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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  دوممرحلة ـ  يازدهمسنجش 

)23/08/1399(  
 )يازدهم( تجربيلوم ع  

  

  :باشد قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير  آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   ت ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرا هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . در ميان بگذاريد ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc

  .ست

ابوالفضـل   

ـران خيـر    

  شدن بدان

و » جـام « 

ك پوسـتة   

ationgroup

پارچة ندوخته اس

»قاضـي بسـت  

  ن
  )جز بودن
بـه ديگـ(مانـدن   

ور ش يي و حمله

⇐رار بگيـرد    

ز بادام داخل يـك

139(  

برابر با پ» جامه«

  
«در حكايت . ت

خانه افكنده شدن
عاج(را انداختن 

براي ديگـران ما

افتادن در جا: ه

يام و غـالف قـر
  .) يي هستند

مانند دو مغز(ت 

  .ست
 

23/08/99 دومة 

  

«ه گزينة ديگر 

  

  .شد ه مي

.»نيكي«حكايت 
ول شخص است

در رودخ: ه شبه
خود ر: وجه شبه

چيزي از ما ب: ه

وجه شبه) 4چو 

مشير بايد در ني
 مصراع دوم كناي

يمي بودن است

نوعي استعاره اس
 .دستوري دارند

2  

مرحلة(م تجربي 

صاحب بر و بار 

ه است اما در سه

  .ت

زبونخوار و ) 5
  )سپاهي

ر شهر توز بافته

  .ست

دارند؛ مانند ح ي
شد، زاوية ديد ا

  .ت تاكنون

وجه) 4چو : بيه
و) 4چو : تشبيه

وجه شبه) 4چو 

چ: ادات تشبيه) 3

  .مجاز است 
  .مجاز است» 

و واقعاً شم!) ماند
هر دو جملة(ي 

دن و بسيار صمي

شد، تشخيص و ن
 بيت استقالل د

)  2(سي 

ش يازدهم؛ علوم

:برومند// جيوه 

چة دوخته آمده

رست آمده است

5خيلتاشان ) 
جو و س ي جنگ

  .ت نيست
اي كتاني كه د ه

  )لند شد
درست اس)  چانه

تعليميي جنبة 
حضور داشته باش

  . است
بوده است شروطه

ادات تشب) 3تي 
ادات ت) 3شل  ه
:ادات تشبيه) 3

3آتش : شبه به

»جام« ⇐ت 
»شمشير« ⇐

م كف دست نمي
 دارند نه مجازي

ايه از همزاد بود

  . است
چنگ داشته باش
 اول است و دو

 فارس

سنجش

به رنگ ج: گون ب

عني لباس و پارچ

در» ماندنفرو« 

4شدن زايل ) 
است به معني» ه

ة ننگ و خجالت
ي نازك از پارچه
به وجود آمد، بلن

زنخدان،(و زنَخ 

 بوستان سعدي
ت در آن روايت ح

  .حضور دارد
در قالب مثنوي

مشرايي از دورة 

كشت: مشبه به) 
روباه: مشبه به) 

3شير : مشبه به

مش) 2. شده است

راب و مستي است
ت جنگ نيست 

شراب در ك(شد 
 معناي حقيقي

پوست بودن كنا

آميزي حس» ار
سازِ چ) رة ناهيد

ع مصداقِ مصرا

    
 

 .رست است
سيماب ←يوه 

 .رست است
در مع جامه» 1

 .رست است
و» شبهت«، »د

 .رست است
3حطام ) 2يه 

غزوه« م خانوادة
 .رست است

ماية: نيست ري
قبايي: قباي زي

ب( برخاستزاهز 
و» مرغزار«الي 

 .رست است
هاي لب حكايت

قتي راويِ روايت
جريان داستان ح

د» تحفه االحرار
واج چهارپاره سر

 .رست است
)2بادپا : مشبه) 
)2خود : مشبه) 
م) 2تو : مشبه) 

مشبه حذف ش) 
 .رست است

نوبت شر= ست 
وقت= نيست  ير
بايد در كف باش» 

در مصراع دوم،
 .رست است

در يك پ  كسي

گريستن به گفتا
سيار(ن كه زهره 

راع دوم مثال و

www.sanjeshse

  
 
در 2گزينه  

جيو: سيماب
در 1گزينه  

«در گزينة 
در 1گزينه  

نژند«معناي 
در 3گزينه  

ما اندك) 1
هم» غازي«(
در 4گزينه  

عا: 1گزينة 
تو: 2گزينة 
هز: 3گزينة 
امال: 4گزينة 

در 2گزينه  
غا: 1گزينه 
وق: 2گزينة 

بيهقي در ج
ت«: 3گزينة 
رو: 4گزينة 

در 4گزينه  
)1: 1گزينة 
)1: 2گزينة 
)1: 3گزينة 
  )رساندن
)1: 4گزينة 

در 2گزينه  
 اس جامنوبت
 شمشينوبت
»جام«واقعاً 

د» شمشير«
در 1گزينه  

با) بيت الف
  )بادام

نگ«) بيت ب
اين) بيت ج
مصر) بيت د

erv.ir
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@sanjesheduc

نـاس تـام   

  .ه است
  

 بيـت دوم     

.  

 فعل شدن 

عل گذرا به 

ه بـه پـول    

ationgroup

جن ⇐ن اسـت  

ر شده و استعاره
.صراع اول است

كـم قيـد بـراي

  .شده است

.شود رداشت مي

يك ساخت از+ 

فع» شود«ست و 

، تظاهر كن كـه

139(  

 عقاب و شاهين

  
جانشين شاعر» 
 در مص» كبوتر«ت

شود كه در حكه

اليه تشكيل ش ف

.  

  .اسب ندارد
مله، اين معنا بر

+ـه + ه مفعول 

  .شدرده

مسند است» مرده

 

تشخيص بدهي،

23/08/99 دومة 

همان» باز«لي 

.كرار وجود دارد
»كبوتر«راع دوم 

صفت) رهيده(ه 

  .ت
اي خوانده  گونه

ز مضاف و مضاف

نيز هست» تب«
  .تضاد دارد» ت

اي تنا چ واژه هي
ه معني كلي جم

ضيِ فعل گذرا به

كر) 4   مد

پژم«: مرده شود

 .رح شده است

دوست ظاهري ت

3  

مرحلة(م تجربي 

 در دو مورد قبل

آراية تك ⇐) ل
 كرده و در مصر

رسته. است» دم

  .نما است ض
رديف است» ش

بايد به كل بيت

ا» خاميِ خود« 

« معنا متضمن 
درست« معنا با 

ه در اين معنا با
ده كه با توجه به

  .م است

بن ماض« الگوي 

گفته آم) 3 .     د

پژم ← ساخت 

جويان مطر جنگ

ت واقعي را از د

ش يازدهم؛ علوم

  .ن دارند

هد در حالي كه

چنگال(عنا دارد 
ه كبوتر تشبيه

بود« مخفف فعل

ض دارد و متناقض
خويش«. م هستند

ر نرفته است و ك

اما) زده ند بهت

ست كه در اين
ست كه در اين

آمده كه و سالم
، آمدمحضر شاه

  .جمله هستند
  .مسند است» 
متمم» راي«. ت

  . است

هول حتماً بايد

شود ار بسته مي

ن فعل مجهول

منان به دست ج

ي اين كه دوست

سنجش

جناس ناهمسان 

ده مي» دوباره« 

و مصراع يك مع
خست خود را به

خواند كه مخ» دم

ن ظاهري متناقض
هاي بيت دوم يه

هيچ فعلي به كار

مانن( واژه است 

 
  )چرا(= 

  ي سه چار

آمده اس بيماري 
آمده اس بيماري 

تن درست وي 
جازة ورود به م

هر دو فعل ج» ه
»اقبال«. ه است

فعل مركب است
مسند» آگاه«. 

ساختار فعل مجه
  .شد

به كا) 2 

توان از آن س نمي

 بسياري از دشم

ين است كه براي

    
 

»ست ـ دوست
 .رست است

سوم معني» باز
  

در هر د» چنگ
اعر در مصراع نخ

بد«را بايد » بدم
 .رست است

 خامي، سوختن
قافي» رفتار ـ كار

ر بيت نخست ه

يك» زده غرامت
 .رست است

 پس) 2بسي ) 
(چه ) 2چنان ) 
يروز) 2القصه ) 
  سخت) 

 .رست است
در معني» علت
در معني» علت

در معني» درست
اجدر معني » بار

 .رست است
داده«و » گشاده
اليه مضاف» حال
بخشي از ف »پاي
متمم است» راه

 .رست است
 باشيد كه در س

برقرار باش»  آن
 .  خواهد شد
 .رست است

ناگذر است، پس

 .رست است
ت كشته شدن
 .رست است

 صورت سؤال اي

www.sanjeshse

د«) بيت هـ
در 2گزينه  

ب«: 1گزينة 
.وجود دارد

چ«: 2گزينة 
شا: 3گزينة 
بد«: 4گزينة 

در 2گزينه  
از: 1گزينة 
ر«: 2گزينة 
در: 3گزينة 
  .باشد

غ«: 4گزينة 
در 4گزينه  .

)1: 1گزينة 
)1: 2گزينة 
)1: 3گزينة 
)1: 4گزينة 

در 3گزينه  .
ع«: 1گزينة 
ع«: 2گزينة 
د«: 3گزينة 
با«: 4گزينة 

در 1گزينه  .
گ«: 1گزينة 
ح«: 2گزينة 
پ«: 3گزينة 
ر«: 4گزينة 

در 3گزينه  .
دقت داشته

معناييا هم
افروخته) 1

در 3گزينه  .
ن» پژمردن«

  .مسند
در 2گزينه  .

بيتدر هر دو 
در 3گزينه  .

معناي بيت

erv.ir
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ـش اسـت    

رده اسـت؛    
نـزد او بـاز    

ضـر نيسـت   

صف عاشقي 

  تقليد كارِ

زمـرة آنهـا   

نـد دادن و    

  
  

   هستند 

ationgroup

ت جهـد و كوشـ

  .نمود ي

 اسير خـود كـر
كنـد و نـ را نمـي 

شك دارد و حاض

ت چهارم در وصف

پس با! را بگيرد

 و بزرگان، در ز

هـوده بـودن پنـ

  .سازد مي

ـ زيراـ    ايم ده

139(  

  .ت

ين در، در مشت

ران را فراهم مي

هن و وجود مرا
ر  ديگر هواي او

هدية سلطان ش

بيت. ندگار است

كه جاي چشم ر

ليد رفتار نيكان

هوم بيت دوم بيه

ن را ماندگار نمي

شد ينهـ  خداوند

  ها فقيت

23/08/99 دومة 

گرفت را خواهند 

 كرد كه كليد اي

زي خود و ديگر

 روي تو تمام ذه
ارش دل بكند،

در حالل بودن ه

 و عظمت خداون

شود ك باعث نمي

تواند با تقل  نمي

مفه. اقالن است

ت و شكوه هم آ

خ كتاب) 4     

   

موف) 4           

)2(

4  

مرحلة(م تجربي 

، دستت ماندگي

اي را باز ِر بسته

خود روزو تالش 

ور باشم، خيال
ويد كه اگر از يا

اين است كه د» 

ت حقايق غيبي
  .داند مي

رود اما اين ب مي
  .يد

ذات عالي ندارد،

نصيحت عات و 

ي است كه قدرت

     هستندي ـ 

       زند ف مي

تروزگارشده ـ 

(، زبان قرآن 

ش يازدهم؛ علوم

ت در زمان درم

ِي مقدر، بايد در
  .آيد ي

ز، شير با سعي و

حتي اگر از تو دو
گو گزينة يك مي

»ت نزديك است
  .يرد

در دريافت  عقل
شوق را بيهوده م

پا هم به خواب م
 شايستگي رسي
ي كه جوهر و ذ

عاشقان به مالمت

 و هستي دنيوي

يجوي عيب) 3  

حرفـ   كرده بود

ترجمه نش كحيات

 عربي،

سنجش

يك از دوستانت م

 رسيدن به روزي
ش به دست مي
ستان سعدي نيز

گويد كه ح ر مي
 شاعر در بيت گ

قيامت سخت«ة 
 صله و انعام بپذ

ناتواني 3و  2، 
صف عشق و معش

پا: نخوانند آن را
وان به بزرگي و

كسي: كان نرسد

 اهميت ندادن ع
  . است

ي زندگي انسان

ه نشده          

اخراجبود ـ  گر
 گفته بود  

  گويد  مي

حدر » ك«ضمير 

    
 

اي و ببين كدا ه
 .رست است
براي: وم مصراع

 با تالش و كوشش
مورد نظر از بوس

 .رست است
رت سؤال، شاعر
مقابل اين معنا،

 .رست است
ي بست از جملة
ك را به عنوان
 .رست است

1هاي  رك بيت
ر سخني جز وص

 .رست است
اب رود، چشم ن
تو ايستگان، نمي

ز ره تقليد به نيك

 .رست است
،4و  3، 1هاي 

ردن افراد نادان
 .رست است

و بيت ناپايداري

 .رست است
  :رتيب

ر كتابش ترجمه
 .رست است

  :رتيب
شلوغگش كه موز
گسخن ـ  كند ي
م سخنكند ـ  ي

 .رست است
  :رتيب

ض) 3  

www.sanjeshse

نيازمند شده
در 1گزينه  .

معنا و مفهو
روزي ←

در حكايت م
در 1گزينه  .

در بيت صور
درست در م

  .گردد نمي

در 3گزينه  .
منظور قاضي

ناكمال شبهه
در 4گزينه  .2

مفهوم مشتر
است كه هر

در 2گزينه  .2
پاي اگر خوا
بزرگان و شا
طبعِ دون از

  .در آيد
در 2گزينه  .2

ه مفهوم بيت
راهنمايي كر

در 3گزينه  .2
مفهوم هر د

در 2گزينه  .2
ترخطاها به 

ضمير در) 1
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
دانش آم) 2
اخراج مي) 3
مياخراج ) 4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

 سختي) 2
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 پارسـايي و 
ي از آن بـه  

پـس  . كـرد  
گفتـه   ه او 

 به سرعت 
از  و افتاد و

ميـر  ا. كـنم       

ationgroup

وف بود، داراي پ
ايعمامـه  يده و

سويش پرتـاب ك
پس بـه. خير: ت

لك هراس كرد
رد روي پاهاي او
لـب آمـرزش ك

139(  

  أخط ـ 

بزرگي معرو ت و
جنس نخ پوشي ز

او، آشغالي به س
رت كردي؟ گفت

از خشم ما يد و
شده بود آنگاه مر
ـه بـراي تـو طل

  .ند

23/08/99 دومة 

 ين 

  كند ها مي

  األبدان) 4

المکالمة ـ ذي

ينكه به شجاعت
فيد ازيراهني س

ه و با اهانت به ا
 به چه كسي پر
رس به خود لرزي
خل مسجدي شد
م جز بـراي اينكـ
 نفسش غلبه كن

5  

مرحلة(م تجربي 

تريو بد ترينخوب

ن به اوست ـ ر
  ستند

                 4

اّلذ )4          

درضمن اي سالم،
كه پيحالي ت در

ه مسخره گرفته
دانيمي: ته شد
مرد از تر. هست
ي نماز داخ اقامه

نيامدم سجد در
ست كه بر هواي

ش يازدهم؛ علوم

   م دهد

خيم ـ كن وت مي
     كنيم

بدي ـ ضرر رسا
ساننده به او هس

  ...تند

  واهد شد

    في ـالّنعم  

           خطأ

السمؤمنين عليه
رفتوفه راه ميك

لباسش را به ه و
آنگاه به مرد گفت
سردار سپاهش ه
يكه مالك براي

خدا سوگند به مس
ن مردم كسي اس

  .اب كنيد
 .  كرد

سنجش

انجاجمه نشده ـ 
  ه نشده  

  علم

دعو ....راآنها  ما 
ك دوري ميـ  تر ت

   كنيم

هر ب) 3نشده    
 نشده ـ ضرر رس

هايي هست شيشه

  دارم ) السي
ه ـ پشيمان نخو

                2(

خط )2          

المرين ياران امير
كروزي در بازار  

گان وي را ديده
آ. توجهي نكرد 
س المؤمنين وير

حالي هي كند در
گفت به خبه او 
شجاعترين: دند

 صحيح را انتخا
ودش را كنترل

    
 

 .رست است

ترج يهُرب ال  ـ
ترجمه أداءـ  هد

جمه نشده ـ مع
 .رست است

  :رتيب
فه معني شده ـ

و زشت تر  خوب
ك دوري مين ـ 

 .رست است
  :رتيب

ها ـ كلّ ترجمه
ها ـ كلّ ترجمه
 .رست است

ش) اينها(اين : تٌ 
 .رست است

  :رتيب
         

همكال(همكار : لٌ 
ضافه ترجمه شده

 .رست است
  :رتيب

                  
 .رست است

  :رتيب
في           

  :ك مطلب
تر يكي از گرامي
.خالق نيكو بود

يكي از فروشندگ
هش ادامه داد و

مياخص، دوست 
خواهرفت تا عذر

مالك ب. هي كرد
ليه السالم فرمو

 .رست است
يگزينه :هازينه

ربرابر نفسش خو

www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
شمعلّم) 1
انجام ده) 2
تر أوامر) 4

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

اين اضاف) 1
يكارها) 3
عمل ـ آ) 4

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

ه صداقت) 2
ه صداقت) 4

در 4گزينه  .3
ُزجاجات هذه

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

خطاها   )1
لي زميٌل) 2
هرگز اض )4

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

   القلب) 1
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
ف ـ تکلَّم )1

ترجمة درك
مالك اشتر
اخ بردباري و
ي. سر داشت

مالك به راه
اين شخ: شد

به سويش ر
او عذر خواه
المؤمنين عل

در 1گزينه  .3
ي گزترجمه

مالك در) 1
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  .است» ناه

ationgroup

            

!شود ل گفته مي

  باشد  

گن :الَذْنب«رباره 

139(  

                  

  ضيه ِاشتِهرَ 

اي فعل مجهول

  مجرور

بعينَ سَ كه بايد 

الي كه شرح در

23/08/99 دومة 

                  

 ند 

ماض )4       

؛ برا»له محذوف

الجار و الم ـ) ة

ك بعينِ سَ   ـکُّــر 

 دم است در حا

6  

مرحلة(م تجربي 

 

.  
  .د

 .ست

 .گيحت

   
 . بود

 . بود

                .ت

  

   .درت است
كه خود را بشكن

»   ش ـ ر ـ ه

فاعل«ن تَوقيع ـ 

علی کثرة الصفة

تَفـک: مصدر است

به معني الَذَنب 

ش يازدهم؛ علوم

.د سبك شمارد
.ر شدن هستند
كندش تواضع مي

  ص كنيد 
جه نكردن به اوس
، خشم او را برانگ

 .كرد

 . ش، بخشيد

سب متن است؟
ون از نخ سفيد
دار لشگر ايشان

. 

 او شجاعتر است

م متن چيست؟

دن به هنگام قد
 شير آن باشد ك

ش«ته األصلية 

علي وزنمصدره 

يدلُّ َع(لمبالغة 

 مبتداي جمله م

)2. صحيح است
  .است» کبر

سنجش

 اهانت كرده بود
 از عوامل مشهو

 برابر پروردگارش

 خطا را مشخص
خره كننده، توج
ن زباله به مالك،
 طلب بخشش ك
 را با دعا برايش

كدام جمله مناس
غال پرت كرد چو
ف شد چون سرد
.خل مسجد شد
 غلبه كند پس

مناسب با مفهوم
  . لم كرد

ب بهتر از بخشيد
ف را بشكند    
.ه تو بدي كرد

ماّدت )2        

م) 2              

إسم ال) 3     »ی
  » صحاب

رست است زيرا

ص» َميت«كلمه 
أک«جمع مكسر 

    
 

ردي را كه به او
خالقي و تواضع

تر فقط درشجاع
 .رست است

يگزينه :هازينه
كار در برابر مسخ
ه با پرتاب كردن
الك در مسجد
رد اهانت كننده
 .رست است

مفهوم ك :هازينه
باس مالك آشغا
 شجاعت معروف

داخ قط براي نماز
بر هواي نفسش

 .رست است
ي نامجمله: ها نه

هركه را به تو ظل
دن هنگام غضب
ن شيري كه صف
ن به كسي كه به

 .رست است
  :رتيب

حذوف        
 .رست است

  :رتيب
                   

   زائد
 .رست است

  :رتيب
َفعَلی«علی وزن 
أص«  موصوفها

 .رست است

نادر رُ تفکَّ  :3ينة 
 .رست است

  :رتيب
داده شده براي ك

جاسم تفضيل و  

www.sanjeshse

مالك مر )2
خوش اخ) 3
انسان ش )4

در 2گزينه  .3
ي گزترجمه

بهترين ك) 1
فروشنده) 2
مرد از ما) 3
مالك مر) 4

در 3گزينه  .3
ي گزترجمه

مرد به لب) 1
مالك به) 2
مالك فقط) 3
هركس ب) 4

در 2گزينه  .3
ترجمه گزين

ببخش ه) 1
غلبه كرد) 2
سهل دان) 3
نيكي كن )4  

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

فاعله مح )1
در 4گزينه  .4

خطاها به تر
جهولم) 1
له حرف) 3

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

مؤنثه َع) 2
صفة و) 4

در 3گزينه  .4
خطا در گزي

در 4گزينه  .4
خطاها به تر

توضيح د) 1
:األکابر) 3
  

erv.ir

37

38

39

40

41

42

43

44



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

اسـم   :َجـر

  
 

ن نيازهـاي      

ـت بيـانگر    

مـاد باشـد    
  .ت

ationgroup

َمتج ـ) يل نيست

  )آيد يز مي

صـحيح بـه ايـن

رگ چگونـه اسـ

ست و قابـل اعتم
ه جانبه بودن است

139(  

اسم تفضي( زرد 

  أقَبح ـَری 

هي و مستقبل ني

پاسـخ ص.  اسـت 

گي او پس از مر

موضوع كامالً درس
وع همهط به موض

23/08/99 دومة 

:األصـَفر) 3   

الُصغَر )4      

  .ت

سر فعل امر و نه

  .هاست ن

او عطا كردهبه 

وضوع نحوه زندگ

ست، مربوط به م
نگ باشد مربوط

 

7  

مرحلة(م تجربي 

اسم مكان: اِکن

     أفاِضل  

 اسم تفضيل است

مله اسميه، بر س

  . ترجمه كرد

  .باشد مي َفعُّل

ز جمله ما انسان

ست كه خداوند ب

دگي است و مو

  .ست

جربه و آزمون اس
 به صورت هماهن

)2(و زندگي 

ش يازدهم؛ علوم

 مضارع وَ مسا

أ )3      أقَوی ـ

ها ر ساير گزينه

  : رتيب

شرط عالوه بر جم

به شكل مضارع

 .ت

َتَف ماضي از باب 

ش جهان مادي از

اي است هاي ويژه 
  .كند  مي

شناخت هدف زند

درست زندگي اس

شكوك نيازمند تج
ختلف انسان بايد

 دين و

سنجش

فعل :أِحبُّ ) 2 

ـاآلَخريَن  )2  

ضارع است و در

جواب شرط به تر
       
 
در جواب شر فـ( 

توان ب شرطي مي

ز باب تفعيل است
ي شرط همگي

بخش آب حيات 

رآمده از سرمايه
سان را تضمين

بيانگر ش) ع(جاد 
 

مويد كشف راه د

ي احتمالي و مش
خ به نيازهاي مخ

    
 

 .رست است

     سم تفضيل

 .رست است

م تفضيل      
 .رست است

فعل مض 3گزينه 
 .رست است

 فعل شرط و جو
رهه يغفاللّ  ـ دم

 َحصلوا ـ حّملوا
سوف َيتَنّبهُ  ـرأ 

 .رست است
 را در جمالت ش

 .رست است

مضارع از ُتَفکِّر 
هاي ي ديگر فعل

 .رست است
:فرمايد رآن مي

 .رست است
 نيازهايي كه بر
ت كه سعادت انس

 .رست است
 دعاي امام سجا

 . خويش است
 .رست است

دو عبارت م هر 
 .رست است
هاي  عبارت پاسخ

بارت اينكه پاسخ

www.sanjeshse

در 4گزينه  .4
  :توضيح

اس :الّدنيا) 1
  مكان

در 1گزينه  .4
  :توضيح

فاقد اسم )1
در 3گزينه  .4

  : توضيح
در گ» أعلم«

در 3گزينه  .4
  :توضيح

ادات شرط،
يند ـ من) 1
تح ـ إذا )2
تقرأ ـإن  )4

در 2گزينه  .4
فعل ماضي

در 2گزينه  .5
  :توضيح

2در گزينة 
هاي در گزينه

   
  

در 3گزينه  .5
ـ قر9صفحه 

در 4گزينه  .5
ـ13صفحه 

اساسي است
در 4گزينه  .5

ـ13صفحه 
درك آيندة

در 3گزينه  .5
ـ14صفحه 

در 2گزينه  .5
ـ14صفحه 

باشد و عب مي

erv.ir
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راه درسـت   

جام دهند و 

زاني داشته 
ن در برابـر  

ـه، دربـارة   

ده و كاالي 
خواهد شـد  

ـو عنايـت      
رد آمادگي 

ودن ديـن      

كـاران   يـان  

ع مختلـف   

م پيامبران 
د ولـي در   

ationgroup

موضوع كشـف ر

 عمل صالح انج

 

ها ارز ي به انسان
ناي تسليم بودن

  .ست

 آن سخن گفتـ

وشگاهي باز كرد
نخاز او پذيرفته 

سـلمانان در پرتـ
نسان از موارعي ا

يي و روزآمـد بـو

در آخـرت از زي

 فرهنگي جوامـع

 در واقع به تمام
انـد يني را داشته

139(  

سد، مربوط به م

آورند و  ه ايمان

 .قرار داده است

 يك برنامه كلي
 دارد كه به معن

در حيطة عمل ا

 خداوند و مانند

م براي خود فرو
تيار كند هرگز ا

ش و كوشـش مس
 فردي و اجتماع

  .ايي است

 نبـوت و پويـايي

 نخواهد شد و د

مادگي فكري و

ي ايمان بياورده
نبياء واجبات دي

23/08/99 دومة 

هدف خلقت برس
  .ده است

د مگر كساني كه

ل آفرينش وي ق

خداوند... واهي 
برنامه اسالم نام

فضايل اخالقي د

عدالت و عبادت
  

تند كه هر كدام
ي جز اسالم اخت

ه موضوع تـالش
 پاسخ نيازهاي

 به اعجاز محتوا

موارد ختم ده از

گز از او پذيرفته

ي داشتند اما آم
  . كند

خرين پيامبر اله
چون مثالً تمام ا

8  

مرحلة(م تجربي 

ي خدادادي به ه
د را از دست داد

در زيان هستند

 خداوند در اصل

د عدالت خيرخو
ت برساند اين ب

يمان و كسب فض

 توحيد، معاد، ع
.باشد متعدد مي

ندگان كاال هست
و هر كس ديني 

 تحريف است كه
به دست آوردن

رت دوم مربوط

ين تنظيم كنند

اختيار كند هرگ

ح فرهنگي پاييني
دريافت و حفظ

 اگر كسي به آخ
م انبياء بنمايد چ

ش يازدهم؛ علوم

هاي ي از سرمايه
شناسد عمر خو

ها د  همانا انسان

رينش است كه

رك فطري مانند
ان قرار داده است

 هستي حيطة ا

شد دربارة ث مي
ران متادن پيامب

ران مانند فروشن
:فرمايد قرآن مي

ظ قرآن كريم از
ست و موضوع ب

  .دگي است

جاز لفظي و عبا

ربارة وجود قواني

يني جز اسالم ا
  . است

ردم حجاز سطح
نامه زندگي را د

ش چنين است
ل به تمام احكام

سنجش

مندي واند با بهره
دف زندگي را نش

قسم به عصر: د
  .ه باشند

ي نوع خاص آفر

هاي مشتر يژگي
ي كه در خلقتشا

دالنه بودن نظام

بري كه مبعوث
ردم از علل فرست

ر كند كه پيامبر
كارند و ق ن زيان

  .خواهد بود

ختم نبوت حفظ
كريم از تحريف ا
 برنامة كامل زند

ول مربوط به اعج

در»  في االسالم

و هر كسي د: د
خدا فقط اسالم

قرآن با اينكه مر
ترين بر ت كامل

عبارت درستش) ف
 نه اين كه عمل

    
 

 .رست است
 اينكه انسان بتو
ت و اگر كسي هد

 .رست است
ايدفرم  قرآن مي

حق و صبر داشته
 .رست است

 فطرت به معناي
 .رست است

به سبب اين وي 
 هدف مشتركي

  .ت
 .رست است

ـ بحث عاد24و 
 .رست است

كه هر پيامب اين
ي سطح فكر مر

 .رست است
 اگر كسي تصور

كنند اينان غ مي
كاران خ  از زيان

 .رست است
 يكي از موارد خ
رد حفظ قرآن ك
ي براي دريافت

 .رست است
ـ عبارت او40و 

 .رست است
ضرر و ال ضرار

  
 .رست است
فرمايد  قرآن مي

يعني دين نزد خ
 .رست است

عصر نزول ق در 
توانست ود كه مي

 .رست است
ـ مورد الف20و 

مان آورده است

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
ـ14صفحه 

زندگي است
در 1گزينه  .5

ـ14صفحه 
توصيه به ح

در 3گزينه  .5
ـ24صفحه 

در 4گزينه  .5
ـ24صفحه 

تا آنان را به
خداوند است

در 1گزينه  .6
و 25صفحه 

در 3گزينه  .6
ـ25صفحه 

رشد تدريجي
در 1گزينه  .6

ـ31صفحه 
خود را تبليغ
و در آخرت

در 3گزينه  .6
ـ29صفحه 

الهي از موار
جامعه بشري

در 1گزينه  .6
و 39صفحه 

در 4گزينه  .6
ال ض«عبارت 

.اسالم است
در 4گزينه  .6

ـ41صفحه 
خواهد بود ي

در 2گزينه  .6
ـ29صفحه 

به ميزاني بو
در 2گزينه  .6

و 31صفحه 
سابق نيز ايم

erv.ir

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

عبـارت  ) ج  
كنند  س مي

كنـد    نمـي     
مربـوط بـه       

ل ببرنـد و  

 و نـاتواني    

ـس تـوان    

ال ﴿اورنـد    

ده است تا 
عضاي يك 

  .ت

واس خـود  
خـدا وجـود    

ationgroup

ن ـ مـورد جدشا
ه ترتيب تدريس

ـردي را ضـايع
بـدن هسـتند م

قرآن را زير سؤال
  .ت

ت نهايـت عجـز

ابي كه هـيچ كـ

ماننـد آن را بيا

ت را انتخاب كرد
تر از اع رآن دقيق

يات قرآن است آ

  .مطابقت دارد

توان با حو ا نمي
لـذا خـ... ينـيم   

  .دهد قرار مي

139(  

نه به سوي خود
ف تحصيلي را به

ل هـيچ زن و مـ
تـر از اعضـاي بـ

دند تا عظمت ق
 تاريخ شده است

 قرآن براي اثبات
  

جنس كتاب، كتا

تواننـد هم د نمي

 كلمات و عبارات
 عبارت آيات قر
ن نزول تدريجي

م ﴾ ...ن القرآن و

 كه چون خدا را
 چشم خـود ببي

در كنار هم ق» ص

23/08/99 دومة 

كردند ن عوت مي
هاي مختلف  پايه

 و خداوند عمـل
ت يات قرآن دقيق

 

الش فراواني كر
 قلوب در طول

ن چنين است
. آنها داده است

اي از ج د معجزه

د قرآن را بياورند

ترين مناسب  و
ق جذب كند و
م دروني در عين

افال يتدبرون﴿ة 

آورند اين است
توانيم خدا را با 

هدف مشخص« 

  .نمايد ذ ميخا

  ديني

9  

مرحلة(م تجربي 

به سوي خدا دع
اند كه ك مدرسه

  .ح

كند  تأكيد مي
ست و عبارت آيا

 .باشد ست مي

ي نزول قرآن تال
ماني در افكار و

آ شكل صحيح 
 قرآن را هم به

را قرآن قرار داد 

 شدند تا همانند

 قرآن زيباترين
ه را به سوي حق
د دربارة انسجام

  .ن است

نند و آية شريفة

آ دعاي خود مي
ر، چون ما نمي

  .دهد ل مي

راي رسيدن به

را اتخا» سكوت«

هاي ف و اقليت

ش يازدهم؛ علوم

انبياء مردم را ب 
نند معلمان يك
كنند نه تصحيح

ت و عزت نفس
وران جاهليت اس
جي آيات قرآن ا

م از همان ابتداي
ة اين كتاب آسم

ند اما عبارت ج
هاي مانند سوره
)ص(مبر اكرم 

س و جن جمع
  

ف ژرف و عميق
هاي آماد  و دل

كنند  را تأييد مي

جاز لفظي قرآن

كن گر را تأييد مي

يلي كه بر اين ا
به عبارت ديگر! 

تشكيل» س و ماده

ديده منظم را بر

«طبيعت موضع 

معارف

سنجش

)مورد ب. شتند
پيامبران ما)  د

ك ل را تكميل مي

ت قرآن بر كرامت
يري از عقايد دو
عين نزول تدريج

سرسخت اسالم 
العادة  نفوذ خارق

ب صحيح هستن
حتي يك سوره م
معجزه اصلي پيا

اگر تمامي انس: د
.يبان هم باشند

براي بيان معارف
د نظر را برساند
ارند و همديگر

عبارت دربارة اعج

ت قرآن همديگر

كنند، دلي كار مي
خدا وجود ندارد

حس« مادي را 

 نظمي اجزاي پد

و نبود، ماوراي ط

    
 

هايي را داش فاوت
ـ مورد. ي است

مطالب سال قبل
 .رست است

ـ دو عبارت40و 
وضوع تأثيرناپذي
جام دروني در ع

 .رست است
ـ مخالفان38و 

ي لفظي سبب
 .رست است

 عبارات الف و ب
شنهاد آوردن، ح

م خداوند) يح د
  .ردد آن را ندا

 .رست است
فرمايد  قرآن مي

هر چند پشتي ﴾
 .رست است

ـ خداوند بر39و 
وجه معناي مورد
يگر هماهنگي د
 .رست است

ـ كل سه ع39و 
 .رست است

ـ اينكه آيات40و 

 .استرست 
وجود خدا را انك
يافت نمود، لذا خ

 .رست است
هاي الحادي و ب

 .رست است
ل و منطق، هر 
 .رست است

ي در مورد، بود و

www.sanjeshse

نحوه اجرا تف
كامالً درستي
و هر كدام م
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ونـد شـك        

  .رند

  .دارند

  .تاس» قر

ationgroup

  ».گذارم مي

بـر وجـود خداو

بر پي به مؤثر مي

  .ر نمايد

  .دانند ين مي

دربارة خداوند د

فق«ي حاصل از 

139(  

وجود نمه صحنة 

  . نيست

داشـت و در براب

زنند از اثر پ مي 

  .ياموزيم

 مادي اظهارنظر

را علت نخستي» 

، موضع ترديد د

هاي رواني  عقده

23/08/99 دومة 

نباشد، من پا به

سازگار» . ندارد

ـد را خواهنـد د

 

دست» طبيعت

راد متخصص بيا

  .ت

  ».كند 

ربارة جهان غير

»طبيعت«ديون 

گنجد نمي آنها 

  .شد

ران جواني دارد،

10  

مرحلة(م تجربي 

  .ت

  .د

لت من موجود ن

 جز ماده وجود

  .دارد» دانم ي

ضع شك و ترديـ

 .ز شرك است

مادي و ماوراي ط

ب ديني را از افر

محقق شده است 

وجود پيدا مي«

تواند در نمي رد،

دانند و ماد ن مي

طة تجربة علمي

باش تري مي حيح

ي افراد، در دور

  .ت

ش يازدهم؛ علوم

برتر است» آورندة

دهد  تشكيل مي

تا عل« است كه 

چيزي«عبارت 

نمي«يعي موضع 

رابر خداوند موض

وحيد و دوري ا

جهان غير م«ت 

  . انكار دارند

شويم، بايد مطالب

»كنجكاوي«س 

  .است» ديگر

«ه به وسيلة آن 

غير مادي را ندا

را علت نخستين 

 خداوند در حيط

جملة صح» .ست

ا ر معتقدات پاره

است» حيد نظري

سنجش

پديدآ«واال و » ت

قانون عليت را» 

ل هر پديده اين

با ع» .جربه است

دات ماوراي طبي

برفكر نكنند در 

يامبران الهي، تو

ب علمي به اثبات

ماديون موضع»

ر با خدا آشنا ش

براساس ي انسان

عوامل د«ته به 

است كه» نياز« 

 ابزار شناخت، غ

»خدا« الهيون 

ي مادي، وجود

نياز از علت اس بي

 سهم بزرگي در

توح«وند نشانگر 

    
 

 .رست است
يك علت«داراي 

 .رست است
»معلول«و » ت

 .رست است
ها، زبان حال يده

 .رست است
ها راه شناخت تج

 .رست است
ي در برابر موجود

 .رست است
اي كه علمي في
 

 .رست است
تقاد الهيون و پي

 .رست است
با تكيه بر مطالب

 .رست است
»هان غير مادي
 .رست است

م خودمان بيشتر
 .رست است

 اكتشافات علمي
 .رست است

ي، وجودش وابست
 .رست است

اصلي هر پديده
 .رست است

كه علوم تجربي،
 .رست است

علل و معلوالت،
 .رست است
هاي كه، در مكتب
 .رست است

داوند موجودي بي
 .رست است

هاي رواني كه ه
 .رست است

ة ما دربارة خداو

www.sanjeshse
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دسـت  » ود  

few  درست
ي نتوانست 
معمـوالً در  

وي ديگـر،   
  

رد (ه كـرد   
اگـر  . كنـيم  
وقتـي   يچ

باشد و از  ي
تيجـه،  در ن

شـتري بـه    

  .كنند مي

ationgroup

منـافع خـو« از    

  . علت است

w معنادار شد 

كسي هيچردند، 
م muchكلمـة  

از سـو). 2و  1ي  
).3رد گزينة ( 

How اسـتفاده
ترجمـه كن» هيچ

هيه تو گفتم كه 
  ).4زينة 

مي» هيچ«عناي 
د. مارش هستند

د كه توجـه بيش

  رت

  .جه كنيم
  هنگي

ي جذاب ديدن م
  طور مناسب

  ايي

139(  

رهـا كننـد يـا

نياز از باشد، بي

اگر جمله. كنيم
مرين زيادي كر

ك). 4و  2هـاي    

هـاي رد گزينه( 
m استفاده كرد

w manyاختار       

no  ه«به معناي
چند بار به: ست 

رد گز(ست است 

به مع noمعادل 
piece قابل شم

خواهد ه از ما مي

مها) 4 

ين كشورها توج
فره) 4 

افرتي مقصد مس
به ط) 4 

  . بوده است
توانا )4 

23/08/99 دومة 

را ر» لودة خـود 

نب» معلول«يزي 

ترجمه ك» هيچ«
غم اينكه آنها تم

رد گزينـه(سـت   

  .دي نبود
اً كم بوده است

manyمراه آن از 

بـل از آن از سـا
oيد جمله را با 

پاسخ صحيح اس
درس a littleس 

littl به نوعي م
eشمارش مانند 

ل است و همواره

 ه

خي و فرهنگي بي
 وب

طور مكرر از اين
 ور صادقانه

ناكش از جنگ
 ه

 

11  

مرحلة(م تجربي 

محيط آ«ستند 

ت است و اگر چي

 no  به معناي»
رغ متاسفانه علي 

few درسـت اسـ

سر و صداي زياد
ها قطعاً عداد بچه
توان هم ت و نمي

ت، پـس بايـد قبـ
l  وa little باي

پa little  شد 
منطقي شد، پس

eهمچنين، ). 1

سامي غيرقابل ش
  

حيط زيست قائل

نشانه) 3 

هاي تاريخ تفاوت
محبو) 3 

للي زيادي به طو
به طو) 3  

س تجربيات درد
تجربه) 3 

)2(انگليسي 

ش يازدهم؛ علوم

توانس ني كه نمي

 نيازمند به علت

ست جمله را با
:خ صحيح است
wادار شد، پس 

  ).3و  2ي 

مهماني بود كه س
ي زياد، پس تعد
ل شمارش است

شـمارش اسـت
littleبين خاب 

معنا گر جمله بي
معنا و غيرم الً بي

1رد گزينة (ست 
واحد اس). 3زينة 

).2رد گزينة (د 

 محافظت از مح

ج از كشور، به ت
 

المل دشگران بين
ر سليس و روان

ه رمانش براساس
 شكل، حالت

ا

سنجش

ريت آمدند كسا
  . پرداختند

است،» معلول«

 a fewكافي اس
پاسخa few شد 
جمله معنا. شود
اه رد گزينه(ود 

 كمي بچه در مه
 نبود سر و صدا

غيرقابل»  و صدا

قابل ش»  و مرتبه
 ديگر، براي انتخ
رست است و اگ

جمله كامالً. ري

قابل شمارش اس
رد گز(ر نيست 

pi استفاده شود

ش زيادي براي

 ارزش) 2 

 از رفتن به خارج
اضافي) 2 

ل تعطيالت، گرد
به طور) 2 

حبه او گفت كه
ش) 2ي كردن   

    
 

 .رست است
 براي نجات بشر
مخالفت با آنان
 .رست است

«ز آن جهت كه 

 .رست است
wو  fewب بين 

معنا ش جمله بي
رانندگي قبول ش

شو في پديدار مي
 .رست است

آنقدر تعداد: له
 معناي جمله و

n  سر«با معناي
 .رست است

t  بار«به معناي
از سوي). 2و  1

در littleار شد 
ة مهربانت نگذار

 .رست است
informa غيرق

 با جمله سازگار
so بايد ازieces

 .رست است
معلم ما ارزش: مله
  .يم

 ايده، امتياز
 .ست استر
ما بايد قبل: له

 عالقه
 .رست است

در اوج فصل: له
  مكرر

 .رست است
در يك مصاح: له

گيري عمل، اندازه

www.sanjeshse
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  هي

نهاست بـه  

رد گزينة ( 

رد (داريـم    
ت اسـت و     

ationgroup

  . برسانند
الع، دانش، آگاه

  .را نگه دارد
  شنهاد دادن

هايي كه خانة آن

  .ت
  نا

  دار

 a استفاده كرد

  يسه كردن

ر جـاي خـالي د
راي فعـل مثبـت

  .ترين است ك

139(  

ن قرن به پايان
اطال) 4 

د، تعلق داشت ر
پيش) 4 

ه  چرا كه جنگل

  افتن
  

 آشنا شده است
آشن) 4  

مقد) 4 

a fe  ياa little

مقاي) 4 

در» هـيچ «نـد      
ه اين جملـه دار

نزديك -------

23/08/99 دومة 

ي را قبل از پايان
 وع

ه پيش فوت كرد
 د داشتن

راض قرار دارند

د دادن، بهبود يا
 ط برقرار كردن

ها همة همسايه
ود، در دسترس

  .يد

 ه، تذكر، نكته

ew توان از مي 

  ن كردن
  ر بودن

 ي كردن

هـوم منفـي مانن
دهد در حالي كه

  

---ر معنايي به 

12  

مرحلة(م تجربي 

ه پروژه تحقيقاتي
موضو) 3 

كه چند ماه ش،
وجود) 3 

معرض خطر انقر

بهبود) 2 
ارتباط) 4 

ما هم اكنون با ه
موجو) 3 
دقت كني»  بودن

اشاره) 3 

onlyبا كلمة . 

تمرين) 2 
متغير) 4 

پيروي) 3 

ياز بـه يـك مفه
د مي» هيچ«ي 

ن صحيح است؟

يده شده از نظر
   »ط انسان

ش يازدهم؛ علوم

 آنها قرار بود كه
 ت

ي را كه به پدرش
 داشتن

ن پرندگان در مع

جا بوده است، ام
  مشخص
آشنا«ه معناي 

 

).4و  3هاي  ينه

  كردن

لحاظ معنايي ني
الت منفي معنا

تو براساس متن
  .داد 

زير آن خط كشي
طخته شده توس

---  
  .اد شده است

سنجش

من اطالع دارم،
فعاليت) 2 

هايي خواهد كتاب
تعلق د) 2 

 معتقدند كه اين
 .ن هستند

 ]نابود شدن
  

ي چند هفته اينج
ص،خا) 2  س

be on fam به

وسيله) 2 

رد گزي(ش است 

  
   كردن

بررسي) 2 

ادامة جمله، به ل
an تنها در جمال

  ).4رد گزينة 

ورد دكتر اسپرانت
صلح اهميت مي

ز 2در پاراگراف 
مصنوعي يا ساخ«

-----------تو 
مللي باشد، ايجا

    
 

 .رست است
تا آنجا كه م: له

 .رست است
خ دوستم مي: له

  دادن
 .رست است

دانشمندان: مله
دنحال ناپديد ش

كنايه از ن[شدن 
  گرفتن

 .رست است
او فقط براي: له

، با اعتماد بنفس
 miliar terms

 .رست است
 

 .رست است
pe قابل شمارش

 .رست است
  كردن

ش دادن، ايجاد ك
 .رست است

 ردن
 .رست است

در ا but وجود 
nyكلمة ). 2و  1

ر(ستفاده كنيم 
 .رست است

 موارد زير در مو
ي مشترك در ص

 .رست است
construc كه د

ma  به معناي»
 .رست است

تن، زبان اسپرانت
الم  يك زبان بين

www.sanjeshse
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ورشـيد در   

 بـه وجـود    

ationgroup

 .قه نوري است

خـرداد خو 15 

هـا رشـته كـوه   

  .آنها است

139(  

8/دل  دقيق 3

  .ت

  .م شد

در روز. تابد  مي

فشرده شـده و ر

اس فيزيكي با آ

  .شود

23/08/99 دومة 

  ت است؟

سال نوري، معاد

ساير موارد است

كره فراهم زيست

  .هر شدند

يد بر آنها عمود
  .د

ها، رسوبات فش قه

زمين، بدون تما

ش صر شناخته مي

13  

مرحلة(م تجربي 

  .كمك كنند

سال درست 7زير 

ت كه برحسب س

 سال بيشتر از س

ط براي تشكيل ز

سطح زمين ظاه

  .قا است

ند يعني خورشي
تابد لي عمود مي

ها و برخورد ورق

 عوارض سطح ز

ت كالرك عناص

  شناسي زمين

ش يازدهم؛ علوم

 

  . دارد

   است؟
ها ك اعي به بچه

 مورد كودكان ز
  .اند ته

  .شاره دارد
    »تان خيالي

ون كيلومتر است

/14 ميليارد 1

خورشيد، شرايط

پستانداران در س

ن از ورقه آفريق

فاقد سايه هستن
درجه شمال 23

ه يانوس شدن اق

از) ها داده(عات 

ن غلظتن با عنوا

ز

سنجش

 چيست؟ 2ف 
  . زبان جهاني

 
ها عيبي ند ي بچه

س متن صحيح
در زندگي اجتما

از موارد زير در
تان خيالي داشت

اش -------به  2
دوست«ه معناي 

15دود   ميليو

حدود  232يم 

انرژي خت تأثير 

ر دايناسورها و پ

دن ورقه عربستا

ها ف رعي تيربرق
3/تا  15يي  5

يلسون، با بسته

آوري اطالع جمع

صر پوسته زمين

    
 

 .رست است
مله آخر پاراگراف

شتر معناي يك
 .رست است

  متن چيست؟
ست خيالي براي

 .رست است
 موارد زير براساس

توانند د يالي مي
 .رست است
يك ا  متن، كدام

مي از آنها دوست
 .رست است

th  2در پاراگراف
imaginary به

 .رست است
ن تا خورشيد حد

 .رست است
نصر پرتوزا توريم

 .رست است
ها و تحت قيانوس

 .رست است
اس نخستين بار

 .رست است
 حاصل دور شد

 .رست است
ر هنگام ظهر شر

هاي جغرافيا ض
 .رست است

رخورد چرخه وي

 .رست است
دور، علم و فن ج

 .رست است
ني ميانگين عناص

www.sanjeshse
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ي كه سـه  

 51%مـوع    

گنتيـت  و م

Lm = 5
  

A
O =  

B
M =  

CH =  

  
  
  

 مركز     

ationgroup

  .د

در حالي. دشو مي

ود كـه در مجمـ

 (Fe O )2 و 3

− = − 
−

2 1
5 1 2


A B
( ,

+ = 12 

C
( ,

+ = 5
2 2

/

( / )

−

+2
2 1 6

1 2 4
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شود ستخراج مي

بندي نم ها طبقه

شـو تقسـيم مـي  

(Cuهماتيت ،

  .شده است

: y Δ = 2

) R

) AM :
9
2

  .ست
/

/)
= =

2
4

2 6


    شعاع        

23/08/99 دومة 

صر فلزي مس اس

ه ل در زمره كاني

)كالز  تق %12(
  

uFeSيريت  )2

عت سفالگري ش

x2

= +2 23 4

  .است 

  .طبق است

: y x= − +7

A  برابرCH اس

= 2
13

ش

14  

مرحلة(م تجربي 

عنص) جان شرقي

 به همين دليل

ر پتاسيم يا ارتوك
).ي پوسته زمين

هاي كالكوپي كانه

عث توسعه صنع

  .شوند وب مي

= 5

+ =4 21 5

منط Aنه رأس 

+ 22

C  از خطAB

  )2(ياضي 

ش يازدهم؛ علوم

استان آذربايج(ر 

شود،  يافت نمي

و فلدسپار %3)
%5  هاي كاني

در حالي كه ك. 

لجين همدان باع

ي گرمابي محسو

55شعاع دايره 

AD روي ميان

  .كند دق مي

y Cو فاصله  =

ري

سنجش

ر شهرستان اهر

در پوسته زمين
  .ست

39(پالژيوكالز  
بيش از . (دهد 

.عنصر آهن است
  .آهن هستند

 رس در شهر الل

هاي وه كانسنگ

  :ا

 )  برابر ش) 1و

 سپس نيمساز 

صد AMخط 

/ x /= +2 4 1

    
 

 .رست است
ونگون ورزقان د

 .رست است
ه طور طبيعي د

ها را داراس  كاني
 .رست است

:پار به دو دسته
ن را تشكيل مي

 .رست است
(pbS) فاقد ع

داراي عنصر آ )
 .رست است

ر مناسب خاك
 .رست است

اي در گرو ي رگه

 .ست است
L برابر است با

 .ست است

تا) 1−و  −
 .ست است

AC AB=،

روي خ) 1و  15
 .ست است

 AB  برابر/ 6
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α = β

α + β

2
  

y a(x=  

maxy =  

x x−2 3  
x −2  

y+ =6
6  

S x.y=  

S x(= 6  

*x =  

x +22 4  

V −
45

75
  

V −2 75  
V =  

(x )+ 21  

ationgroup

b

a

β −


= − =

4
7
2

x )(x )+ −1 3

a

Δ= = − 4 4

x t t=  +2

x− = 3 3

y
y

=  +26

y x ,+ 23 34
x)− +36 2

b

a
= − =

−2 6

x x+ + 24 2 2

V
= +45 1

2


V −5 675  
V= 3  

x x= +2 2 2
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 α = 1

( , )) a⎯⎯⎯→11

a

a

+


216 4
4

t+ − =2 15 

x x− −2 3 3

y+ − =6 36 

x y+ =3 2 1

x S =23
4

/
−
12 2 8

3


x x+ = −2

 ×2 45 

= 
− =75 225

x+ = +21 2

23/08/99 دومة 

m = 5

=−. د 
1

4

a=  −24

x x −2 3

=رب  →3 

y = −3

y = −2 6

x
−= 3 6

4
82

x− + 2 2

V = ×2 45 

x x+ + 7 5

15  

مرحلة(م تجربي 

( كند  قطع مي

a− + = 4 4

xق ق   = −5
= حاصلضر 3−

+ =3 45 3

x− 3
2

x+2 6

x x + =23 5

V = ×2 45

x x+ +2 5 4

ش يازدهم؛ علوم

y ها را در, )
3
4

a = 2

غ ق
3

 

( )−3 5 1

  :كنيم ب مي
= 

  .ت

(V )−5 75

x=  =
  . دارد

سنجش

C محورy

 

 

 :بايست شد، مي

 

 
x(x + ضرب 2

قابل قبول است 

 

) V(V+ − 7

 

,− −1 4
كند و يك ريشه

    
 

 .ست است

 .ست است

C = 3
4

.درست است

.درست است

 .رست است
ض مستطيل باش

.استدرست 

.درست است
x)( در  )+2 1

xشه  = − 5
3

.درست است

) 75

.درست است

x ك صدق مي =
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(x − 3  
x − =1  
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AM =  

ABCS =  

x =  

AN

AN + 2  

A BC :
Δ
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Δ

  

  

ationgroup
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جموع 

12
9

A
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+
3
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+
1
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) (x= −2

( , ) 6 5 6

= 2 3

4 3

  .  است 

ABCS3

x x× + ×5

x= =3 مج 4

AM

M /


+1 5

MT =3
MS =3

23/08/99 دومة 

) (y+ −22 2
+ =5 11

 ABخـط   ره 
ورد دو نقطـه      

AMمنصف 

×= =3 8 12
) x=8 9

AN , =



4
3
1 

/=1 5

ST=  =2

 محيط

16  

مرحلة(م تجربي 

  :شد

) y x =22

عمودمنصف پـار
ـت محـل برخـو

ازها روي عمودم

12

AM

/

=1

8

/+ =2 1 5 3

ش يازدهم؛ علوم

باگي مورد نظر 

x −1

ز آن به همراه ع
A مـوازي نيسـ

  .باشد  مي

  .ست

  .ت

ه برخورد نيمسا

/3 5

سنجش

 
م كه داراي ويژگ

از 2و به فاصله  
ABو  Δخـط  

جواب M2و  

دايره الزم ا 5ل 

 
است Bزاويه ز 

 
باشد، نقطه ن مي

 

    
 

.درست است
گيريم در نظر مي

 .ست است
Δموازات خط 

كنيم چون دو خ
M1دو برخورد 

 .ست است
شكل زير حداقل

.درست است
نظر روي نيمسا

.درست است
الساقين  متساوي

 .رست است

.درست است
  :داريم
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ب غلظـت   

ماً دريافت 

ختـه پـس         

ختار فاقـد     

ي دنـدريت   
انـد   يوندي

اي صـاف   ه  

  

ationgroup

ه در جهت شـيب

اي مستقيم ياخته

ـدة خـود در ياخ

دارد و ايـن سـاخ

  .ند

  .شود  مي

ستند كه انتهـاي
ز جنس بافت پي

هـاي ماهيچـه ه

.ي متصل است
  

 

139(  

ند به دليل آنكه

يام را از جسم ي

صـال بـه گيرنـ

ها وجـود د ورون

كن طي متصل مي

ي نخاع مشاهده
  .س است

هاي فشار هس ده
ششي چنداليه ا

 

  .د
 در همگي ياخته

به تارهاي آويزي
. به تغذيه ندارد

 .ر تماس است

23/08/99 دومة 

شو سوي غشا مي

  .ي است
ها پي د و آكسون

صـبي پـس از اتص

بكه عصبي از نو

گاه عصبي محيط

اع كانال مركزي
كز اصلي تنفس

  .كند مي

ت، گيرندي پوس
الف ميلين و پوش

 .شوند ريك مي

شود تغذيه مي) 
عنبيه هستند و

  .كنيم ده مي
 گرفته است و ب
 بنابراين نيازي

ف حفرة بيني در

17  

مرحلة(م تجربي 

ت مواد در دوسو

ت پايانة آكسوني
شوند  هدايت مي

هر ناقل عص 2ي 
  .شود ي

 ساختار يك شب
  .ي است

 مغز را به دستگ
  .ست

ش خاكستري نخا
بخش از مغز مرك

ها حفاظت مي وب

هاي حسي يرنده
داراي غال 20ة 
تغيير كند تحر) 

  1شناسي 
مايع شفاف(يه 

سم مژگاني و ع
 صاف را مشاهد
يه و عنبيه قرار
تار سلولي است

  1شناسي 
 

در دهان و سقف

)2(شناسي  ت 

ش يازدهم؛ علوم

ش اختالف غلظت

 عصبي به سمت
ي درون آكسون

شناسي ي زيست
ها مي شا به يون

 است و در اين
مركزي و محيطي

 

 نخاع است كه
سي و حركتي اس

، در بخش2سي 
صل است و اين ب
سياري از ميكرو

ترين گي ، عمقي2
صفحة 1ق شكل 

)حرك مكانيكي

ش زيست 16حة 
با زاللي) رة چشم

مل مشيميه، جس
هاي ميه ماهيچه

ت كه بين مشيمي
ست و فاقد ساخت

ش زيست 20حة 
 . چشايي است
د) حاوي موسين

 زيست

سنجش

 2شناسي 

كلي باعث كاهش

هت هدايت پيام
وي ناقل عصبي

كتاب درسي 8ة 
ر نفوذپذيري غش

2  
متعلق به هيدر

بندي م و تقسيم

 2شناسي  ست
  .اند 

ور صورت سؤال
هاي حس ي رشته

شناس زيست 15 
خاع به مغز متص
خاع را در برابر بس

  2شناسي 
2شناسي  زيست

ها طبق ن گيرنده
مح( در اثر فشار 

و صفح 2شناسي 
 اليه خارجي كر
ي كرة چشم شام

رون مشيمني د
سم مژگاني است
نبيه مردمك اس

و صفح 2شناسي 
هاي بويايي و ده

ح( مادة مخاطي 

    
 

 .رست است
ش زيست 8تا  6، 

ها به طور ك كانال
  .كنند جا مي ه

ها جهت ر آكسون
هاي حا يزكيسه

طبق متن صفحة
قطعاً باعث تغيير

 .رست است
شناسي  زيست 

ساختار عصبي م
ر نردبان مانند و

 .رست است
زيس 15و  11تا  

 ب و پ صحيح
منظو 

صب نخاعي داراي
صفحة 19شكل 

النخ  طريق بصل
ني ـ نخاعي نخا

 .رست است
ش زيست 21و  2
ز 21صفحة  2 

اين. شعاب است
كل دندريت آنها
 .رست است

ش زيست 24و  2
بخشي از(رنيه 

جزاي الية مياني
هاي خو در رگ 

نظور حلقة جس
خش مركزي عن

 .رست است
ش زيست 32و  3

رت سؤال گيرند
هر دو گيرنده با

www.sanjeshse
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مواد را جابه
د: 2گزينه   
ري: 3گزينه   
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زرد
گوش چپ

حريـك بـا   

ي حسـي،    

تة عصـبي    

ناپس دارد   
ن كه دچار 
ر مجـاورت        

پ بـه درون        
  .)كنيد

ationgroup

 چشم چپ

طة كور لكة ز

صبي به دنبال تح

در خـود موهـاي 

 مـاهي دو رشـت

عقب بـازو سـين
 اين نورون با آن
آكسـوني آن در

 

تاسـيم از پمـپ
ل كتاب توجه ك

139(  

ت

كور طة نقط

 بيني

  .ه نقش دارد

  .ش دارد

و ايجاد پيام عص

.كنـيم  هده مي

 در خط جانبي

 نورون حركتي ع
شود  متصل مي

مي بـه پايانـه آ

 ها  نه دندريت

سـيم دو يـون پت
در شكل 2و  1ي 

23/08/99 دومة 

راست چشم  

لكة زرد نقط

لكرد هوشمندانه

 بلند مدت نقش

  .هاي هواييه
ت پرتوفرابنفش و

ها را مشاه نورون

گيرندة مكانيكي

هاي رابط كه با
ركتي عقب بازو
د بنـابراين پيـا

  .ه نداريم

شود ها انجام مي

 سـديم ـ پتاس
گذاريبه شماره 

18  

مرحلة(م تجربي 

 ل
 گوش راست

ست كه در عمل

ل آن به حافظه

 دارد نه محفظه
 توانايي دريافت

اي ن جسم ياخته

، به هر گ2سي 

ه ز يكي از نورون
دريت نورون حر
عمل ايجاد كنـد
بي در اين ناحيه

  .اند صحيح 2

  .يح است
كــه تعــداد 
ـه كـور بـه     

   
  ها وب

ه  طريق آكسون

فعاليت پمپ از 
. (گيرد جاي مي

ش يازدهم؛ علوم

  .ست
  .ق است

ش تنها بخشي ا
  .ي نقش دارد

اه مدت و تبديل
  .قش دارد

حفظه هوا وجود
نند زنبور عسل

 مگس، تجمع ج

شناس كتاب زيست

ي مهاركننده از
ود در سطح دند

تواند پتانسيل ع ي
صبهاي ع ز ناقل
2شناسي  زيست

  2ي 
، صحي2شناسي 
محلــي ك(ة زرد 

ت گـوش و نقطـه
رد چشم چپ 

ي است كـه بـا
ارد نه با همه لو
ي به ليمبيك از

در اولين مرحله
ر داخل پمپ ج

سنجش

  .صادق نيست
سچشايي صادق ا
ه چشايي صادق

  2شناسي 
 است و اين بخش
 نيز در يادگيري

حافظه كوتاجاد 
 وضعيت بدن نق

  2شناسي 
  .د

يي فقط يك مح
ضي حشرات ما

ي حسي پاهاي

ك 33صفحه  15

2  
هاي عصبي ه ناقل

 و به گيرنده خو
شود ولي نمي ي

د پس اگزوسيتوز
ز 16صفحة  20

شناسي زيست 3
ش زيست 29فحة 

اشــيم كــه لكــة
به سمت) ترند ن

 بنابراين لكه زر
  .ستقر است
يشانيمخ، لوب پ

 مرز مشترك د
ي از لوب بويايي

  
، د2شناسي  ست

سه يون سديم د

    
 

راي هيچ كدام ص
هاي چ راي جوانه

قط براي گيرنده
 .رست است

ش زيست 12تا  1
 بخش مغز مخ
ستگاه ليمبيك
هيپوكامپ در ايج
خچه در تنظيم

 .رست است
ش زيست 34و  3

اند و سوم صحيح
در هر پاي جلوي

چشم مركب بعض 
 
در باالي موهاي 

  .ود دارند
5كل طبق ش: م
.  

 .رست است
2شناسي  زيست 

 كه هنگامي كه
يناپسي شده س

يل الكتريكي مي
رسد ب بازو نمي

ها طبق شكل  ه
 .رست است

1و  29، 23، 1
صفح 9شكل  بق

دقــت داشــته با
 مخروطي فراوان

تر است  نزديك
پ نقطه كور مس

ترين لوب م زرگ
جگاهي و آهيانه

رسال پيام بويايي
 .رست است

2شناسي  يست
زيس 4صفحة  6 

شده و سپس س

www.sanjeshse
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در 2گزينه  .14
0صفحات   
ترين بزرگ  
د: 1گزينه   
ه: 3گزينه   
مخ: 4گزينه   

در 2گزينه  .14
33صفحات   
موارد دوم و  
د: مورد اول  
:مورد دوم  

 .آن را دارد
:مورد سوم  

داريناها وجو
مورد چهارم  

متصل است
در 4گزينه  .14

16صفحة   
دقت كنيد  

وارد فضاي
تغيير پتانسي
ماهيچه عقب

ساير گزينه  
در 1گزينه  .14

0صفحات   
طب: 1گزينه 

د: 2گزينــه   
هاي گيرنده

سمت بيني
در سمت چپ

بز: 3گزينه   
دو لوب گيج

ار: 4گزينه   
در 2گزينه  .14

زي 4صفحة   
طبق شكل

نورون وارد ش
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ـانطور كـه     

جمجمـه و   

  د
) مكانيكي(

ب درسـي  

 منظـور از  

ر تنهـا در          

لك توسط 

 فـرد  در ـه 
 دوپـامين  ، 
 مـخ  قشر ز

ationgroup

  

ـه اسـت و همـ

هـا و ج ون مهـره  

يي، نوري و درد
(دمايي، وضعيت

صاوير ديگر كتاب
  .ه باشند

ر هست، مغز و
  . اع است

صـاب خودمختـا

نعكاس بستن پل

كـ شـوند  مـي  ن  
مصـرف، ادامـة  

از هايي بخش بر

139(  

 مننژ قرار گرفتـ

 استخوان سـتو

، شيميايي، دما
، د)مكانيكي(سي 

  . هستند

ير با كمك تصصو
پ سؤاالت داشته

تر  بخش خارجي
تر هست، نخا لي

دارنـد ولـي اعص
  . كنند ل مي

خودمختار و يا ان

جملـه دوپـامين
با. دارد ماده ن
ب اعتيادآور مواد 

  .ند

23/08/99 دومة 

هاي ي بين پرده

شوند و با ته مي

هاي مكانيكي، ده
هاي تماسي يرنده

ايي و مكانيكي

 كه بخشي از تص
ويي به اين تيپ

ر مادة سفيد د
د در بخش داخل
كلتي دخالـت د
نادرست تكميل
 توسط اعصاب خ

ج از عصبي هاي 
آ دوباره  مصرف

.دهد مي دست 
دهن مي كاهش 

19  

مرحلة(م تجربي 

در فضاين مايع  

درون مغز ساخت

گيرند: شوند  مي
شوند و شامل گي
ي نوري، شيميا

 
است 1399ور 

ي براي پاسخ گو

ستري نسبت به
ت به مادة سفيد
ه ماهيچـة اسـك
 و ت عبارت را ن
نند ترشح بزاق

ناقل شدن آزاد 
به شديدي ميل
افسردگي و گي
را فرد كنترلي د

  .ست

ش يازدهم؛ علوم

عي است كه اين
  .ي است

هاي جانبي د طن
  .تقيم ندارند

بندي كلي طبقه
ش بندي نمي طبقه
ها گيرنده: شامل

  
 . باشدوس مي

برگرفته از كنكو
 تشخيصي بااليي

  2سي 
ي كه مادة خاكس
خاكستري نسبت
ه و غيرارادي بـه
ن موارد ب، پ
ي غيرآگاهانه مان

موجب و گذارند
مي فرد، نتيجه در

حوصلگ بيسالت، 
خود و گيري ميم

ل بسيار مهم اس

سنجش

  
ع مغزي ـ نخاع
 از بافت پيوندي
ي موجود در بط
 مغز تماس مست

  2شناسي 
 به پنج دسته كل
هاي شيميايي ط
ده حواس ويژه ش

 2شناسي  ست
مت سؤال تاالمو

ها ب ؤال از شكل
موزان بايد توان

شناس زيست 17
ه عصبي مركزي
ركزي كه مادة خ

هاي آگاهانه پيام
ت دارند؛ بنابراين

هاي ز در فعاليت
  .د

2  
گ مي اثر اي ناره
د. كند مي ايجاد
كس احساس فرد
تصم قضاوت، ي
در صورت سؤال 

    
 

 .رست است
2شناسي  يست

صورت سؤال مايع
ها نس اين پرده
هاي وسط مويرگ

خش خاكستري
 .رست است

ش زيست 23تا  2
راساس محرك
ه پيكري گيرنده

 حالي كه گيرند
 .رست است

زيس 32و  14، 1
خص شده با عال
 نوع طراحي سؤ

آم  است و دانش
 .رست است

تا  15و  11، 1
خشي از دستگاه
ستگاه عصبي مر
كري در ارسال پ
لت غيرارادي دخا

مغز نيز: ورد الف
ري دخالت دارد

 .رست است
شناسي  زيست 

كن سامانة بر آور
ا سرخوشي و ت
فر به و شود مي د
توانايي و گذارند ي

»در ابتدا«كلمه 

www.sanjeshse
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زي 9صفحة   
منظور از ص  

دانيد جن مي
اين مايع تو  

همچنين بخ
در 1گزينه  .14

21صفحات   
ها بر گيرنده  
در حواس پ  
دردند در و

در 2گزينه  .14
0صفحات   
بخش مشخ  
اين :توجه  

قابل حدس
در 4گزينه  .15

0صفحات   
منظور از بخ  

بخشي از دس
اعصاب پيك  

هاي فعاليت
دليل رد مو  

اعصاب پيكر
در 1گزينه  .15

12صفحة   
اعتياد مواد  

لذت احساس
آزاد كمتري
مي نيز تأثير

به ك توجه  
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هـاي   انـال       
دانيـد    مـي     

.  

ـاي حـس   
ضـعيت در   

ت تـأثير آن   

ه تماسـي،  

ي مركـزي    
ي مركـزي  

 لـرزش  و ي 

ationgroup

 دليـل آنكـه كا
 همـانطور كـه

.شوند محيط مي

هـ ـي و گيرنـده    
گيرنده حـس وض

ده سپس تحـت

ي شامل گيرنده

دسـتگاه عصـبي
ر دستگاه عصبي

حسـي چـار بـي  
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Cرو  ش پايين

وسـوي  در د) 

الف پتانسـيل      
انسـيل زيـاد     

اهش اسـت بـه
خواهنـد شـد و
ت در دوسوي م

زي گـوش درونـ
دقت كنيد گ. د

ژالتيني خم شد

هاي حس پيكري

الف ميلين در د
عصبي ميلين دا

دچ فرد و مختل 

 .ي مربوط است
  .د

23/08/99 دومة 

و بخش Aالرو 
)Dروي  ـايين  

م كـاهش اخـتال
ـت اخـتالف پتا

  .شود ي
شدت رو بـه كـا

هاي مربوطه خ ن
هش شيب غلظت

شود 

ي بخش دهليـز
ها هماهنگ شوند

ي ابتدا پوشش ژ

ه  نوع از گيرنده

سازنده غال) صبي
هاي ع كرد ياخته

حركت، و ينايي

ه بخش حركتي
شود چار ايراد مي

20  

مرحلة(م تجربي 

بخش باال(سيل 
 B و بخـش پـ

شود بـه مفهـوم
ه به سمت مثبـ

يل عمل زياد مي
به ش Cسيم در 

تر يون تشار بيش
غلظت باعث كاه

  .ست
  .ست

ش نايي ديده مي
  .رند

هاي تعادلي يرنده
ه عادل اين پيام

اي دايره جاري نيم

ن در پوست سه

غيرعص(ورگلياي 
ختالل در عملك

شود و بي نمي م

آيد كه به ش مي
 جهشي پيام دچ

ش يازدهم؛ علوم

ش اختالف پتانس
بخش باالروي( 

  : يم
ش صفر نزديك مي

 سمت منفي چه

ز پايان پتانسيد ا
يب غلظت پتاس

شوند باعث انتش ي
در جهت شيب غ

بسته اس Dش 
بسته اس Aخش 

ينايي و لوب بين
ب بويايي قرار دار

 نوري چشم، گي
ع جهت تنظيم ت

  . ست

ت مايع درون مج
  .شوند  مي

همچنين.  ندارد

هاي نو  به ياخته
ردن آنها باعث اخ

انجا درستي به 

ر حركت نيز پيش
هشي نه انتقال

سنجش

  2سي 
سيل عمل كاهش

ختالف پتانسيل
اي رو نمايش داده
ف پتانسيل به ص

شويم چه به ي

يم ـ پتاسيم بعد
و شي Aديم در 

مي وقتي باز مي
هيل شده مواد د

سديمي در بخش
پتاسيمي در بخ

2  
خ ماهي عصب بي
ي بويايي و عصب

  2شناسي  ست
هاي گيرنده: رم

فرستند تا ي مي
اي و منشعب اس ه

  2شناسي
روني، با حركت
دة ژالتيني خم

واس ويژه وجود
 

هاي ايمني بدن
با از بين برند و 
عصبي هاي پيام

د كه اختالل در
د كه هدايت جه

    
 

 .رست است
شناس زيست 5و  

ش از نمودار پتانس
خش افزايش اخ
كه در شكل روبر
گامي كه اختالف
ي از صفر دور مي

عاليت پمپ سدي
شيب غلظت سد
سديمي و پتاسيم
جام انتشار تسه

دار س كانال دريچه
دار پ كانال دريچه
 .رست است

2شناسي  زيست 
بخش پشتي مخ

هايجلويي لوب

 .رست است
زيس 29و  22، 1

دوم، سوم و چها
هايي مخچه پيام

ع انتهاي دارينه
 .رست است

ش زيست 31تا  2
دهليزي گوش د
حاطه شده با ماد

 .رست است
هيچ گيرندة حو

 .د وجود دارند
 .رست است

 M.S ه ياخته
كنند حمله مي) ع

پ ر نتيجه ارسال

حواسمان باشد 1
حواسمان باشد 3

www.sanjeshse
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غشا داريم ك
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  .شود مي
فع: 1گزينه  
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دار س دريچه
ها با انج كانال

ك: 3ينه گز  
ك: 4گزينه   

در 1گزينه  .15
36صفحة   

در عقب و بخ
در سطح جو 
  
  

در 4گزينه  .15
10صفحات 

مورد اول، د
وضعيت به م
زردپي از نوع

در 1گزينه  .15
29صفحات   
در بخش د  

هاي اح مژك
در 3گزينه  .15

در پوست ه  
دمايي و درد

در 4گزينه  .15
در بيماري  
مغز و نخاع(

شوند در مي
  .شود مي

1در گزينه   
3در گزينه   
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ـم نزديـك       

ز هـم دور       

ن خـود بـه    

، مـوازي و  

ا در نقطـه  
يجه خنثي 

به انتهاي  

q ne=  

q e= −5  

' Aq
q =  

'
Aq q=1  

ationgroup

ي نـور را بـه هـم

توهـاي نـور را ا

 توسط آكسـون

د الزاماً مستقيم،

، تنها)1(ساناي 
كتريكي و در نتي

Aبت به ماده 

/→ ×8 1 

e /= − ×5 1 6

A B Cq q+ +
3

'
B

(
q

+=1
12

2

139(  

چشـم پرتوهـاي

سـي چشـم پرت

اً پيام بويايي را

ي يكنواخت بايد

ز آنجا كه كره رس
B بدون بار الك

نسب Bس ماده 

/− = ×9 1 6

  :سته هستند
−× =196 1

C + += 12

( )− = −16 22

23/08/99 دومة 

  وليه

همانند عدسي چ

 و بـرخالف عدس

ست كه مستقيماً

 ميدان الكتريكي

از. شوند بت مي
 شد، اما نقطه 

−  پس. شود مي

n− →191

خش به دور هست
C−− × 198 1

( )− + =16 1
3

 nC

21  

مرحلة(م تجربي 

رد نه اطالعات ا
 

  .قش دارد

 همگرا است و ه

سي واگرا است

ز حواس ويژه اس

خطوط. كند مي

ره داراي بار مثب
A مثبت خواهد

/برابر   nC8

n = × 95 1

ون در حال چرخ
C

  

nC= +2

)2(زيك 

ش يازدهم؛ علوم

ورودي نقش دار
 .ه نقشي ندارد

  .شي ندارد
 قلب و خواب نقش

شود عدسي مي

شود، عدس ده مي

اي از نها گيرنده

مكتريكي ايجاد 

مام نقاط اين كر
Aپس بار نقطه 

Bتريكي ماده 

  .ست

الكترو 5پس . ت

:رت مقابل است

k داريم: 

 فيز

سنجش

  2شناسي 
هايي اطالعات و
لكرد هوشمندانه
 فشار خون نقش
 تنظيم ضربان

  2ناسي 
ربيني استفاده م

بيني استفاد ديك

2  
گيرنده بويايي تن

 است كه بار الك

، تم)1( رساناي 
ر تماس است، پس

يكديگر، بار الكت
تر اس شي نزديك

 دست داده است

به صور) 1(الت 

k1 شدن كليد 

    
 

 .رست است
ش زيست 11 و 1

خ در پردازش نه
ل مغزي در عمل
خچه در تنظيم
هيپوتاالموس در
 .رست است

شن زيست 26و  2
 براي اصالح دور

 براي اصالح نزد

 .رست است
شناسي  زيست 

 كتاب درسي گ
  .برد  مغز مي

 .رست است
اي وگراف وسيله

  .اشند
 .رست است

له باردار به كره
در) 2(رساناي نا

 .رست است
به ي Bو  Aش 

 الكتريسيته مالش

 .رست است

يك الكترون از

 .رست است
ر سه كره در حا

با بسته و باز) 2
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'
Cq q=1  

'
Cq

+=2  

  :لن داريم
q

F k=  

' 'q q=1 2  

qF'

F q
=  

الف جهت 

F = ×3 9  

F = ×2 9
  

E
(

E r
=2

1
  

F /= 2 5  
  

ationgroup

'
B

(
q

+=2
1

2


( )+ + − =4 2
2

كمك قانون كول
q q

/
r

→1 2
2 

q q+= 1 2
2

' 'q q r
( )

q q r '
×

1 2 2
1 2

م اندازه و در خال

/ ×× 9 6 41

/ ×× 9 2 7 11

  :كنيم مي

r
) E

r
→21

2
2

−× ×65 1 2
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( )
nC

− = +2 42
 nC= +1

به ك. منفي است

−× =332 1

− += =12 8
2

F'

F
→ = 2

12

يعني هم. هستند

كننـد بـه   

− × ×61 2 1
16
 

− × ×61 2 1
9

 

از آن محاسبه م 

( ) E= 24 2
4

  :آوريم ي
/ × =64 1 6

23/08/99 دومة 

 C

، مq1عالمت بار 
q ×

= × 199 1
3



 nC= −2

× × =
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