 2
 ها برابر است. اند، انرژي دروني آن كه دو جسم با يكديگر در تعادل گرمايي ) هنگامي3
 شود. سم و هوا تبديل ميجدهند به انرژي دروني ذرات  اي كه اجسام متحرك به دليل مقاومت هوا از دست مي انرژي) 4

به سطح زمين نزديك  7كيلوگرمي ، 6گيرد و يك جسم از سطح زمين فاصله مي 10كيلوگرمي، 4يك جسم  -90
 10 ي دو جسم: شود. در اين حركت انرژي پتانسيل گرانشي مجموعه مي
 يابد. افزايش مي 20) 2                 يابد. كاهش مي 20) 1
 يابد. افزايش مي 820) 4يابد.                كاهش مي 820) 3

كند. وقتي  به فنر برخورد مي 4روي سطح افقي بدون اصطكاك با سرعت 4اي به جرم رو گلوله در شكل روبه -91
است.تا اين لحظه چند ژول انرژي  20رسد، انرژي پتانسيل كشساني ذخيره شده در فنر برابر مي 1سرعت گلوله به

 شده است؟ به انرژي دروني گلوله و فنر تبديل
1 (10                                    2 (20                           

  3 (30                                  4 (40 

 ؟نيست اي درست ي يك دماسنج جيوه كدام مورد درباره -92
 اي باريك دماسنج خالي از هوا است. ي شيشه ) لوله1
 باريك دماسنج به دماي مخزن جيوه دماسنج بستگي دارد.ي  ) ارتفاع جيوه در لوله2
 گيري كند. تواند اندازه تر از دماي جوش و باالتر از دماي انجماد جيوه هستند مي ) فقط دماهايي را كه پايين3
 ) مخزن دماسنج بايد حتماً از جنس فلز باشد.4

تر...............  گر قرار گيرند، دماي جسم گرمهرگاه دو جسم كه در دماهاي متفاوت هستند، در تماس كامل با يكدي -93
 ها يكسان شود. يابد كه .....................آن رود و اين تغيير تا جايي ادامه مي رود و دماي جسم سردتر ................... مي مي
 ) باال ـ پايين ـ دماي4) پايين ـ باال ـ دماي        3) باال ـ پايين ـ گرماي          2     ) پايين ـ باال ـ گرماي          1

كنيم. اگر دماي  مخلوط مي گرم از همان مايع با دماي 200سيوس را با رم از مايعي با دماي صفر درجه سلگ 100 -94
 سيوس است)ي سل گرم درجهي مايع يك ژول بر  (گرماي ويژه سيوس است؟چند درجه سل شود، 20تعادل

1 (60                                    2 (50                               3 (40                            4 (30 
 ؟نيستكدام مورد در مورد گرما درست  -95

 دهد. رود گرما از دست مي جامدي پايين مي جسم ) هرگاه دماي1
 رود. ي ذوب خود قرار ندارد گرما بدهيم دماي آن باال مي نقطهاگر به جسم جامدي كه در ) 2
 ) گرما همان انرژي دروني جسم است.3
 شود. اي است كه بر اثر اختالف دما ميان دو جسم مبادله مي ) گرما انرژي4
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پرسش نامه 
 ي رسانش گرما درست است؟ كدام گزينه درباره -96

 تر آن. ر آن به بخش گرم) رسانش گرما يعني انتقال گرما در يك جسم از بخش سردت1
 ) فلزات عايق خوبي براي گرما هستند.2
 كنند. ) موادي مثل پالستيك، چوب و شيشه گرما را بسيار سريع منتقل مي3
 ) آب رساناي خوبي براي گرما نيست.4

2است از يك پنجره با ابعاد 12كه دماي هواي اتاق در زمستان هنگامي -97 1  810متر مربع در هر ساعت  5
 لسيوس است؟ي س د. دماي هواي بيرون چند درجهشو كيلوژول گرما به بيرون تلف مي

5(آهنگ عبور گرما از واحد سطح پنجره به ازاي واحد اختالف دما  است) 2
1 (7                                2 (3                               3 (3                           4 (7 

 تر باشد: هر چه گرماي ويژه يك جسم بيش -98
 تري بايد به آن داده شود. ) در باال بردن دماي جرم مشخص از آن به مقدار مشخص گرماي كم1
 تري بايد از آن گرفته شود. ) در پايين بردن دماي جرم مشخص از آن به مقدار مشخص گرماي كم2
 يابد. دمايش بيشتر افزايش مي) در دادن يك گرماي مشخص به جرم مشخص از آن 3
 يابد. تر افزايش مي ) در دادن يك گرماي مشخص به جرم مشخص از آن دمايش كم4

 3است. گرمايي كه  ي سلسيوس درجهژول بر كيلوگرم  900و4200گرماي ويژه آب و آلومينيوم به ترتيب  -99
 برد؟ مي قدر باال كيلوگرم آلومينيوم را چه 7كند، دماي  گرم مي5كيلوگرم آب را 

1 (7 5                                2 (10                                3 (12 5                             4 (15 
كن دماي  كشد تا اين گرم چند دقيقه طول ميكند.  ژول گرما توليد مي 700كن الكتريكي در هر ثانيه  يك گرم -100

ژول بر كيلوگرم   4200ي آب  سلسيوس به صد درجه سلسيوس برساند؟ (گرماي ويژهيك كيلوگرم آب را از صفر درجه 
 درجه سلسيوس است)

1 (10                                 2 (15 3 (20  4 (25 

 دقيقه  15 زمان پيشنهادي:                         شيمي
 

 است؟نشده  درست بيان »آب«كدام گزينه در مورد  -101
 كيلوگرمي را آب تشكيل مي دهد. 54كيلوگرم از جرم يك شخص  36)حدود 1
 )آبي كه در خون شماست كامالً شبيه آبي است كه در اقيانوس ها يافت مي شود.2
 شوند. ي زمين را شامل مي هاي قطبي بيشترين مقدار آب شيرين موجود در كره )رطوبت موجود در هوا كمترين و يخ3
 آب تنها چند ساعت زنده خواهيم ماند.)بدون غذا چند روز ولي بدون 4

 كدام مطلب صحيح است؟ -102
 گيرد. هاي تبخير و ميعان صورت مي ي آب در طبيعت فقط فرآيند ) در چرخه1
 باشد. ) در كشورهاي پيشرفته، بيشترين مصرف نهان آب در بخش آبياري كشتزارها و كمترين آن در صنايع مي2
 شود. ناسب آب در ميان منابع آب ميي آب در طبيعت، باعث توزيع مت ) چرخه3
 باشد.                      برابر مصرف نهان مي 20) مصرف آشكار آب براي هر نفر در طول روز حدود 4

 كدام يك جزء ويژگي هاي غير عادي آب نيست؟ -103
 افزايش حجم هنگام انجماد    -ب  كشش سطحي زياد    -الف
 تبخير زياد گرماي-ت    رسانايي الكتريكي زياد  -پ
 )الف و ت4)فقط ب                          3              )فقط پ             2             )ب و پ                1

 برسد؟  37 به دماي بدن انسان 60يك فنجان چاي چند كيلوژول انرژي بايد از دست بدهد تا دماي آن از  -104
1ليتر چاي با چگالي  ميلي 150فرض كنيد فنجان  4ي  و ظرفيت گرمايي ويژه 2  داشته باشد. 1

1 (1/14 2 (9/16 3 (7/18  4 (3/27 
15اگر دماي مقداري آب از  -105 به  برسانيم چگالي آن چه تغييري مي كند؟ 0

 )افزايش مي يابد.2                   )كاهش مي يابد.                                      1
) ابتدا افزايش و سپس كاهش مي يابد.  4)ابتدا كاهش و سپس افزايش مي يابد.           3
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 نماد شيميايي عناصر كلسيم، منيزيم و سرب به ترتيب از راست به چپ كدامند؟ -106
1(                                                 2( 
3(                                                 4( 

 ها به نوع عنصرها با هم برابر است؟ با توجه به تركيبات داده شده، در كدام دو تركيب نسبت تعداد اتم -107
4الف)  2 2ب)  4 2پ)  4 4 3ت)  2 6 

 ) پ و ت4  ) الف و پ3 ) ب وپ2 ) الف و ب1
 كدام گزينه صحيح مي باشد؟ -108

 قرار گرفته اند. )در مولكول آب، دو اتم هيدروژن نسبت به اتم اكسيژن در يك راستا و به صورت 1
 )مولكول آب قطبي است و در سمت اكسيژن آن بار مثبت وجود دارد.2
 ر اثر مالش مقداري بار الكتريكي مثبت بدست مي آورد.)ميله پالستيكي د3
توان نتيجه گرفت اگر جسم بارداري به آن نزديك كنيم باريكه آب،  باشد، مي )اگر ساختمان مولكول آب بصورت 4

 شود. منحرف نمي
 كدام گزينه صحيح است؟ -109

 )در محلول ها، الكترون ها عامل انتقال جريان برق هستند.1
 دخانه و آب چاه، آب خالص به شمار مي روند.)آب رو2
 )هر چه گرماي تبخير يك مايع بيشتر باشد نيروي جاذبه بين مولكولي آن قوي تر است.3
 )انحالل تمام مواد در آب موجب رسانا شدن آب مي شود.4

نماد شيميايي يك عنصر باشد، آنيون آن را با  آنيون ها ذره هايي با بارالكتريكي .............................هستند، اگر -110
 ........................ است. تعداد ...........................است كه اتم نماد ..........................نشان مي دهند.

 ون هايي ـ گرفتهالكتر ـ   )منفي ـ 2گرفته                             ـپروتون هايي  ـ   )مثبت ـ 1
 پروتون هايي ـ از دست داده ـ   )منفي ـ4  الكترون هايي ـ از دست داده                   ـ   )مثبت ـ3

 تركيب هاي يوني، خنثي .........................زيرا در بلور آنها..................... . -111
 برابر است.)هستند ـ مجموع بارهاي مثبت و منفي با هم 1
 ها با هم برابر نيست. )نيستند ـ تعداد آنيون ها و كاتيون2
 )نيستند ـ مجموع بارهاي مثبت و منفي با هم برابر نيست.3
 ها با هم برابر است. تعداد آنيون ها و كاتيون –)هستند 4

 .........گرم آب حل شود.انحالل پذيري ............... مقدار ماده اي است كه در يك دماي معين مي تواند در ... -112
 100 -)كمترين 4             100 –)بيشترين 3              1000 –)كمترين 2               1000 –)بيشترين 1

ي مورد گرم مي باشد در صورتيكه  450جرم اكسيژن محلول در آب يك حوضچه پرورش ماهي كپور برابر  -113
4نياز براي ماهي كپور   حداكثر جرم آب درون اين حوضچه حدود چندتن بايد باشد؟، باشد5

1(105                                  2(108                              3(102                            4(10 
 (دما ثابت است) ي بين انحالل پذيري يك گاز در آب با فشار گاز با كدام نمودار مطابقت بيشتري دارد؟رابطه -114

1 (  2 ( 

3 (  4 ( 
  

 انحالل پذيري

فشار گاز

 انحالل پذيري

فشار گاز

 انحالل پذيري

فشار گاز

 انحالل پذيري

فشار گاز
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60انحالل پذيري يك نمك در دماهاي -115 و گرم  50گرم مي باشد.اگر  150گرم و  120به ترتيب برابر  30

 سرد كنيم،چند گرم نمك رسوب مي كند. 30را تا دماي 60اين نمك در دمايمحلول سير شده ي 
1(15                                   2(2 8                            3(6                                   4(60 
 

 دقيقه 15زمان پيشنهادي:                     علوم زيست و بهداشت

 ؟نبودندكدام دانشمندان در مورد خلق الساعه هم عقيده  -116
 )پاستور و ون هلمونت4         )ردي و فيرخو            3           )پاستور و ردي     2     )ارسطو و ون هلمونت         1

 كدام جمله زير صحيح است؟ -117
 شود. متفاوتي خارج مي هاي ي كه شكل آنها متشابه بود مگسيها )ردي متوجه شد كه از پيله1
 گذاري مگسي ديگر است. )ون هلمونت اعتقاد داشت هر مگس حاصل تخم2
 اي روباز نوزادان مگس ظاهر شدند. )در آزمايش ردي فقط درون ظرفهاي شيشه3
 شوند. )ردي مشاهده كرد برخي جانوران كرمي شكل روي گوشت مستقيماً به مگس تبديل مي4

 گيرد. اي به منظور ........................ صورت مي هاي علوم زيستي پايه پژوهش -118
 هاي زيستي )شناخت قوانين حاكم بر پديده2                     هاي زيستي               )استفاده انسان از پديده1
 الدين به فرزندان)فهم چگونگي به ارث رسيدن صفات از و4                 دست آوردن گياهان يا جانورانِ مطلوبتر          )به3

 سازند. ها............................. مي محققين پس از تعبير و تفسير يافته -119
 )نظريه4                    )مقاله        3)فرضيه                          2                    )قانون               1

.......... قرار دارد و جهت اطمينان از نتيجه آزمايشات، در روش علمي، مشاهده در مرحله .................... -120
 ............................. را بايد انجام داد.

 )جمع آوري اطالعات ـ تكرار آزمايشها2       )آزمايش  فرضيه ـ جمع آوري اطالعات بيشتر                1
 )آزمايش فرضيه ـ تكرار آزمايشها4     )جمع آوري اطالعات ـ جمع آوري اطالعات بيشتر             3

 سازد كه محل ............................. است. هستك، اندامكي را مي -121
 ها )توليد پروتئين4    توليد انرژي براي سلول    )3           )توليد ليپيدها      2به خارج سلول   ها  شح پروتئين)تر1

 ........................... از واحدهايي به نام سلول تشكيل شده است.طبق نظريه شاليدن، پيكر  -122
 )گياهان4             )همه جانداران       3              )جانوران          2                 )برخي قارچها        1

 كدام اندامك در انتقال مواد بين اندامكهاي مختلف سلولي دخالت دارد؟ -123
 )ليزوزم4          سلولي         )اسكلت 3       )شبكه آندوپالسمي    2                           )واكوئل      1

   باشد؟ هاي ديواره سلولي مي كداميك از ويژگي -124
 كند.      ها به درون سلول جلوگيري مي ) از ورود مولكول1
 باشد ) در ساختار خود مواد ضد ميكروبي دارد داشته و ليپيدي مي2
 صيت نفوذپذيري انتخابي ندارد.                        ) خا3
 ) در حفاظت و استحكام سلولي نقشي ندارد.       4 

 باشد. اي داراي تعداد بيشتري ............... و سلول ريشه چغندر داراي تعداد بيشتري............. مي سلول ماهيچه -125
 )ميتوكندري ـ واكوئل4   )ميتوكندري ـ كلروپالست   3  لروپالست)جسم گلژي ـ ك2        )جسم گلژي ـ واكوئل     1

 توان مشاهده كرد؟ در ابتداي تقسيم ميتوز يك سلول پوست انسان، چند عدد سانترومر در سلول مي -126
1(46                                  2(44                             3(23                                4(22 

 كداميك از جانداران زير، ديواره سلولي دارند؟ -127
 )آغازيان و باكتريها4         )بندپايان و گياهان     3   )باكتري كزاز و كپك نان 2         )خرچنگ و قارچ چتري  1

 باشد. ...... ميجنس اسكلت سلولي .............................. و جنس كروماتين ......................... -128
 )مواد قندي ـ پروتئين4                )پروتئين ـ 3          )ليپيد ـ پروتئين     2          )هيدرات كربن ـ 1

 در سلولهاي تمام جانداران .................. وجود دارد. -129
)ميتوكندري و ديواره سلولي  2)غشاء پالسمايي و ريبوزوم   1
 )اسكلت سلولي و كلروپالست4                                  )ليزوزوم و جسم گلژي    3 
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 ؟نيست كدام گزينه زير صحيح -130
 )دستگاه گلژي بزرگترين اندامك سلولي نيست.1
 باشند. ختلف مي(عدد) مورد مشابه و يك عدد(مورد) م 45هاي زن و مرد در  )در انسان، كروموزم2
 باشد. )استخوان ران يكي از بافتهاي مهم بدن انسان مي3
 هاي جانوري اهميت بيشتري دارند. هاي گياهي، نسبت به سلول ها در سلول )واكوئل4
 




