
  

  
  88//1515زمان شروع آزمون: زمان شروع آزمون: 
  99//2525زمان پايان آزمون: زمان پايان آزمون: 

  نظام قديمنظام قديمعمومي عمومي 
  و تجربيو تجربي  رياضيرياضيرشتة رشتة 
  13991399  خردادخرداد  22

  

  نام درس
ترازي بهةدر هر ردطور ميانگينبهآموزانمعموال دانش

  .اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد دهند.سؤال پاسخ مي10چند سؤال از هر
  سؤال پاسخ خواهيد داد؟ 10شما به چند سؤال از هر  4750 5500 6250 7000

   2 4 5 7 فارسيزبان و ادبيات 
   2 3 4 7  عربي

   3 5 6 8  دين و زندگي
   2 3 5 7 زبان انگليسي

  

  وقت پيشنهادي  ي سؤال ي صفحه شماره ي سؤالشماره تعداد سؤال نام درس
  17  2- 5 1-2525 3و زبان فارسي3و2ادبيات فارسي

  18  6- 9 26-50 25 3و2عربي
  17  10- 13 51-2575 3و2دين و زندگي

  18  14- 16 76-25100 3زبان انگليسي
  70  ــــــ ــــــ100 جمع دروس عمومي

  

  

  

  
فاطمه منصورخاكي مدير گروه

 پوريفرهاد حسين مسئول دفترچه
  ليال ايزدي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسولي:مدير مستندسازي و مطابقت با مصوبات

 زهرا تاجيك آراييري و صفحهنگاحروف
 سوران نعيمي نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

  021- 6463تلفن چهار رقمي:   - 923پالك  -بين صبا و فلسطين -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقالب

محمدجواد مريم شميراني، قدم، ـماييـيم رض، ابراهداوود تالشي،، حسن پاسياراحسان برزگرزاده،محسن اصغري، حميد اصفهاني، مبينا اصيلي  فارسيزبان و ادبيات 
 مرتضي منشاري، حسن وسكريبخش زماني،كاظم كاظمي،  سعيد گنجقورچيان،

 پور اسماعيل يونس فاطمه منصورخاكي،،محمدمهدي رضاييحسين رضايي،،ابوالفضل تاجيكدرويشعلي ابراهيمي،  عربي
  هادي ناصريكبير،  مرتضي محسني، سكينه گلشني، محمدابراهيم مازنيبقا،اييمحمد رض،صالح احصاييمحمد آقاصالح،  دين و زندگي
  زاده اميرحسين مراد، عليرضا يوسفرضا كياساالر،، ميرحسين زاهدي، محمد سهرابي، علي شكوهي،بهرام دستگيري  زبان انگليسي

 هاي برتر  ويراستاران رتبه گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس
هاي  مسئول درس

 مستندسازي

  فريبا رئوفي  ليال وظيفه  مرتضي منشاريمحسن اصغري،   محمدجواد قورچيان  محمدجواد قورچيان  فارسيزبان و ادبيات 
  ليال ايزدي  ـــــــ  درويشعلي ابراهيمي  فاطمه منصورخاكي  منصورخاكي فاطمه  عربي

  محدثه پرهيزكار  محمدابراهيم مازني  يسكينه گلشن  بقا محمد رضايي  بقا محمد رضايي  دين و زندگي
  پويا گرجي  فريبا توكلي  محدثه مرآتي  نسترن راستگو  نسترن راستگو  زبان انگليسي

طراحان به ترتيب حروف الفبا  

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد

 گذاري كنيد با روش دهدهي هدف

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 ?
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  ؟اند چه تعداد از لغات زير، به درستي معنا شده - 1

ها به هنگام جنگ)، (تاك: انگور)، (جنحه: پيشاني)،  (ايما: رمز)، (پاتابه: پوشش اسبان و فيل ال: مهلت دادن)،(اختالف: رفت و آمد)، (اهم
  ها) (جوالهه: عنكبوت)، (سر: رئيس)، (قدوم: قدم

  چهار) 4  پنج) 3  شش) 2  هفت )1
 ؟اند معنا شده نادرستها،  كدام گروه از واژه - 2

  ب) مينو: شيشه    چيني : سخنسعايتالف) 
  د) صلوات: درود    ج) جرز: ديوار اتاق و ايوان

  دار و) كميت: اسب خال    هـ) ودود: بسيار مهربان
  وب، ج، ) 4  ب، د، و) 3  الف، د، هـ) 2  الف، ج، هـ )1
  ؟نيستدرست معاني واژه  بعضي از در كدام گزينه  - 3

  كش: بغل، آغوش، خوش، خرّم) 2    سطوت: وقار، حشمت، مهابت، غلبه )1
  انگيزي، بدي كردن، بدخلقي، بدخواهي شرارت: فتنه) 4    بالي، زرنگگر، الا رند: زيرك، حيله )3
  ؟شود نميكدام بيت غلط اماليي ديده در  - 4

الني  طبل قضا كوفتند اين دم پيدا شود )1 ا پ زا جنبش  ا ت فرس  ز  ا   يا يي 
  حجابي آن دگر دارد كز اين سو راند او مهمل  گر باز رو آرد و تخم دوستي كاردبدو ) 2
  فردي تو چون نكند از همگان فرد مرا    حسن غريب تو مرا كرد غريب دو جهان )3
مين    اند و لطيف و بس ثمين بس ضعيف) 4 ك ر  د لب  ا ط هست  ر  د ا م يك    ل
  ؟خورد اماليي به چشم مي غلطدر كدام گزينه،  - 5

  جوشش و غليان –ن دمضغ و جوي –عاريه و قرض  )2  غضنفر خشمگين –هله و آگاه باش  –صبوح و شراب  )1
  شبح و سايه –شعر حدي  –مناعت طبع ) 4  مضموم و نكوهيده –و تنگنا  مضيق –تالطم و ناآرامي ) 3
  ؟اند درستي معرفي شده پديدآورندگان كدام آثار، به - 6

  يعتي)، (آن روزها: طه حسين)(طرحي از يك زندگي: علي شر )1
  بطوطه) (به سوي اصفهان: پير لوتي)، (خيرات الحسان: ابن )2
  (سووشون: سيمين دانشور)، (تا ناكجا: سيدعلي موسوي گرمارودي) )3
  (روزگار سياه: مشفق كاظمي)، (زادالعارفين: خواجه عبداهللا انصاري)) 4
  ؟ه استبيان شد نادرستكدام گزينه از جنبة تاريخ ادبيات  - 7

  و ستايش پيامبر (ص) است. تنعبند مشهور وي در  الدين عبدالرزاق اصفهاني تركيب هاي كمال يكي از بهترين سروده )1
  آمده است، نمونة يك اثر داستاني كوتاه و خواندني است.» عزاداران بيل«كه در كتاب » گاو«داستان  )2
افزايد و چشم ما را بر آتش افروخته  معاني با تصاوير زيبا و بديع، بر كشش و تأثير كالم ميترين  ترين و وسيع در غزل موالنا، پيوستگي ژرف )3

  گشايد. در جان شاعر مي
ترين مسائل عرفان پرداخته  به بررسي مهمنگاشته و در آن  618ول در سال غرا در بحبوحة حملة م» مرصاد العباد«الدين رازي كتاب  منج) 4

  است.

 194تا1هايدرس/ صفحه24مباحث كل كتاب/: 2ارسي ادبيات ف
  165تا  1هاي  درس/ صفحه 23مباحث كل كتاب/ : 3ادبيات فارسي 

  دقيقه 17وقت پيشنهادي:                      175تا  9هاي  / صفحهدرس 24/ كتابمباحث كل : 3فارسي زبان  

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  3 زبان فارسي ،3، ادبيات فارسي 2ادبيات فارسي  هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ 

  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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  ؟آمده است نادرستاثر يا آثاري در مقابل نام پديدآورنده در كدام گزينه نام  - 8
  ويليام شكسپير: اتللو، ليرشاه، هملت، مكبث )1
  شدگان، هزار دستان، مادر، سلطان صاحبقران علي حاتمي: دل )2
  بحر در كوزه، بامداد اسالم، در جستجوي تصوفكوب: پله پله تا مالقات خدا،  عبدالحسين زرين )3
  وجه دين، خوان اخوان، زادالمسافرين، سفرنامه ناصر خسرو:) 4
 شود؟ در بيت زير پيدا مي هاي كدام گزينه آرايه - 9

  »از خون دلم ديده چنان گشت كه مردم/ زين گوشه بدان گوشه تردد به شنا كرد« 
  كنايه -حسن تعليل -اغراق -تناسب ايهام) 2    اغراق -آرايي واج -ايهام -استعاره )1
  مراعات نظير - آميزي حس -استعاره - حسن تعليل) 4    آرايي واج - بيهتش -مجاز -تشخيص) 3
  است؟ نادرستشده در مقابل كدام گزينه  هاي نوشته آرايه يكي از -10
  جناس) -را يار جاني كن (مجاز   زانو و مي نشين با دوست هم  نوـز اهل باده حرفي ياد دارم جان من بش )1
    تشبيه) - آميزي  بستم (حس در آن گلشن كه من گلدستة گفتار مي  موشينه رنگي داشت گويايي، نه بويي داشت خا )2
ار عشق تو مركب جان نمي )3   )تشبيه –كشد (جناس  روشني جمال تو هر دو جهان نمي  كشد قوت ب
  اسلوب معادله) –كز خم زلف به راه تو شب تاري هست (ايهام   ار چراغي به كف آرـر رخ يـاي دل از مه )4
 در ابيات زير كدام است؟» استعاره، تشبيه، پارادوكس و حسن تعليل« هاي ترتيب آرايه -11

  كه شمع را اگر آسايشي است از باد است  هر غمم آسوده كرد و دانستم ) اجل زالف
  ها را ز دلت تير به سنگ آمده است هـنال  نت حوصله تنگ آمده استـب) صبر را از ده

  به دنبال سخن فهم دويده است ارـيـبس  ج) داني عرق نقطه به روي سخن از چيست؟
  هاي مكتب است ، جنگ طفلتاصل اس جمله بي  ت و گوي اهل عالم بر سر دنيا به همـگفد) 
  ب، ج، د، الف) 4  ج، الف، د، ب) 3  د، الف، ج ب،) 2  ج، د، ب، الف )1
  ؟است متفاوتتكواژها در كدام گزينه تعداد  -12
  ريبقايقي خواهم ساخت، دور خواهم شد از اين خاك غ )1
  جانان من برخيز و بشنو بانگ چاووش) 2
  اي زيباي كوچكش را ربودند، و گفتند تو آواره )3
  برگي، تنهاست، باغبان و رهگذاري نيست باغ بي) 4
  ؟است» مركب - مشتق«هستة گروه اسمي در كدام بيت  -13
خاكي )1 دم  آ هگذر  ر ر  د كه  د  ا ي ر   تنيدندبس دانه فشاندند و بسي دام   ف
  م از مهره هم از مار شديمه بهره ه كه بيو  دلجويي ما هيچ نداشت لعل و زلفش سر )2
  قت رستن هوس نشو و نمايي داردو   آن شاخك نورسته كه در باغ وجودخ فر )3
  دادن گل پژمرده را  ادشهپنتوان به دست   جان به جانان نسپرم دلبستة آن نيستم گر) 4
  ت؟در كدام بيت فعل جمله به قرينة معنوي حذف شده اس -14
  اكين رسد آخر چه زيانتـسودي به مس  حيف است چنين روي نگارين كه بپوشي  )1
  در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد  د كردـهي بايـت نيايد گنـت از دسـطاع) 2
و )3 شن ن كس  ز  گوي ددرشتي  رم    ويـه آزرم گـي بـوانـا تـن تـخـس   ن
  دـا رونـر روي دريـه بـان كـه آنـك  ت و بسـعدي در اين گل فرو رفـنه س) 4
 ؟ترتيب چند تركيب وصفي و چند وابستة پيشين وجود دارد در متن زير به -15

 ايلاز ايل بازگشتم؛ از ديدار عزيزانم محروم ماندم. خانوادة گرفتارم را از حضور و حمايت خود محروم كردم. به تهران آمدم. ولي روحم در «
  ».آغوش آن مادر مهربانآن چادر، در توي  ،نار آن چشمهماند. در ميان آن دو كوه سبز و سفيد، در ك

  نه، پنج) 4   هشت، شش )3  هشت، پنج) 2  هفت، شش )1
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 ؟با توجه به متن زير، كدام موارد كامالً درست است -16

سي قرار داده ب در ستايش شاه عباس است. هزاران غزل به جا ماندة او، وي را در زمرة شاعران پر محصول زبان فارصائ برخي اشعار ميرزا«

  »هاي رايج در اين عصر پرداخته است. است. او در اشعارش به زيباترين صورت ممكن به مضمون

  شود. يافت مي» اليه صفت مضاف«الف) در متن دو 

  ب) يك مسند در متن وجود دارد.

  .شود يك نقش تبعي پيدا ميج) در متن 

  خورد. واژة مشتق به چشم مي سهد) 

  الف، ج) 4  ب، د) 3   الف، د )2  ب، ج )1

  ؟با كدام گزينه قرابت دارد» سوزد همه جان ماسوا را هرق ارنه دوزخ / به شرار يمگر اي سحاب رحمت، تو ببار«مفهوم بيت  -17

  دان اليم بي جمال دوست رحمت را عذابي  ز دوزخ ايمن است و عاصيكاندردر بهشتي  )1

  ير ماـرود تقص كز حد ميورنه معلوم است   هم مگر لطف تو گردد عذرخواه بندگان )2

  نم به جاست نيست از دوزخ غمي تا ديدة پر   اك، دل را از گناهپكند اشك ندامت  مي )3

  ف تو پر گردد، عنايت پا شودـگر لطـم مـه  سوي آن عالي جنابمن به خود كي راه يابم ) 4

  ؟است متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  -18

  سازد نسيم بي ادب را غنچه تصوير مي  ويان را گ گويد جواب هرزه خموشي خوب مي )1

  دم سازد دو لب را در نظرها خامشي تيغ دو  شكوه عقل را بسياري گفتار كم سازد )2

  ماستـد نـان را صـز جـغـي مـوشـمـدر خ  تـه دخل مغزهاسـنـيـن در سـخـن سـاي )3

  ويـجـا مو رـج و را ـد تـويـج يـر مـحـب  خامشي بحر است و گفتن همچو جوي) 4

  ؟است متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  -19

  ه تأييد ذوالمنـته بـسم بسـلـن طـكـبش    بگشاي قفل بسته به مفتاح اتحاد )1

كنيد )2 فاق  ت ا و  ييد  گرا تحاد  ا ه    م كند ز كفر اثرـما كـاد شـحـه اتـك  ب

  شود ياش يك چشم بينا م نه فلك در ديده  ديدة هركس كه روشن شد به نور اتحاد )3

  ر (باران)هاي مط يچ نيست به جز قطره قطرهكه ه  د و سيل را نگريدـيـرايـاد گـحـه اتـب) 4

گزينة ...  جز ها به با همة گزينه» پاالي من صبحدم چون كلّه بندد آه دود آساي من / چون شفق در خون نشيند چشم خون«مفهوم بيت  -20

  متناسب است.

  ن كز آسمان آمد پديدـق دان خون مـو آن شف  سمانرفتم اندر كوي او در خون من رفت آ )1

  رود خون ز دودش جاي اشك از چشم اختر مي  لي دارم كه چون سوزد ز غمدآن چنان خونين  )2

  تـون اسـنـجـة مـلـسـلـن از سـرّة آه مـط  ون استـگـلـن گـرمي آه دل مـك از گـاش )3

مـب  ون رنگـبه سيل اشك من كه آبي است خ) 4 آه  كـه دود  بـن    راقـت بـري اسـه ا
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 ؟بيت زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد -21

  »مرا به خير تو اميد نيست، شر مرسان    اميدوار بود آدمي به خيركسان«

  ز خير خير تراوش نمايد از شر شر  تو بدسگالي و نيكي طمع كني هيهات )1

مي )2 جامع  است    ا چه باشد شر و وزرت اي غويـت  روي خير تو اين 

  ز نوميدي به روي آيدت خواري  ان اميد داريـيز كسـر چـو بـچ )3

   كه در وادي شر بود سيرشان    انــرشـيـد از خـيـت امـو دسـشـب )4

 ؟بيت زير، با كدام بيت تناسب مفهومي دارد -22

  »ش در ميان بينييآفتاب    دل هر ذره را كه بشكافي«

ز هر دو جهان    اي گشته است ظاهر زان جمال ذره )1   برخاسته است شور ا

دل    ش نيست در خورد گلـازكـل نـگ )2 و  جان  ز  ا جزويست  ذره  هر    كه 

  شود اي خورشيد تابان مي در جهان هر ذره    آفتاب روي تو گر به جهان تابد دمي )3

  اي وا كن گره در كار بينايي ميفكن ديده    تجلي از دل هر ذره شور چشمكي دارد) 4

  ؟شود نميخداوند يافت اراده و مشيت لوقات در برابر در مفهوم كدام گزينه عاجز بودن مخ -23

  ز و بسته چو كودك در شكمـاجـع    اش و قلم ـش نقـيـد پـاشـش بـقـن )1

  از خود بطلب هر آنچه خواهي كه تويي    بيرون ز تو نيست هرچه در عالم هست )2

  د در ضرّ و نفعـا دم زنـه، تـق نـطـن    دست نه، تا دست جنباند به دفع )3

  ارگهـوزن كـش سـيـون پـزان چـاجـع    ه بارگهـق جملـلـدرت خـش قـيـپ) 4

كرد و از  راهب گفت: اگر ديروز بر ضعف من رحم نكرده بودي و تنهايم گذاشته بودي آن شخص به تو حمله مي«... با عبارت  ةابيات گزين -24

 تناسب معنايي دارند.» شدي ترك كردن من پشيمان مي

  نه گر سر بري در دل آيد غمم  مـرّمـي خـكنگيري ـر دستـنه گالف) 

  برد دريا به ساحل مي ةخار و خس را موج  شود لطف خدا افتادگان را دستگير ب) مي

كرد) ج ز  غا آ عمل  نيكي  ه  ب كه    نيكي او روي بدو باز كرد  هر 

برت) د يد  آ يكي  ن كني،  يكي  ن   بدي را بدي باشد اندر خورت  چو 

    الف، د) 2    بالف،  )1

  ج، د )4    ب، ج) 3

  ؟است متفاوتمفهوم كدام گزينه  -25

  دل نهادن هميشگي نه رواست  سرا) مهمان را (مهمان سپنجبه سراي  )1

  ترسمش منزل نبيند جز به خواب    و رفته كاروان يخفته در واد )2

  گاه) است پشتي كه بر اين پناه داري ل (تكيهنه معو    تو مسافري و دنيا سراب كارواني) 3

   زان كه از وي كس وفاداري نديد    ي و اسباب اودل منه بر دني )4
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) ۳۳ -  ۲۶عّين األصّح و األدّق في الجواب للّترجمة أو التعريب أو المفهوم:(  
قَر علی األيدي اّلذي يستفيد منه في صيد الّطيور اُالخری!« -26  »:َيحمل الصَّ
  شود! برد، حمل مي مي) باز شكاري بر دستان كسي كه از آن در شكار پرندگان بهره 1
  كند! كند كسي كه از آن در شكار پرندگان ديگر، استفاده مي ها حمل مي ) شاهين را بر دست2
  گيرد! كار مي ) شاهين روي دستان كسي است كه در صيد پرندگان ديگر آن را به3
  كنند كه از آن در شكار پرندگان ديگري استفاده كنند! ) باز شكاري را روي دست حمل مي4
 »:أشعَّة القمر اّلتي َظَهَرت، جعلت الّسماء منظرًا َيخلُب القلوب!« -27
  شدند! ها شيفته مي اي قرار داد كه دل ) پرتوهاي ماهي كه آشكار شد، آسمان را صحنه1
  ها را ربود! اي قرار داد كه دل ) پرتو ماه كه آشكار شد، آسمان را صحنه2
  داد، ظاهر شدند! اي قرار مي سمان را صحنهها شيفته شدند وقتي پرتوهاي ماه كه آ ) دل3
  ربود! ها را مي اي قرار داد كه دل ) پرتوهاي ماهي كه آشكار شد، آسمان را صحنه4
 »:النجاح ِلَنْسَع كثيرًا! علينا أّال نتكاَسل و للوصوِل إلیقد َيمنُعنا بعض االفكار من العمل ف« -28
 ا بايد تنبلي نكنيم و براي به دست آوردن موفقيت تالش بسيار نماييم!اند، پس م ) بعضي افكار ما را از كار باز داشته1
  دارند، پس ما نبايد تنبلي كنيم و براي رسيدن به موفقيت بايد بسيار تالش كنيم! ) گاهي بعضي افكار ما را از كار باز مي2
براي به دست آوردن موفقيت بسيار ) گاهي برخي افكار مانعي براي كارهاي ما هستند، ولي بايد از تنبلي دوري كنيم و 3

  تالش كنيم!
ايم، پس ما بايد سستي نكنيم و براي رسيدن به موفقيت بايد  ) قطعاً از فكر كردن در مورد برخي كارها باز داشته شده4

 بسيار تالش كنيم!
 :!»كانت األرض في الماضي َتزيَّنت باللباس األخضر أكثر من عصرنا و َتمّتع أجدادنا بجّو نقيّ « -29
  بردند!  مي  تري بهره شد و اجداد ما از هواي پاكيزه تري نسبت به روزگار ما، آراسته مي ) در گذشته زمين با پوشش سبز بيش1
  مند شده بودند! تر از روزگار ما با لباس سبز آراسته شده بود و نياكان ما از هوايي پاك بهره ) زمين در گذشته بيش2
  كردند! هاي ما از جو سالمي استفاده مي كرد و پدربزرگ بيش از عصر ما زيبا جلوه مي ) زمين قبالً با لباسي سبزتر،3
  تري برخوردار بودند! زمين لباسي سبزتر از زمان ما به تن كرده بود و گذشتگان ما از هواي پاكيزه ة) در قديم كر4
 عيِّن الّصحيح: -30
ها را  آنبودم دادم اميدوارم  ميها را به دوستانم هديه  وقتي مقاله !»:أصدقائي َرجوُت أن َيْقبُلوها یإذا أهديُت المقاالت إل« )1

 بپذيرند!

  خواستيد اين را از مالياتتان حساب كنيم؟! آيا مي »:هل تريدون أن نحِسب هذا من خراجكم؟!« )2
ودند و بهترين مردم در عيد قربان خوشحال ب »:مسرورين و َلبُسوا أْحَسن مالبسهم! یكان الناُس في عيد األضح« )3

  ها را پوشيده بودند! لباس
اگر پدر فرزندش را از كار زشتش نهي نكند نشان »: !أّنه لم يرج هدايته یإن لم ينه الوالد ولده من عمله القبيح َدّل عل« )4

 دهد كه او اميدي به هدايتش ندارد! مي

دقيقه 18وقت پيشنهادي:     104تا  1صفحة  /)درس 7( مباحث كل كتاب /  :3عربي/ 125تا  1صفحة درس)/   10(/ كل كتاب مباحث  : 2عربي

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،3و  2 عربيهاي درس  گويي به سؤال اً قبل از شروع پاسخلطف

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10از  گذاري چند هدف  آزمون قبل 10چند از 
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  »ال خير في ودِّ إمریء متلّوٍن!«عّين الّصحيح فی المفهوم:  -31
 !ياآلمال المتنّوعة للمرء دون الّسع يئدة فال فا )1
 كه آنجا آبرو ريزد دوروييرويه كن كار /  ز بهر آبرو يك )2
 !ظاهره و باطنه سواءً علينا أن ال نعتمد علی أحٍد ليس  )3
 كه هر چه سبز كند آفتاب، زرد كندطمع ز اختر دولت مدار يكرنگي /  )4
  »:كنند! پذيرند و در كارهايشان از آن استفاده مي رف ما را مياگر با دوستانمان صادقانه سخن بگوييم ح« -32
 إْن نتحّدث مع صديقاتنا صادقاٍت تقبل الکالم مّنا و يستفدن منها فی أعمالهّن! )1
 إْن نتکّلم مع أصدقاءنا صادقين يقبلوا کالمنا و يستفيدوا منه فی أعمالهم! )2
 و استفدت منه فی أعمالهّن! إْن نتکّلم مع الصدقاتنا صادقًة قبلت کالمنا )3
 إْن نتحّدث مع أصدقاءنا صادقًا يقبل کالمنا و يستفيدوا منه فی األعمالهم! )4
 »:كند! براي ما به عنوان الگويي در مقاومت و پايداري توصيف مي» الجليل«شاعر فلسطيني درختان زيتون را در « -33
  كُاسوة في المقاومة و الصمود! الشاعر الفلسطينّي يصف لنا أشجار الّزيتون في الجليل )1
  شاعر فلسطين أشجار الّزيتون في الجليل يصفها لنا كُاسوة في الثبات و الصمود! )2
  يصف أشجار زيتون لنا في الجليل ُاسوة في المقاومة و الثبات! الشاعر الفلسطينيّ  )3
  شاعر فلسطيني يصف لنا أشجار زيتون الجليل بالمقاومة و األسوة! )4
  ):۴۲- ۳۴الّنص التّالي بدّقة ثّم أجب عن األسئلة بما يناسب الّنص ( اقرأ ■■

من العيش ما يصفو و ما يتكّدر! كّل شـديدة نزلـت بقـوم لهـا مـن بعـد شـّدتها رخـاء. اإلنسـان  یفي الدنيا فالبّد أن ير  عاشمن 
نفعـًا و إن حـاول أن تكـون  لنفسـه ضـرًّا و ال يملـك لقاء الّشدائد. يجب أن نؤمن بأّن اإلنسان ال یالعاقل هو اّلذي يعّود نفسه عل

أن يجعلـوا حيـاتهم كّلهـا سـرورًا و بهجـة مسـتمّرة، فيهـا نعـيم ال  يحـاولونعاقبته في منتهي الحكمة. نعم! هناك كثير مـن النـاس 
ق هـذا األمـل! اإلنسـان فـي حّد، لكّننا ال نعرف فيمن سبق مّنا مـن اسـتطاع أن ُيحقّـ ی! و هذا مّما يكون أن يتحّقق إلاألّيامُتكّدره 

يصـاب بـالغرور فـي الّرخـاء. سـفينة  ييـأس فـي الشـّدة و ال غالب األحيـان ورقـة فـي ُهجـوم الريـاح. حـين آمـن المـرء بكـّل هـذا ال
 يرتعش بهذه الصعودات و النزوالت! الحياة تعلو في زمن و تهبط في زمن آخر، و العاقل هو اّلذي ال

    …لقاء الّشدائد. لماذا؟ ألنّ  یالعاقل هو اّلذي يعّود نفسه عل -34
    من صبر ظفر! )2    لكّل نزول صعودًا! )1
  الصبر مفتاح الفرج! )4    يدوم! الفرح ال )3
    : الخطأعّين  -35
  كّلما صعبت الشّدة يبتعد الفرج من اإلنسان! )1
  يتحّقق لإلنسان بشكل كامل! استمرار السرور ال )2
  بّدل األحوال!يحاسب حسابًا لت الويل لمن في نعيمه ال )3
  النعيم و البؤس يأتيان إلينا إتيان الّنهار و الّليل! )4
  »اإلنسان في غالب األحيان ورقة في هجوم الّرياح!«عّين الّصحيح في االستنباط من العبارة التالية:  -36
  اإلنسان يدّبر و اهللا يقّدر! )1
  زمام اإلنسان بيد اآلخريَن؛ فال تدبير له! )2
ره بيد حوادث الّدهر!تقدُّم اإلنسان  )3   و تأخُّ
  ال تعتمد علی عقلّيتك! فاُالمور دائمًا تجري علی خالف رأيك! )4
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    ّص: بمفهوم النّ  يرتبط العّين ما  -37
  الدهر يومان يوم لك و يوم عليك! )2    يوم السرور قصير! )1
  عند الشدائد ُيعرف اإلخوان! )4    دوام الحال من المحال! )3
  ّ۳۹و  ۳۸شکيل: (عّين الّصحيح في الت(  

  :»کّل شديدة نزلت بقوم لها من بعد شّدتها رخاء!« -38
  ِشدَّةِ  -ِمْن  –َشديَدٍة  )2    َلَها    –َنَزَلْت  -ُکلَّ  )1
  َبْعدَ  –َقوٍم  -ُکلُّ  )4    َرخاءٌ  –َبعَد  –َشديَدٌة  )3
  :»تهي الحكمة!أّن اإلنسان ال يملك لنفسه ضرًّا و ال نفعًا و إن حاول أن تكون عاقبته في من …« -39
  الِحْكَمةَ  -َنَفِسهِ  -َيمِلُك  - اإلْنَسانَ  )2    َتكُونَ  -َحاَولْ  -َنْفِسهِ  -َيمِلكَ  )1
  یَمْنَتهَ  -َعاِقَبةَ  -َأنَّ  -َحاَولَ  )4    َعاِقَبةُ  -َتُكونَ  -َحاَولَ  -َنْفسِ  )3
  ):۴۲- ۴۰عّين الصحيح في اإلعراب و التحليل الصرفي ( ■■

   »:عاش« -40
  »من«المستتر و مرجعه » هو«الفتح/ فاعله ضمير  یمبني عل -متعدٍّ  -معتل و أجوف )1
  المستتر» هو«الزم / فعل و فاعله ضمير  -معتل و أجوف -مجّرد ثالثي -للغائب -ماضٍ  )2
  و الجملة فعلية» من«الفتح / فاعله  یمبني عل -مبني للمعلوم -الزم -مجّرد ثالثي -فعل ماضٍ  )3
  لجملة فعلية و خبر و مرفوع محالً المستتر، و ا» هو«بني / فعل و فاعله ضمير م -مبني للمعلوم -متعدٍّ  )4
  »:يحاولون« -41
  مبني / فعل و مع فاعله جملة فعلّية و خبر –مبني للمعلوم  –متعدٍّ  –مزيد ثالثي  –فعل مضارع  )1
  المستتر »هو«معرب / فعل مرفوع بثبوت نون اإلعراب و فاعله ضمير  –الزم  –صحيح  –للغائبيَن  )2
  مزيد ثالثي من باب مفاعلة / فعل مرفوع بثبوت نون اإلعراب و فاعله ضمير الواو البارز –للغائبيَن  –مضارع  )3
  مبني/ فعل و فاعله ضمير الواو البارز و الجملة فعلّية و خبر و مرفوع محّالً  - مبني للمعلوم  –الزم  –مزيد ثالثي  )4
    »:األّيام« -42
  معّرف بأل / فاعل و مرفوع -جامد -يوم، مذّكر)جمع تكسير(مفرده:  )1
  فيه أو ظرف للزمان و منصوب منصرف / مفعول -معرب -معّرف بأل )2
  منصرف / ظرف للزمان و منصوب -معرب -معّرف بأل -جامد -اسم )3
  معرب / فاعل و مرفوع -معّرف بأل -مشتق و اسم زمان -جمع مكّسر -اسم )4
  ):۵۰- ۴۳سئلة التالية (مناسب للجواب عن األعّين ال ■

 (عن الفعل المعتل):  الخطأعّين  -43
  !يدروس يما رأيُت تقّدمًا ف يکنُت حزينًا ألّنن) 1
  الّدنيا و اآلخرة! يَيِعدنا رّبنا الکريم مغفرته و رحمته ف )2
  راحة! يحياته يعش ف يمن َيَدع الحرص ف )3
  !مرَض رجٌل عجوٌز و عجَز أن يمَش علی رجليه )4
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 حيح في عالمات اإلعراب الفرعّية:عّين الصّ  -44
  !ال بأَس، نذهُب إلی المسلموَن و نتکّلم معهم عن مشاکِلنا )1
َب الحاضرين في المجلس بالفّالحين! )2  َرحَّ
  الّطالب شاَوروا المعّلمين في مشاكَل تُبِعُدهم عن المطالعة! )3
  ؟!أ سافرَت إلی مازندراَن الجميلِة و شاهدَت غاباَتها الخضراءَ  )4
  :الّصفةفيه  ليسعّين ما  -45
    الحديقة رائحة األزهار کثيرة! كَ تلفي  )1
  أ تعلمون أنَّ إرضاء الجميع غاية ال تصلون إليها! )٢
    ُاعطيت الجائزة له بسبب کشفه المهّم! )3
  اّلذي َفتَّشُت عنه طول الّنهار! يهذا هو الظَّب )٤
 في إعراب المضارع: الخطأعيِّن  -46
  جوزًا َيطُلُب ِمنه ُمساَعدًة!من َيْتُرُك عَ  )1
  أنَت َتْعَتِمُد علی نفسك ِلُتَحقَِّق أهدافَك! )2
  ُاْنُصْر أْضَعَف الناس حّتی َتْبُلَغ الَمْجَد و الِعزََّة! )3
  َاّلذي َيَتَأمَُّل قبَل الكالم ِلَيْبَتِعَد عن الخطأ! )4
 فيها أحد النواسخ: ما جاءَ عيِّن العبارة اّلتي  -47
  نسان ُيدرك ِسّر جمال العاَلم!َلْيت اإل )1
  »ال َيتَِّخِذ المؤمنون الكافرين أولياءَ « )2
  إن كنَت تطلب العّزَة َفحاِول في الحصول عليها! )3
  »أ لم َتعلم أّن اهللا علی كلِّ شيٍء عليمٌ « )4
  عّين مفعوًال مطلقًا: -48
  يکون الشهيد محبوبًا عند اهللا دائمًا! )1
 !يوالدحّقًا علينا يا  كَ لإّن  )2
  مطالعة دروسک أّيها الّتلميذ! يإسَع سعيًا ف )3
 » قد أنزل اهللا إليکم ذکرًا و عليکم أن تّتبعوه« )4
 العبارات التالية: يعيَّن التمييز ف -49
 للخّفاش حاّسة سمع حاّدة جّدًا! )2  ُاذن الخفافيش أکثر من عيونها فائدًة! )1
 القّصة جميلًة! يلعبارات ففلتکن ا )4  !كَ کتابهذا أدّق مسألة أفهم من  )3
 في المنادى:  الخطأعيِّن  -50
 يا اُهللا! إغفر لنا ذنوبنا! )2  أّيُتها التلميذُة! ساِعدي صديقتك! )1
  يا صاحَب القدرة! نحن نحتاج إلى المساعدِة! )4  يا أيُّها ظالموَن! إلی َمَتی الظُّلم؟! )3
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  ؟متعال كدام است و در اين راستا، كدام توانايي را به بشر عنايت كرده است انسان توسط خداوند كرامتيكي از شواهد  -51
  راه حق با استمداد از عقل رگزيدنب –نشان دادن راه رستگاري و شقاوت با ارسال انبيا  )1
  هاي الهي مندي از موهبت بهره –نشان دادن راه رستگاري و شقاوت با ارسال انبيا  )2
  برگزيدن راه حق با استمداد از عقل –براي انسان ر آن است چه د آنآفرينش جهان و  )3
  هاي الهي مندي از موهبت بهره –براي انسان چه در آن است آنآفرينش جهان و ) 4
ن اثبات ضرورت معاد را تبيي داليليك از  ل نمود و اين موضوع كدامدلّمتوان  آفريني از خداوند را با كدام عبارت شريفه مي به دور بودن عبث -52

  ؟كند مي
  حكمت الهي - » و أنّكم الينا ال ترجعون« )1
  عدل الهي - » و أنّكم الينا ال ترجعون« )2
  حكمت الهي -» اَفَحسبتم أنما خَلَقناكُم عبثاً« )3
  عدل الهي -» اَفَحسبتم أنما خَلَقناكُم عبثاً«) 4
تأكيدي  ،آورد و كدام عبارت شريفة براهين ضرورت معاد را فراهم مي يك از عدم ظرفيت دنيا در اعطاي جزاي بسياري از جرائم، زمينة كدام -53

  ؟شود محسوب مي» القيامةلَيجمعنَّكُم الي يوم «مجدد بر قطعيت وقوع وعدة 
  »ال ريب فيه« -حكمت الهي  )2    »ال ريب فيه« -عدل الهي  )1
  »ال اله اال هو اهللاُ« -حكمت الهي ) 4     »اهللاُ ال اله اال هو« -عدل الهي  )3
هو قائلها و من ورائهم برزخٌ الي  كلمةٌنها ملُ صالحاً فيما تَركت كَلّا إجاء اَحدهم الموت قالَ رب ارجعون لعلي اع اذا حتي«كدام بخش از آية  -54

ارزشي سخنان آنان را چگونه ابراز  د كمداللت دارد و خداون ،شود ها ستانده مي به كافر يا مشرك بودن افرادي كه جان آن» يوم يبعثونَ
  ؟دردا مي

  »هو قائلُها كلمةٌنّها إ« -» قالَ رب ارجعونِ« )1
  »و من ورائهم برزخٌ« -» قالَ رب ارجعونِ«) 2
3( »قائلُها كلمةٌإنّها  « -» لعلي اَعملُ صالحاً فيما تركت هو«  
4 (»من ورائهم «-» لعلي اَعملُ صالحاً فيما تركت برزخٌو«  
  ؟شده است كار برده بهيك از حوادث قيامت  در آيات كالم اهللا مجيد، در خصوص كدام» عظمت«و » هيبت«ترتيب، هر يك از اوصاف  به -55
  ها تغيير در ساختار زمين و آسمان - كنار رفتن پرده از حقايق عالم )1
  ها زنده شدن همة انسان –كنار رفتن پرده از حقايق عالم  )2
  ها تغيير در ساختار زمين و آسمان –ن نفخ صور شنيده شد )3
  ها زنده شدن همة انسان -شنيده شدن نفخ صور) 4
  ؟دانند و دفاع شيطان از خود در محكمة الهي چيست دوزخيان به كدام اتهام، شيطان و بزرگان خود را عامل جهنمي شدن خود مي -56
  ».ذيرفتيدمن فقط شما را فراخواندم و شما مرا پ« - سبب ظاللت شدن  )1
  ».مرا مالمت نكنيد، چون برايتان سودي ندارد« - سبب ظاللت شدن  )2
  ».مرا مالمت نكنيد، چون برايتان سودي ندارد« -به گناه واداشتن  )3
  ».من فقط شما را فراخواندم و شما مرا پذيرفتيد«-به گناه واداشتن ) 4

هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
   ، 3و  2 دين و زندگيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

  دقيقه 17وقت پيشنهادي:   89تا 1هاي  صفحه/ 16تا پايان درس  1درس : 2و زندگي  كل مباحث دين
  204تا5هايصفحه/16تا پايان درس1درس : 3كل مباحث دين و زندگي 
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  ؟چيست ترتيب بهن محبت خدا در دل انسان دط خانه كروشر ،»ال اله اال اهللا«ريفة هاي دينداري در عبارت ش ذكرشده از پايه بيتبا توجه به تر - 57
  شيطان و امور شيطاني را از دل بيرون كنيم. – .دهيم در دل جاي مي ،محبت كساني كه رنگ و نشاني از خدا دارند )1
  از باطل بزداييم. برائتت مردم مظلوم را با رنج و محرومي – .دهيم در دل جاي مي ،محبت كساني كه رنگ و نشاني از خدا دارند )2
  از باطل بزداييم.برائت رنج و محروميت مردم مظلوم را با  -شيطان و امور شيطاني را از دل بيرون كنيم.  )3
  محبت كساني كه رنگ و نشاني از خدا دارند در دل جاي دهيم. –شيطان و امور شيطاني را از دل بيرون كنيم. ) 4
دار كه بعد از ظهر مسافرت كند و به بيش از چهار فرسخ به مدت هشت روز برود و از همان جا برگردد، در خصوص نماز  وظيفة شخص روزه -58

  ؟چيستدر آن روز اش  و روزه
  نماز را بايد كامل بخواند و نبايد روزه بگيرد. )1
  نماز را بايد شكسته بخواند و نبايد روزه بگيرد. )2
  اش را ادامه دهد. يد كامل بخواند و بايد روزهنماز را با )3
  اش را ادامه دهد. نماز را بايد شكسته بخواند و بايد روزه) 4
ضعف و سستي  ،خواهد داشت و مطابق حديث شريف امام صادق (ع)او اي در وجود  هاي عفاف در روح انسان چه ثمره قوت يافتن رشته -59

  ؟ندك دينداري فرد، چگونه ظهور و بروز پيدا مي
  انجام گناه ديگران باجلب توجه  – زيبايي روح و تعالي شخصيت انسان )1
  لباس نازك و بدن نمابا پوشيدن  –زيبايي روح و تعالي شخصيت انسان  )2
  نما لباس نازك و بدنپوشيدن با  –پرهيز از آراستگي ظاهري  )3
  انجام گناه ديگران باجلب توجه  –پرهيز از آراستگي ظاهري ) 4
باشد. اين مفهوم در كدام عبارت قرآني تصديق شده است و   شود تا زن، حضوري مطمئن و همراه با امنيت داشته ن حجاب سبب ميقانو -60

  ؟گيرند چگونه مورد عنايت قرار مي ،اند كرده به اين حكم عمل نمي ،آيهاين آنان كه پيش از نزول 
  »و اهللاُ غفور رحيم« - » اَن يعرَفنَ« )1
  »و كانَ اهللاُ غَفوراً رحيماً« - » ينَذفال يؤ« )2
  »و اهللاُ غفور رحيم«-» ينَفال يؤذ«  )3
  »و كانَ اهللاُ غَفوراً رحيماً«- » يعرَفنَاَن «) 4
ها فرستاده و به همة پيامبران فرمان داده است تا همان  ترجمة كدام آية مباركه، مبين اين حقيقت است كه خداوند يك دين براي انسان -61

  ؟را در ميان مردم تبليغ كنند و راه تفرقه در پيش نگيرنددين 
  »آيين پدرتان ابراهيم است و او شما را از پيش مسلمان ناميد. ]اين دين[« )1
  »گرا) و مسلمان بود. ابراهيم نه يهودي و و نه مسيحي؛ بلكه يكتاپرست (حق« )2
  ...»مخالفت نپيمودند، مگر  قطعاً دين نزد خداوند، اسالم است و اهل كتاب در آن، راه« )3
  ...»چه را ما به تو وحي كرديم  خداوند از دين همان را برايتان بيان كرد كه نوح را بدان سفارش نمود و آن«) 4
، »تر از اعضاي يك بدن سخن گفتن از موضوعات متنوع در عين هماهنگي دقيق«و  »دوستي خواهي و علم چون عدالت طرح موضوعاتي هم« -62

  ؟ترتيب نشان از كدام ويژگي محتوايي قرآن كريم استهر يك به 
  تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت  -انسجام دروني در عين نزول تدريجي )1
  انسجام دروني در عين نزول تدريجي -تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت ) 2
  تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت - جانبه بودن جامعيت و همه) 3
  جانبه بودن  جامعيت و همه -سابقه  ذكر نكات علمي بي) 4
تنها راه تحقق يافتن هدف بزرگ و الهي عدالت اجتماعي در سطح جامعه، كدام است و كدام بخش از كالم امام باقر (ع) مؤكد بر اين  -63

  ؟ضرورت است
  »بني االسالم علي خمسٍ« - توأم واقع شدن سرپرستي ظاهري و معنوي  )1
  »بالواليةِو لَم يناد بشيء كما نودي « - ع شدن سرپرستي ظاهري و معنوي توأم واق )2
  »بالواليةِو لَم يناد بشيء كما نودي « -وجود نظام حكومتي سالم  )3
  »بني االسالم علي خمسٍ«-وجود نظام حكومتي سالم ) 4
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ترتيب  به» بيت (ع) عصمت اهل«و  »عمر پيامبر (ص) بيان شدن آن در روزهاي آخر«از دقت در كدام بخش از حديث شريف ثقلين، نكات  -64
  ؟شود برداشت مي

  »اَبداً تضلّوابهما لَن  تمسكتُمما ان « - » ي اهل بيتيرتاهللاِ و عت  كتاب« )1
  »ما ان تَمسكتُم بهما لَن تضلوا ابداً« -» إني تارك فيكم الثقلينِ« )2
  »يفترقا حتي يردا علَي الحوضانهما لَن « -» إني تارك فيكم الثقلينِ« )3
  »انهما لَن يفترقا حتي يردا علَي الحوض« - » اهل بيتي رتياهللاِ و عت  كتاب«) 4
  ؟توان دريافت چگونه مي ،الذهب در نظر داشت و چرايي ناميده شدن اين روايت به اين نام را ةلسلسامام رضا (ع) چه مقصودي از بيان حديث  - 65
  در متن و محتواي آندقت  –ي اسامي امامان نشان دادن توال )1
  شيوة بياندقت در  –نشان دادن توالي اسامي امامان  )2
  سند آنشيوة بيان دقت در  –معرفي تجلي توحيد در زندگي اجتماعي  )3
  دقت در متن و محتواي آن - معرفي تجلي توحيد در زندگي اجتماعي) 4
طور مشترك در تعاليم پيامبران الهي در مورد موعود و منجي آمده است و در طرح  ند كه بهك از طرحي الهي حكايت مي ،كدام عبارت قرآني -66

  ؟كدام كتاب آسماني مقدم بوده است ،اين موضوع
  تورات -» و نجعلهم الوارثين أئمةنجعلكم « )1
  زبور -» و نجعلهم الوارثين أئمةنجعلكم «) 2
3 (»ي الحونَثُرِأنَّ االرضوراتت -» ها عبادي الص  
4 (»ي الحونَثُرِأنَّ االرضزبور -» ها عبادي الص  
ناديده گرفتن تدبير حكيمانة الهي در طراحي نظام حكومت اسالمي بر مبناي امامت، با كدام تعبير قرآني هشدار داده شده است و آنان كه  -67

  ؟شوند اند، در قرآن كريم چه ناميده مي از اين آفت مصون مانده
  »المحسنين« - » و قُتلَاَ فانِ مات اَ« )1
  »الشّاكرين« - » اَ فانِ مات اَو قُتلَ« )2
  »المحسنين« -» انقَلبتُم علي اعقابِكم«) 3
  »الشاكرين« -» انقَلبتُم علي اعقابِكم«) 4
دير جامعه اشتر به كدام سبب است و اجتناب م  ضرورت تالش كارگزاران جامعة اسالمي در جلب رضايت عمومي مردم، طبق عهدنامة مالك -68

  ؟اي دارد جو، چه حكمت و فلسفه از افراد عيب
  مدير جامعه بايد بيش از همه در پنهان كردن عيب مردم بكوشد. –رساند.  با وجود رضايت عمومي، خشم خواص آسيبي نمي )1
  كوشا باشد.پنهان كردن عيوب مسئولين مدير جامعه بايد در  –رساند.  با وجود رضايت عمومي، خشم خواص آسيبي نمي )2
  مدير جامعه بايد در پنهان كردن عيوب مسئولين كوشا باشد. - بخشد  با خشم خواص رضايت عموم مردم سودي نمي )3
  مدير جامعه بايد بيش از همه در پنهان كردن عيب مردم بكوشد. - بخشد. با خشم خواص رضايت عموم مردم سودي نمي) 4
در كدام آيه فرمان داده  ،يك از امدادهاي الهي ميسر شده و پايبندي و تعهد به آن سطة كدامدستيابي تمام و كمال به راه رستگاري به وا -69

  شده است؟
  ...»يا ايها الذين آمنوا استجيبوا هللا و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم «-انبيا و اولياي الهي )1
  ...»دعاكم لما يحييكم يا ايها الذين آمنوا استجيبوا هللا و للرسول اذا «-پيامبران اولوالعزم) 2
    ...»يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم « -پيامبران اولوالعزم) 3
  ...»يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم «-انبيا و اولياي الهي) 4
به درجات معنوي باالتر در ساية ازدواج، كدام است و در كدام عبارت شريفه به آن اشاره ل شدن پسر و دختر جوان ناياي از عوامل  نمونه -70

  شده است؟
  »رحمةو  مودةو جعل بينكم « -ش بندگان خدارپروتحكيم وحدت روحي زوجين و  )1
  »لتسكنوا اليها« -ش بندگان خدا رپروتحكيم وحدت روحي زوجين و ) 2
  »لتسكنوا اليها«- هاي زندگي ناگواريها و  گذشت و مدارا و تحمل سختي) 3
  »رحمةو  مودةو جعل بينكم «- هاي زندگي ها و ناگواري گذشت و مدارا و تحمل سختي) 4
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به » جاهلية ميتةمن مات و لم يعرف امام زمانه مات «و ...» حديثنا  ةفارجعوا فيها الي روا الواقعةو اما الحوادث «هر يك از احاديث شريف  -71

  هاي منتظران در عصر غيبت امام زمان (عج) هستند؟ يك از مسئوليت امترتيب يادآور كد

  هاي امام عصر (ع) پيروي از فرمان - آماده كردن خود و جامعه براي ظهور )1

  تقويت معرفت و محبت به امام - آماده كردن خود و جامعه براي ظهور )2

  صر(ع)هاي امام ع پيروي از فرمان -هاي امام عصر(ع) پيروي از فرمان) 3

  تقويت معرفت و محبت به امام -هاي امام عصر(ع) پيروي از فرمان) 4

هاي برجسته توسط ائمة اطهار (ع)  كنند و ثمرة تربيت شخصيت چگونه رفتار مي ،اعتقادات و عمل خودالناس در سطح كالن جامعه در  عوام -72

  چه بود؟

  راستين بقاي اسالم -.هاي برجستة جامعة خود هستند رو شخصيت دنباله )1

  گسترش اسالم راستين-.هاي برجستة جامعة خود هستند رو شخصيت دنباله) 2

  گسترش اسالم راستين -دارند. در طريق افراد بافضيلت و مستعد جامعه گام برمي) 3

  بقاي اسالم راستين -دارند. در طريق افراد بافضيلت و مستعد جامعه گام برمي) 4

  ه بود؟ابر معاويه و يزيد، به ترتيب كدام رويشيوة مبارزاتي امام حسين (ع) در بر -73

  زير بار بيعت نرفتن و ترجيح دادن مرگ اسالم به مرگ خود -شد. انتقادهاي شديد كه گاه منجر به جهاد مي )1

  قيام كردن براي جلوگيري از نابودي حقيقت اسالم -شد. انتقادهاي شديد كه گاه منجر به جهاد مي) 2

  قيام كردن براي جلوگيري از نابودي حقيقت اسالم -ح و جهاد نكردندر پيش گرفتن روش صل) 3

  زير بار بيعت نرفتن و ترجيح دادن مرگ اسالم به مرگ خود -در پيش گرفتن روش صلح و جهاد نكردن) 4

ن اسالم را زير پا حاكمان غاصب، قواني«آنان در راستاي واليت ظاهري، بگوييم:  اتن و مجاهدااگر در جهت ترسيم فضاي سياسي عصر امام -74

  ايم و بايد به كدام آية مباركه استناد كنيم؟ را ضروري دانسته ائمه، كدام وظيفة »كردند. گذاشتند و به مردم ستم مي  مي

  »يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد اُمروا ان يكفروا به« -بيزاري و دشمني با دشمنان خدا )1

  »و نجعلهم الوارثين ائمةو نجعلهم « -بيزاري و دشمني با دشمنان خدا) 2

  »يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد اُمروا ان يكفروا به«- امر به معروف و نهي از منكر) 3

  »و نجعلهم الوارثين ائمةو نجعلهم «- امر به معروف و نهي از منكر) 4

سازند و فرشتگان  ي را ستمگران خطاب به فرشتگان مطرح ميا پرسند، چه بهانه از احواالت ظالمان ميدر عالم برزخ آنگاه كه مالئك الهي  -75

 گويند؟ به آنان چه ميدر برزخ، د بر پاكان وپس از سالم و در

  دهند. در بهشت را مي جاودانيبه آنان بشارت  -كنند. اطالع از داليل روشن پيامبران معرفي مي خود را بي )1

  گويند. آمد مي ورود آنها به بهشت را خوش  -كنند. ي مياطالع از داليل روشن پيامبران معرف خود را بي) 2

  دهند. در بهشت را مي جاودانيبه آنان بشارت  - كنند. خود را از مستضعفين بر روي زمين معرفي مي) 3

  گويند. آمد مي ورود آنها به بهشت را خوش - .كنند خود را از مستضعفين بر روي زمين معرفي مي) 4
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76- As the movie went on, it became more and more …, and we left the cinema. 

1) interested 2) bored 3) interesting 4) boring 

77- After having a long talk with him, I decided … my best and try … too many silly mistakes. 

1) to do – not to make  2) doing – not making 

3) not to do – don’t make  4) to do – to not make 

78- A:“Is Dave coming to our party?” 

   B: “No, he … come, but he couldn’t find a babysitter for his kids.” 

1) is going to 2) will  3) was going to 4) had 

79- Eating well is important for good health. …, it helps to make you more attractive. 

1) Otherwise 2) However  3) In other words 4) Furthermore 

80- Actually, Max … that he caused the accident, but I’m sure he did. 

1) allows 2) turns  3) lies 4) denies 

81- Fortunately, all of the injured people were treated at the … of the accident for cuts and bruises. 

1) event 2) scene  3) plate 4) sense 

82- The event was a great success for our team, and I would like to thank everyone who … in this 

competition. 

1) took apart 2) took off  3) took place 4) took part 

83- A(n) … number of English words come from German, French and even Arabic languages. 

1) exact 2) possible  3) tasty 4) surprising 

84- There are technical limitations to the amount of paper which can be recycled, and some paper … 

cannot be collected for re-use. 

1) samples 2) patterns  3) products 4) features 

85- These features weren’t on the site when it was first launched because the … data did not yet exist. 

1) honest 2) slow  3) necessary 4) international  

86- Note that the … same behavior is observed on highways in other countries. 

1) silently 2) basically  3) recently 4) blindly 

87- I keep my own … and don’t let anybody be informed of the money I have. 

1) companies 2) results 3) sheets 4) accounts 

PART A: Grammar & Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer 
sheet. 

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالبگذاري ق هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،3 زبان انگليسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ         

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 مون امروز چيست؟گذاري شما براي آز هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

  
  دقيقه 18وقت پيشنهادي:                      93تا5هاي/ صفحه6تا پايان درس1/ درسمباحث كل : 3 زبان انگليسي

forum.konkur.in



   15: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   99 خرداد 2 آزمون
 

PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice 
on your answer sheet. 

 
 What role do sports and games play in your life? Sports are all forms of usually …(88)… physical 
activities or games which, through organized participation, are used to …(89)… our physical abilities and 
skills while providing hobbies for participants, and in some cases, viewers. Some people seem to think that 
sports and games are unimportant things to do. They …(90)… to go to the cinema, listen to the radio or 
even sleep. But they are useful for many …(91)… . They make our bodies strong, stop us from getting too 
fat and keep us healthy. But these are not their only uses. They give us …(92)… practice in making our 
eyes, brain and muscles work together. 
88- 1) competitive  2) relaxed 3) probable 4) conscious 
89- 1) explain  2) improve 3) inform 4) record 
90- 1) recall  2) allow 3) prefer 4) occur 
91- 1) mistakes  2) memories 3) emotions 4) purposes 
92- 1) valuable  2) careless 3) painful 4) imperative 

 
PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the 
correctt choice on your answer sheet. 
 
 

Passage 1 
What are the most plentiful organisms on Earth? Flies? Ants? Birds? Fish? If you guessed any of 
those, guess again. The most common living things on Earth are tiny organisms called parasites. 
Parasites are animals or plants that are usually so small that they cannot be seen without a 
magnifying glass or a microscope. 
     Parasites can live on or in all plants and creatures-including you! Parasites cause many kinds of 
diseases, including malaria and AIDS. Parasites are incredibly common. In fact, some parasites even 
carry other parasites. The organisms that parasites live on or in are called hosts. For instance, dozens 
of kinds of parasites live on leopard frogs. 
     For years, scientists thought that parasites led simple lives and were not very important to the 
world around them. They are now learning that parasites are complex organisms that affect many 
other organisms. 
     Take the lancet fluke, for example. The lancet fluke is a parasite that both lives and lays its eggs 
inside cows. Cow manure carries the fluke eggs to the ground. There, snails eat the cow manure and 
the fluke eggs. 
     Inside host snails, larvae hatch from the fluke eggs. To protect themselves from the larvae, the 
snails wrap the larvae in slime balls, which the snails cough up into the grass. An ant eventually 
comes by and eats the slime balls and the larvae. 
     The larvae invade the ant’s body. They travel to all its body parts. Soon they have taken control of 
the host ant, including its brain. At night, the larvae somehow make the host ant climb to the top of a 
blade of grass. The ant grasps the blade of grass with its mandibles until a cow eats it. Inside the cow, 
the larvae grow into adult flukes, where they spend the rest of their lives. 
     Parasites may be small, but they live complicated lives. Scientists are only beginning to learn how 
they shape the actions of all plants and animals, including humans. 
93- What sequence of events does the passage describe?  

1) The sequence of events in the life of the lancet fluke  
2) The sequence of events in the life of the leopard frog  
3) The sequence of events in the life of a cow  
4) The sequence of events in the life of an ant 

94- Parasites affect other organisms. What evidence in the passage supports this statement?  
1) Scientists used to think that parasites were not very important to the world around them.  
2) Parasites are more common than flies, ants, birds, and fish.  
3) Parasites are usually so small that they cannot be seen without a magnifying glass or a microscope.  
4) Lancet flukes are parasites than can take control of an ant.  
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95- “The organisms that parasites live on or in are called hosts.” What is an example of a host 
organism described in this passage?  

1) a lancet fluke  2) a cow  3) a bird  4) a fly  
96- What is the main idea of the passage?  

1) Parasites cause many kinds of diseases, including malaria and AIDS.  
2) The organisms that parasites live on or in are called hosts.  
3) Parasites are common, complex and affect many other organisms.  
4) The lancet fluke is a parasite that both lives and lays eggs inside cows.  
Passage 2 

Without water, life on Earth would be impossible. There would be no people, no animals of any kind, 
no plants. Water is not just for drinking. Lakes, rivers, and other bodies of water are also habitats for 
wildlife. How can we make sure there’s enough to go around for people and nature? Using water 
wisely, not wastefully, can help conserve it. This is especially important as climate change increases 
the possibility of drought. Simply turning off the tap while brushing your teeth saves almost two 
gallons of water. Do the math for your family! Can you think of other ways you and your family can 
save water? 
     When water goes down the drain, where does it go? As you take a shower, think about what 
happens to the soapy water as it slips down the drain. It likely goes to a water treatment plant where 
it’s treated, cleaned, and released into a local river or lake. In this way, water is constantly recycled. 
     We use ancient water to meet our modern needs. Earth’s water is never really used up. Still, with 
more people using more water every day, some places struggle to provide clean, drinkable water for 
everyone. And when cities and towns are running low, clean water for wildlife, wetlands, and other 
habitats becomes even scarcer. Water is an essential natural resource. 
97- What does the passage describe?  

1) Ways water can be conserved and recycled  
2) How lakes and rivers get polluted  
3) Cities that have run out of drinking water  
4) Why climate change increases the possibility of drought  

98- Read the following sentences from the passage. “Simply turning off the tap while brushing your 
teeth saves almost two gallons of water. Do the math for your family!” What conclusion does this 
information support?  

1) Turning off the tap while brushing teeth can teach a family to do the math.  
2) Turning off the tap while brushing teeth is a very expensive thing for families to do.  
3) Turning off the tap while brushing teeth saves more water than taking quick showers.  
4) Turning off the tap while brushing teeth can be an effective way for a family to save water.  

99- Why does clean water for wildlife, wetlands, and other habitats become even scarcer when cities 
and towns are running low on clean water?  

1) The clean water is provided to the people in cities and towns.  
2) The clean water evaporates more quickly.  
3) The clean water is not taken to water treatment plants.  
4) The clean water is thrown away.  

100- What is the main idea of this passage?  
1) The water people use in their homes goes to a water treatment plant where it’s treated, cleaned, and 
released into a local river or lake.  
2) When cities and towns are running low on clean water, clean water for wildlife, wetlands, and other 
habitats becomes even scarcer.  
3) There are many actions people can do to save water, and one way they can save water is by turning off 
the tap while they brush their teeth.  
4) Water is a very important natural resource, so we need to use it wisely to make sure there is enough for 
people and nature.  
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  دقیقه 47  101-130  30  ریاضی

  دقیقه 36  131-180  50  شناسی زیست

  دقیقه 37  181-210  30  فیزیک

  دقیقه 35  211-245  35  شیمی 

  دقیقه 155  ـــــ  145  جمع کل

  

  

  
  

  
علی مرشد   –محمدجواد محسنی  –یغما کالنتریان  –حمید علیزاده  –اصغر شریفی  علی –بابک سادات  –محسن رجبی  –لویی  میثم حمزه –حسین حاجیلو  –فروشان  ایمان چینی –اکبر جعفري  علی

  علی ونکی –سروش موئینی  –مهرداد ملوندي  –مهدي مالرمضانی 

  
فاضـل شـمس     – محمـدي  شـهرام شـاه   –وزبهـانی  محمدمهدي ر –حمید راهواره  –پارسا خلفی  –مهدي جباري  –علی پناهی شایق  –فرد  امیرحسین بهروزي –منش  رضا آرین –مازیار اعتمادزاده 

  سینا نادري –مهال میرزایی  –بهرام میرحبیبی  –سروش مرادي  –مهرداد محبی  –هادي کمشی  –حسین کرمی  –علی کرامت 

  
ناصـر خـوارزمی     –ملیحـه جعفـري    –محسـن پیگـان    –لی بگلو ع –امیرحسین برادران  –محمد اکبري  –بابک اسالمی  –عقیل اسکندري  –محمد اسدي  –زاده  حسن اسحاق –فرد  خسرو ارغوانی

  نیما نوروزي –سیدعلی میرنوري  –سپهر مهرور  –پیام مرادي  –غالمرضا محبی  –مصطفی کیانی  –بهادر کامران 

  
 

 پرویـزي  رسـول عابـدینی زواره     شـهرام شـاه   –حسـین سـلیمی    –آبـادي   مصطفی رستم –موسی خیاط علیمحمدي  –کیش  مرتضی خوش –مسعود جعفري  –طه جدیدي  –نژاد  مرتضی ابراهیم –نتاج  اکبر ابراهیم

  سید رحیم هاشمی دهکردي –زاده  علی نوري –دوالبی  علیرضا نجف –مهال میرزایی  –امیر قاسمی  –مهدي فائق  –زاده  حسن عیسی –مسعود علوي امامی  –محمد عظیمیان زواره 
  

  

  

  

 
  

  مسئول درس مستندسازي  ویراستار  سمسئول در  گزینشگر  نام درس

  فرزانه دانایی  مهرداد ملوندي  حسین حاجیلو  حسین حاجیلو  ریاضی

  اکبري لیدا علی  امیررضا مرادي  مهدي جباري  مهدي جباري  شناسی زیست

  پوپک مقدم  نژاد محمدامین عمودي  امیرحسین برادران  امیرحسین برادران  فیزیک

  دانیال بهارفصل  متین هوشیار  نژاد ایمان حسین  نژاد ایمان حسین  شیمی
  

  
  
  

  
  

  

  
  

  

  

  گروه آزمون

  (وقف عام) چی بنیاد علمی آموزشی قلم

  021-6463تلفن چهار رقمی:   - 923پالك  -بین صبا و فلسطین -آدرس دفتر مرکزي: خیابان انقالب

  ها: تعداد سؤال

  سؤال 145
  گویی: مدت پاسخ

 دقیقه 155

  9999  ماهماه    ردادردادخخ  22آزمون آزمون 

  تجربیتجربی  نظام قدیمنظام قدیماختصاصی اختصاصی 

 مراجعه کنید. @zistkanoon2براي دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال 
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رشته تجربي قديمنظام خرداد ماه  2برنامه آزمون   
@zistkanoon2 
 

.جمع بندي كاملي از هر دو مقطع دوم و سوم دبيرستان داريد ماهخرداد 2در آزمون   

 تعداد سوال  نام درس

سؤال25  
زبان+ادبيات دوم و سوم دبيرستان

 فارسي
سؤال25  عربي دوم و سوم دبيرستان 
سؤال25  دين و زندگي دوم و سوم دبيرستان 
سؤال25  زبان انگليسي سوم دبيرستان 

سؤال30  
+ آمار+رياضي دوم و سوم دبيرستان

 هندسه
سؤال50 شناسي دوم و سوم دبيرستانزيست   
سؤال30 دوم و سوم دبيرستاناول،فيزيك   
سؤال35 شيمي دوم و سوم دبيرستان 
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 محل انجام محاسبات

2 ي ي جواب نامعادله مجموعه -101
32

22





x
x

  ، کدام است؟

1( ( , )
3

2
  2( ( , ) { } 

3
2

2
  3( [ , )3

2
2

  4( ( , ]3
2

2
  

  ؟ها کدام است بر فراوانی این دادهاند. مساحت زیر نمودار چند بندي شده صورت زیر دسته ي آماري به تعدادي داده -102

  

1( 5/12    

2( 25    

3( 5/37     

4( 50   

حاصل  -103
343

12

2 


 xx

xxlim
x

 است؟ کدام، 

1 (2  2 (
2

5
  3 (2-  4 (

2
5

  

حاصل -104
xsin

xcoslim
x 2

31


 ، کدام است؟

1 (
2

3
  2 (

3

2
  3 (

1
3

  4 (
1
2

  

n{xهاي آماري  اگر انحراف معیار داده - 105 ,x ,....,x }1 }nهاي آماري  ه داد واریانسباشد،  4/2برابر  2 x , x ,...., x }  
  1 2

1 1 1
2 2 2

2 2 2
 ،

 کدام است؟ 
1 (2/1  2 (8/0  3 (6/0  4 (44/1 

x} هاي آماري میانگین داده - 106 ,x ,x ,...,x }   1 2 3 1001 2 3 x} هاي آماري است. میانگین داده 100برابر  100 ,x ,x , ... ,x }1 2 3 100 

   کدام است؟

1( 5/49  2 (49  3 (5/50  4 (50  

 در جدول فراوانی زیر، میانگین چند برابر میانه است؟ -107

1 (
18

25
    

2 (
9

10
 

3 (
18

15
    

4 (
9

5
  

k}هاي آماري اگر ضریب تغییرات داده -108 ,k ,k ,k ,k }    1 2 3 4 برابر5
2

5
 کدام است؟ kباشد،  

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

  ها دسته  فراوانی

3  5/5-3  

2  8 - 5/5  

1  5/10- 8  

4  13 - 5/10  

 

 ها داده 1 2 3 5 6
 فراوانی 2 1 2 4 1
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 محل انجام محاسبات

x ي معادلهي جواب نا مجموعه -109 x  1 2  ، کدام است؟ 1

1( x 
1

1
2

  2 (x  1 1  3( x 0 2  4 (x  
1

1
2

   

اگر تابع  -110
(x a) , xf (x)
x a , x

    
 

2 3 0

2 0
0xدر     پیوسته باشد، مجموع مقادیر قابل قبول برايaم است؟، کدا 

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

اگر  -111
k k

A
 

  
 1 1

)، دترمینان ماتریس k، آنگاه به ازاي کدام مقدار  A)11

2
  است؟ 4برابر  

1 (
1

16
  2 (

1

8
  3 (

1

4
  4( 

1

2
 

DMEˆمطابق شکل زیر، اگر -112  050 ،BM BDوCM CEي ي زاویه ، آنگاه اندازه A کدام است؟ ، 

1 (080  

2 (090  

3 (085  

4 (075  

    هاي زیر، همواره درست است؟ یک از گزینه کنیم. کدام را رسم میADو نیمسازAMي ، میانهABCدر مثلث -113

       اند. یا امتداد آن به یک فاصلهADازCوBي دو نقطه) 1

     اند. یا امتداد آن به یک فاصلهAMازCوBي دو نقطه )2

      به یک فاصله است. CوBي یا امتداد آن، از دو نقطهADهر نقطه روي )3

 به یک فاصله است.CوB ي یا امتداد آن از دو نقطهAMهر نقطه روي )4

اگر  -114
xf (x)

x | x |


2
2

، آنگاه حاصل 
x x
lim f (x) lim f(x)

  


0 0

 ، کدام است؟

1 (4-  2 (  34) 4  ) صفر  

 هاي داخل جعبه کدام است؟ ، میانگین داده 8و  19، 5، 10، 12، 9، 14، 16، 23، 20، 18هاي آماري  اي داده در نمودار جعبه -115

1 (13  2 (14  3 (15  4 (16  

دهند. مجموع این سه جمله، کدام  دنبالۀ حسابیایم که اعداد حاصل، تشکیل  ، سه جمله چنان درج کرده20و  4بین اعداد  -116

  است؟

1 (16  2 (24  3 (48    4( 36 

2naعمومی ي حسابی با جمله دنبالۀدر یک  -117 n k دنبالۀهاي متوالی یک  ترتیب جمله هاي اول، سوم و چهارم به ، جمله 

 ، کدام است؟kاند.  هندسی

1 (5-  2 (10-   3 (5 4 (10  
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 محل انجام محاسبات

ي بین امتدادهاي دو ساق  ي کوچک با هم برابر است. اگر زاویه ها و طول قاعده الساقین، طول ساق متساوي ي در یک ذوزنقه -118

12و مساحت ذوزنقه  60برابر    ي بزرگ ذوزنقه کدام است؟ باشد، طول قاعده 3

1 (4  2 (3  3 (8  4 (6  

2MCدرمستطیل شکل زیر اگر -119 MD آنگاه نسبت مساحت مثلث ،MDC  به مساحت مثلثAMDکدام است؟ ،  

1 (5      

2 (4  

3 (6      

4 (3  

 اگر -120
4

3
tan  و انتهاي کمان  در ربع سوم باشد، حاصل

 cos)sin( 2
2

5
 کدام است؟ ، 

1( 
12

25
  2 (

12
25

  3( 
13

25
  4( 

13
25

  

6ANدر شکل زیر، اگر  -121  ،2NB  10وAC خط ، آنگاه طول پارهAMکدام است؟ ،  

1 (6/4  

2 (8/4  

3 (4/6  

4 (2/5  

باشد، محیط  17برابر  BDECي اگر محیط ذوزنقه ؛8BCوABC،BC||DE،6DEمطابق شکل زیر، در مثلث -122

 کدام است؟ABCمثلث

1 (28      

2 (15  

3 (33      

4 (20  

tanاگر  -123 a 035 2 ، حاصل1
sin sin

cos

0 0

0

145 235

325
 کدام است؟ 

1(a2  2(a4  3(a 2 1  4(a 4 2  

 حاصل -124
xcos

xsin)x(lim
x 21

11






  ، کدام است؟

1 (
1

4
  2 (

1

2
  3 (

1
2

  4 (
1
4
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 محل انجام محاسبات

قطه مکعب هستند. اگر مکعب را با صفحۀ گذرنده از این چهار نهاي چهار یال  وسط نقاط مشخص شده در مکعب شکل زیر، -125

 برش دهیم، حجم قسمت کوچکتر جدا شده، چه کسري از حجم قسمت بزرگتر است؟ 

1 (
1

8
      

2 (
1

6
      

3 (
1

7
      

4 (
1

12
      

دهیم. نسبت حجم جسم اول به حجم جسم  یکی از اقطارش دوران میمربعی را یک بار حول یکی از اضالع و یک بار دیگر حول  -126

  دوم، کدام است؟

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

tanاگر  -127  4cosگاه  ، آن2   کدام است؟ 

1 (
7

25
  2 (

4
25

  3 (
4

25
  4 (

7
25

  

2ۀ ي نقاط روي منحنی به معادل عرض همه -128 1 1y x (a )x    مثبت است. حدود تغییراتa چگونه است؟ 

1( a  3 3    2 (a  3  

3 (a  1 3    4 (a  3 1  

را در BC، ضلعAي  است. اگر نیمساز داخلی زاویه 10ابر برACوABو مجموع دو ضلع 6برابر  ABCمساحت مثلث  -129

  کدام است؟ ABاز ضلعDي ي نقطه قطع کند، آنگاه فاصلهDي نقطه

1 (
3

2
   

2(
6

5
     

3(
5

6
   

4(
2

3
   

حاصل -130
x

[sin x]
lim

x



 

1

 جزء صحیح) :[ ]، کدام است؟ (2

1 (
1

2
  2 (

1
2

  3(  4(   
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  شود، صادق است؟هاي در حال نمو تولید میکدام عبارت در مورد هورمونی که در ساقه، ریشه و دانه -131

  کند. شدن ساقه را تحریک می ) برخالف اکسین، طویل1

  شود. ها می ها و جوانه ) برخالف آبسیزیک اسید، باعث بیداري دانه2

  شود. میهاي بدون دانه  کردن میوه ) همانند سیتوکینین، باعث درشت3

  یابد. ) همانند اتیلن، در شرایط غرقابی افزایش می4

 ها برگرداند. هاي اطراف نفرون به مویرگزیستی را با صرف انرژي . . . . . تواند  می،  . . . . . همانند. . . . .  ي انسان،  در کلیه -132
    NaCl–بخش ضخیم باال روي هنله  –کننده  جمع ي لوله) 1

  3HCO –ي نزدیک  خورده ي پیچ لوله –ي دور  خورده ي پیچ لوله) 2

    NaCl –بخش نازك باال روي هنله  –ي نزدیک خوردهپیچ ي لوله) 3

   پروتون –ي دور  خورده ي پیچ لوله –ي نزدیک  خورده پیچ ي لوله) 4

  ي گردن دارند . . .  ین تعداد را در ناحیهتر ریزي که بیش هورمون مترشحه از غدد درون -133

  اي اثر دارد. هاي پوششی مکعبی و هم استوانه ) هم بر روي عملکرد سلول1

  اي فاقد اثر است. هاي استوانه هاي پوششی مکعبی، بر روي سلول ) برخالف سلول2

  اي، بر روي مکعبی فاقد اثر است. هاي پوششی استوانه ) برخالف سلول3

  اي ندارد. هاي پوششی مکعبی و استوانه یمی بر روي عملکرد سلول) اثر مستق4

  کند؟ درستی کامل می کدام گزینه عبارت زیر را به -134

  »گیرد. قبل از . . . و در . . . انجام می« . . . 

  ي سوم  ابتداي هفته –آغاز ضربان قلب  –هاي خونی و روده  ) شروع نمو رگ1

  انتهاي ماه دوم –گیري بازوها و پاها  شکل –هاي داخلی اصلی  گیري اندام ) شکل2

  ي چهارم  هفته –شدن حرکات قلب با سونوگرافی قابل تشخیص –گیري بازوها و پاها  ) آغاز شکل3

  ي اول ماهه انتهاي سه –هاي جنسی  شدن اندام مشخص –) آغاز ضربان قلب 4

 کدام عبارت درست است؟ -135
 شوند. هاي پروتئینی جذب خون می الهاي درون روده از طریق کان ) هر یک از یون1
  شوند. ریز پانکراس پس از ورود به دوازدهه فعال می هاي بخش برون ) آنزیم2

  رو شود. تواند با مشکل روبه ) در بیمارانی که سنگ صفرا دارند، روند انعقاد خون می3

  شود. هاي خونی مشاهده می هاي دیواره لوله گوارش رگ ) فقط در یکی از الیه4

   .»جاندارانی که توانایی پرواز دارند، . . «کند؟ درستی تکمیل می ي مقابل را به د مورد زیر جملهچن -136

   الف) ممکن است تبادل گازها بدون نیاز به دستگاه گردش مواد انجام گیرد.

   ب) ممکن نیست داراي لقاح خارجی باشند.

   ایجاد کنند.دنبال انتشار امواج صوتی تصویري از محیط را  ج) ممکن است به

   د) ممکن نیست بتوانند اوریک اسید دفع کنند.

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

   .نداردقرار  در مقطع طولی ساقه مغز انسان . . . . -137

   ) برجستگی چهارگانه در مقابل مغز میانی2    ) بطن چهارم بین مخچه و پل مغزي1

   النخاعصل) درخت زندگی زیر ب4    ) غده پینه آل باالي برجستگی چهارگانه3

  . . . ترین نقش را در تنفس آرام و طبیعی دارد، اي که مهم شدن عضله. . . با همزمان در یک فرد،  -138

    کند. جناغ سینه به سمت جلو حرکت می –) مسطح 1

   شود. هاي هوایی تسهیل می باز شدن کیسه –) غیرمسطح 2

    کنند. ها به سمت باال و بیرون حرکت می دنده –) غیر مسطح 3

   یابد.ها افزایش میمقدار هوايِ باقیمانده در شش –) مسطح 4
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 کند؟ چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می -139

  »ي بیرونی چشم انسان، . . . .  بخشی از الیه«

 صورت شفاف و برجسته در آمده است. به

 دهد. محرك نور، تغییر وضعیت می  در پاسخ به

 شود. می توسط مایع شفاف جلو عدسی تغذیه

  ها در تماس است. هاي نوري و نورون ي داراي گیرنده با الیه

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

 است.. . .  در حضور . . .  شرط انعقاد خون  تبدیل -140

      فیبرینوژن     –) پروترومبین به ترومبین 1

  ترومبین  -) فیبرینوژن به فیبرین 2

     VIIIفاکتور انعقادي   -) ترومبوپالستین به ترومبین 3

       Kیون  –) پروترومبین به ترومبین 4

  منظور تشکیل رویان، . . . . طور طبیعی هنگام تقسیم زیگوت یوالف، به به -141

   شوند.ي سلولی تشکیل می ي صفحه هاي سازندههاي دوك، وزیکول) در پی ناپدید شدن رشته1

   شود.پروتئینی، سلول به دو نیم تقسیم میهاي ) با تنگ شدن کمربندي از رشته2

   هاي دوك متصل به سانترومر بدون جدایی کروماتیدهاي خواهري است.) کوتاه شدن رشته3

   کند. سلول مادري را دریافت می هايطور معمول نیمی از کروماتید ) هر سلول، به4

    . .در بافت پیوندي سست، . -142

   شود.تولید و به کمک جسم گلژي به بیرون ترشح می ها ي آندوپالسمی صاف سلول) کالژن در شبکه1

   هاي مخاط مري دارند. ترین سلول تري نسبت به سطحیاي، عمر بیشي زمینهي مادهکنندههاي ترشح) سلول2

   باشد.می هاي غشاي موکوزيي بین سلولتر از فاصلهي هر سلول با سلول مجاور کم) فاصله3

  تري دارد. ي کلسیم بیشاي ذخیرهي آندوپالسمی صاف سلول ماهیچهشبکه اي، نسبت بهي زمینه) ماده4

 . . . . نیست. ممکن  . . . اي، هر گیاهی که از نظر تغذیه -143
  داراي آنتروزوئید تاژکدار باشد. -) گامتوفیت وابسته به اسپوروفیت دارد1

  زا داشته باشد. یش از یک تخمي خود ب در هر گامتوفیت ماده -) اسپوروفیت وابسته به گامتوفیت دارد2

  هاي یک گامتوفیت هم متحرك و هم غیرمتحرك باشند. در آن، گامت -) گامتوفیت مستقل از اسپوروفیت دارد3

  یافته باشد. هاي تخصص براي تولیدمثل رویشی فاقد بخش -) اسپوروفیت کامالً مستقل از گامتوفیت دارد4

  نماید. با . . . .، میزان هورمون . . . . در خون شروع به . . . . میي جنسی یک فرد سالم، هم زمان  در طی چرخه -144

    افزایش -استروژن -) تشکیل اووسیت ثانویه1

  افزایش -کننده   لوتئینی -ي قطبی ) تشکیل اولین گویچه2

    کاهش -پروژسترون  -) آغاز رشد فولیکول پاره شده3

  کاهش –کننده   لوتئینی -) تشکیل و رشد جسم زرد4

  لیپیدي که در بدن انسان . . .  در ساختار خود . . .  دارد. هر -145

   گلیسرول  -ها شود ) سبب بروز بیماري رگ1
  اسیدچرب -گریزي دارد  ) خاصیت آب2

   اسکلت کربنی  -) نقش هورمونی دارد 3
  فسفات  -اي است ) در غشاي سلول ماهیچه4
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   د؟ني زیر را تکمیل نمای توانند جمله کدام موارد می -146

  ي دو سر بازوي انسان  . . . .  براي ساخته شدن ماهیچه

  باشد.                   به حضور بیش از یک نوع بافت اصلی نیاز می - الف

  گیرند. ها در یک سارکولم قرار می اي از میون مجموعه - ب

  گیرند.   میکرون در کنار هم قرار می 100تا  10هایی با قطر  تارچه -ج

  کند. سمی اطراف هر میوفیبریل را احاطه میشبکۀ سارکوپال -د

  د  –) ج 4  ب –) ج 3  د –) الف 2  ب –) الف 1

    د، . . .شونها با تعداد کروماتیدها برابر میي از تقسیم میتوز سلولِ پیکري ملخ نر که تعداد کروموزوماطور طبیعی در مرحله هب -147

  ثر فشردگی قرار دارند.کروماتیدي بوده و کروماتیدها در حداک ها تک) کروموزوم1

  ي خود قرار دارند.هاي اطراف هسته، در حداکثر فاصله) جفت سانتریول2

    اند. هاي دوك متصل به سانترومر در حال کوتاه شدن) ریزرشته3

  توانند با هم متفاوت باشند.  هاي دو قطب سلول می) تعداد کروموزوم4

اي مختلف دانۀگیاهان ه هاي مقابل که مربوط به بخش با توجه به شکل - 148

 کند؟  تکمیل می نادرستیاست، کدام گزینه عبارت را به 
 .»بخش . . . .همانند بخش . . . « 
1 (3 - Bاند. ه هاي رویان ایجاد شد ، از تمایز سلول    

2 (2-Cگیرد. هاي سلولی بخش خارجی تخمک منشأ می ، از الیه    

3 (4 -Aاند. تر حاصل نخستین تقسیم سلول تخم به وجود آمده ، از سلول کوچک    

4 (1 - Aاند. ، در انتقال مواد غذایی به رویان نقش دارند و قبل از لقاح تشکیل شده  

  ي . . . .  از نوار قلب انسان، . . . . در فاصله«  نماید؟ تکمیل می درستینا را به روبرو  کدام گزینه عبارت -149

1 (Q  تاR– .مانعی براي خروج خون از بطن راست وجود دارد    

2 (P  تاQ– شدن از خون هستند. ها در حال پر بطن  

3 (R  تاS– گیرد.پیام الکتریکی سراسر میوکارد قلب را فرا می    

4 (S  تاT– .دهلیزها در حال پرشدن هستند  

 توان گفت . . . .  کند می که با بکرزایی تولیدمثل می داريدر مورد هر جان -150
   شود. ر مشاهده میداهاي جان قابلیت انجام میوز در نوع خاصی از سلول) 1

   آید. وجود نمی هیچ جاندار نري در این نوع تولیدمثل، به) 2

  شوند.  می تولید مغز استخوانکننده در ایمنی هومورال، در  هاي شرکت سلول) 3

   جایی و تبادل گازهاي تنفسی نقش دارد. خون جاندار در جابه) 4

  .. . .  هاي بخش سلول. . .  هاي بخش با توجه به شکل مقابل، سلول -151

   توانند مقادیر فراوانی کلسیم در خود ذخیره کنند. ، می3 -همانند1) 1

  کند.  یتمام سلولز موجود در مواد گیاهی را تجزیه م، 3 -همانند 4) 2

   گیرند. ، در مجاورت با غذاي دوباره جویده شده، قرار می1 -برخالف 4) 3

   دهند. ، جذب بخشی از مواد حاصل از گوارش را انجام می2 -برخالف 3) 4

   ها . . . ژن در پاسخ بیش از حد دستگاه ایمنی در برابر برخی آنتی -152

  شود. نابالغ متصل میT) در برخورد دوم، آلرژن به لنفوسیت1

  شود. زا از سلول غیرخونی ترشح می ي حساسیت ) در برخورد اول، ماده2

  شود. ) در برخورد دوم، نوعی پروتئین دفاعی همانند برخورد اول تولید و ترشح می3

  شود. زا به سلول ترشح کننده پادتن متصل می ) در برخورد اول، ماده حساسیت4

1

2

4

3

A

B
C
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 کند؟ درستی تکمیل می ت زیر را بهکدام گزینه عبار -153
  شود تا . . . . کاهش یابد و بر میزان . . . . افزوده شود. هاي . . . . سبب می در یک فرد، کاهش شدید هورمون

  ظرفیت حیاتی –حجم هواي مرده  –) بخش مرکزي فوق کلیه 1

  ذخیرة چربی بدن –سوخت و ساز  –) تیروئیدي 2

  تراوش در گلومرول              –فشار اسمزي خون  –ن ) ذخیره شده در هیپوفیز پسی3

  اورة خون –هاي بافت پیوندي سست  کالژن –) محرك غدة فوق کلیه 4

 سارکوپالسمی طول . . . . .  ۀاي انسان، به دنبال ورود کلسیم به شبک ذوزنقه ۀبا توجه به انقباض ایزوتونیک، در یک سلول ماهیچ -154
      شود.ن، کوتاه می) سارکومر برخالف طول اکتی1

    شود.) سارکومر همانند میوزین کوتاه، می2

      شود.) سارکومر برخالف طول اکتین، بلند می3

  شود.) اکتین همانند طول میوزین، بلند می4

    . .با یکدیگر، احتمال تولد . » ب«و » الف«ي مقابل مربوط به نوعی صفت . . . باشد، از ازدواج فرد  با فرض این که دودمانه -155

  ر با احتمال تولد پسر سالم است. پسر بیمار براب -) اتوزومی غالب1

  رابر احتمال تولد دختر سالم است. دختر بیمار دو ب -) اتوزومی مغلوب2

  نصف احتمال تولد دختر بیمار است. پسر بیمار  -) وابسته به جنس غالب3

 دختر بیمار -) وابسته به جنس مغلوب4
1

4
   احتمال تولد پسر بیمار است. 

  اندکه فقط . . .  هایی شوند قسمت هایی که مراکز نظارت بر اعمال بدن نامیده می در دستگاه عصبی مرکزي، بخش -156

  کند.  هاي مختلف بدن رد و بدل می هاي الکتریکی را بین قسمت جفت عصب، پیام 43با ) 1

   اند.یپوتاالموس در ارتباط) از طریق دستگاه لیمبیک با تاالموس و ه2

   ها در تماس با نرم شامه قرار دارد.  ) بخش خاکستري آن3

   شوند.النخاع را شامل می) مغز میانی، پل مغزي و بصل4

  ، درست است؟ حسیکدام عبارت در مورد پتانسیل عمل ایجاد شده در غشاء یک نورون  -157

  شوند.  می دار سدیمی بسته هاي دریچه دار پتاسیمی برخالف کانال هاي دریچه ) در ابتداي پتانسیل عمل، کانال1

  ) بعد از پایان پتانسیل عمل، تراکم پتاسیم داخل سلول برخالف سدیم شدیدًا کاهش خواهد یافت. 2

  می باز هستند.دار سدی هاي دریچه شدن پتانسیل عمل به صفر قطعًا کانال ) با نزدیک3

  یابد.  دار پتاسیمی، تراکم سدیم درون سلول کاهش می هاي دریچه شدن کانال ) درپی بسته4

  طور طبیعی، در هر گیاه داراي  . . . . .  لزوماً  . . . . .   به -158

  هاي خود را فعال کنند. ي ژن توانند همه هاي گیاه بالغ می تمام سلول –هاي نخستین  مریستم) 1

  ست. اي خام نیاز  حداقل به دو ماده یاهگي قندهاي مورد نیاز  براي تشکیل همه –ساز  پنبه م چوبکامبیو) 2

  رود. در اثر فعالیت کامبیوم آوندساز، روپوست ساقه و ریشه از بین می –رشد پسین ) 3

  چه در اسپوروفیت جدید است. زنی، ظهور ریشه هاي جوانه اولین نشانه –رشد نخستین ) 4

 کند؟ درستی کامل می به AaBBCcddه عبارت زیر را دربارة خودلقاحی گیاهی با ژنوتیپ کدام گزین - 159
 ها براي .............................. درصد زاده 25طبق قوانین احتماالت، 

  ) دو صفت، ژنوتیپ هموزیگوس دارند.2    ) حداقل یک صفت، ژنوتیپ هتروزیگوس دارند.1

  دهند. ) چهار صفت، فنوتیپ مغلوب را نشان می4  دهند. سه صفت، فنوتیپ غالب را نشان می) حداکثر 3

  »باشد.  . .تواند ناشی از . می  . .هنگامی که .«کند؟  می تکمیل نادرستطور  رو را به یک عبارت روبه کدام - 160

  غیرمسطح شدن دیافراگم -شود تري وارد دهلیز راست می ) خون بیش1

  ي توأم انقباض ماهیچه -شود می  کبوتري باز یا بستهي النه  ) دریچه2

  کاهش اکسیژن در آن -هاي هوایی کاهش یابد هاي کیسه ) قطر رگ3

  ي سرخرگی تنگی دریچه -یابد می افزایش  QRS) ارتفاع موج 4
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 باشد، ................ خورده می هاي پیچ ساختاري در بیضه که حاوي لوله - 161
  کند. هاي ثانویه را در سطح خارجی خود تولید می ) اسپرماتوسیت1

  تواند گامت هاپلوئید را از تقسیم سلول قبلی خود تولید کند. ) می2

  شوند. هاي زاینده است که چند مرحله تقسیم می ) حاوي سلول3

  کند. خورده می اي مستقیم و غیرپیچ هاي بالغ را وارد  لوله ) گامت4

  الستی . . . .  مسیر غیرپروتوپالستی . . . . در مسیر پروتوپ - 162

  کند. پوست حرکت می آب تا محل درون -) برخالف2  کند. ها عبور می آب در طول مسیر از پالسمودسم -) همانند1

  اختالف پتانسیل آب در حرکت آب نقش ندارد. -) برخالف4  توانند حرکت کنند. هاي معدنی می یون -) همانند3

  . . . . . . گیاه نخودفرنگی حاصل از تقسیم هاي هریک از سلول - 163

  اند. داراي قدرت تقسیم –) میوز در حلقۀ چهارم گل 2  اند. داراي قدرت تقسیم –) میوز در حلقۀ سوم گل 1

  اي است. تک هسته –) میتوز یک سلول هاپلوئید4     قدرت لقاح دارد.  –) میتوز یک سلول هاپلوئید 3

 نماید؟  ی کامل میدرست چند مورد جملۀ زیر را به -164
  تواند رخ دهد. مادر .................. جهش .................. می در هر سلول

  شدن حذف –هاگ  ●

  جایی جابه – گامت ●

 شدن  مضاعف –اور دارد  کراسینگی یتواناکه گامت  ●
 واژگونی –اي دارد  هاگ که توانایی جهش نقطه ●
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  »شود. اندامی که در . . . محل اصلی گوارش . . . است، در . . . محسوب می«؟ نیستي مقابل مناسب  کمیل جملهکدام مورد براي ت -165

 ي موقت غذا  ) کرم خاکی ـ مکانیکی ـ ملخ، آخرین محل ذخیره1
  ) ملخ ـ شیمیایی ـ گنجشک، محل شروع گوارش مکانیکی2

    ش شیمیاییي گوار )کرم خاکی ـ شیمیایی ـ مرغ خانگی، محل ادامه3

  ي موقت غذا ) گنجشک ـ مکانیکی ـ ملخ، دومین محل ذخیره4

  هاي سطح . . . . .  هاي سطح . . . . .  باله آال باله در ماهی قزل -166

    شکمی در تغییر جهت ماهی نقش دارند. -) پشتی، برخالف1

  پشتی در تغییر جهت ماهی نقش دارد. -) شکمی، برخالف2

    کردن حرکت ماهی نقش دارند.  ند یا تندشکمی در ک -) پشتی، همانند3

  ي دمی دارند. پشتی نقش متفاوت با حرکت باله -) شکمی، همانند4

  طور قطع ..............وقوع .............. به -167

  .کندها جلوگیري می باشد و این حالت از رشد مناسب بسیاري از آنزا به درون بدن فرد میبه علت ورود عوامل بیماري -) تب1

  شود.ژنی دارد، آغاز میبا تحریک و تقسیم نوعی سلول که در سطح خود تعداد فراوانی گیرندة آنتی -) پاسخ ایمنی هومورال2

  هاي کشته شده است.هاي سفید و میکروبشود که شامل گلبولدر نهایت منجر به ایجاد مایعی می -) پاسخ التهابی3

  کنند.دهد که در هر تحریک، بیش از دو نوع سلول ایجاد میهایی روي میلبه دلیل فعالیت سلو -) بیماري خودایمنی4

 » ژنوتیپ یکسانی دارند. ……ي  ، همهAaBbدر ذرت با ژنوتیپ «د؟نکن تکمیل میدرستی  بهرا  مقابلي  کدام موارد جمله -168
     ي گرده ي نارس درون یک کیسه هاي گرده دانه - الف

  دهي گر آنتروزوئیدهاي درون یک لوله - ب
        هاي تخم زا موجود در یک تخمک سلول -ج

  نیافته ي رویانی یک تخمک لقاح هاي مستقر در دو قطب کیسه سلول -د
     هاي رویانی یک مادگی هاي موجود در کیسه سلول -هـ

  هاي تولید شده در یک مادگی زیگوت -و
 و -ج  -) ب4   د -) ب3  هـ -د -) الف2   د -ج -) الف1
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 کنند؟ درستی تکمیل می هاي مغز انسان، چند مورد عبارت زیر را به با توجه به لوب -169
  .................»شود،  لوبی که پردازش اطالعات شنوایی در آن انجام می«

  لوب دیگر مرز مشترك دارد. 3همانند لوب آهیانه در هر نیمکره مخ با 
  د.لوب دیگر مرز مشترك دار 2برخالف لوب پیشانی در هر نیمکره مخ با 
 کند. ها بزرگتر است و شیاري عمیق آن را به دو قسمت تقسیم می از سایر لوب 
 دهد مرز مشترك دارد. با لوبی که پردازش اطالعات بینایی را انجام می 
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

 نماید؟ تکمیل می نامناسبطور  چند مورد  عبارت زیر را به -170
  »گیرد. انسان، . . . در ادامه صورت می با تزریق مقدار زیادي هورمون ضدادراري به خون«

  ها کاهش غلظت خون و مایع بین سلول  -الف

  ي مثانه ي کششی دیواره ها افزایش دفعات تحریک گیرنده - ب

  ي ادراري ي دوم مویرگی اطراف لوله کاهش ورود آب به داخل شبکه - ج

  ي ضدادراري در هیپوتاالموس افزایش تولید هورمون مهارکننده - د

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

  گیرندة موجود در . . . .  -171

  ) شاخک نوعی پروانۀ ابریشم به بوي جانور نر حساسیت دارد.1

  فرستد. سري قشر مخ می ) چشم مار زنگی با امواج فروسرخ تحریک و پیام را به لوب پس2

  شکل زنبور عسل به امواج فرابنفش بازتابیده شده از گیاهان حساسیت دارد. ) چشم جامی3

  شود. هاي مکانیکی تحریک می هاي موجود در خط جانبی ماهی با محرك ) قاعدة سبیل گربه همانند گیرنده4

  اي دارند، . . . الیه ي جانورانی که مننژ سه در همه -172

    کند. رویان رشد خود را از درون رحم آغاز می )1

  میزان اندوخته غذایی سلول جنسی ماده اندك است. )2

   شود. ي گلویی دیده می نی دم و حفرهي رویا در دوره )3

  صورت اوریک اسید دور از انتظار است. دار به دفع مواد زاید نیتروژن )4

  کدام عبارت، در مورد بسیاري از گیاهان درست است؟ -173

  کنند. ها، بیشترین اکسیژن مورد نیاز را از طریق فتوسنتز خود تأمین می ها بر خالف ریشه ) برگ1

  تأثیر است. ها بی ها، در خفتگی جوانه حفظ جذب آب توسط ریشه ) هورمون مؤثر در2

  شوند. ) مواد شیمیایی عامل خفتگی، در پاسخ به دماهاي پایین تجزیه می3

  دار، توانایی تولید نوعی هورمون محرك رشد را دارد. ) هر سلول هسته4

 کند؟ طور صحیح تکمیل می کدام گزینه جمله زیر را به -174
  ................»نوکلئوتید، تعداد ............ از تعداد  1000با  DNAاي  رشتهدر یک مولکول دو «

  پیوندهاي هیدروژنی بین بازهاي آلی، کمتر باشد. –تواند  استر می ) پیوندهاي فسفودي1

  د.پیوندهاي بین قند و فسفات بیشتر باش –تواند  ) پیوندهاي بین قند و باز آلی می2

  نوکلئوتیدها بیشتر نیست. –) پیوندهاي هیدروژنی بین بازهاي آلی قطعًا 3

  استر، کمتر نیست. پیوندهاي فسفودي –) بازهاي پورینی قطعاً 4
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  »هاي انسان هر حجم هوایی که . . .  در شش« نماید؟ درستی تکمیل می کدام گزینه عبارت مقابل را به -175

  شود. ها خارج می از بازدم معمولی از شش) با خون تبادل گازي انجام دهد، پس 1

  ها با اکسیژن اشباع شوند. % ظرفیت هموگلوبین97شود  شود، سبب می هاي هوایی وارد می ) به کیسه2

  شوند. ها خارج می گردند، به دنبال افزایش فشار مایع جنب از آن ) سبب پرشدن مجاري هوایی می3

  کند. ها را تأمین می اکسیژن مورد نیاز بافت %19) با خون تبادل گازي انجام دهد، فقط 4

 در گیاهان، سلول داراي صفحه منفذدار . . . سلول داراي صفحه غربالی . . .    -176

    جا کند. تواند مواد را از طریق پالسمودسم جابه می -) همانند1

  در هدایت آب در داخل گیاه مؤثر است. –) همانند 2

    کند. ي مختلف هدایت میها مواد آلی را در جهت –) برخالف 3

  سازي است. فاقد توانایی پروتئین –) برخالف 4

  باشد. در . . . نقش داشته  تواند نمیشود،  اي که . . . می ماده -177

    ایجاد عالئم آلرژي -دیده ) باعث افزایش خون در محل آسیب1

  ایمنی هومورال -) باعث افزایش فاگوسیتوز در ماکروفاژ2

      ها ایجاد منفذ در ویروس -ه) در ماکروفاژها ساخت3

  ها مقاومت سایر سلول -دیده ترشح هاي آسیب ) از سلول4

 دچار پدیدة آگلوتینه شدن خون شده است. پدر این نوزاد قطعاً ............................. Aبا گروه خونی  نوزادي - 178

     هاي خود است. بر روي اریتروسیت Bژن  فاقد آنتی) 1

  باشد. می Oداراي گروه خونی) 2

      خون هتروزیگوس است. Rhبراي صفت ) 3

  تواند به همسر خود خون اهدا کند. نمی) 4

 کنند؟  طور صحیح تکمیل می چند مورد از موارد ذکرشده، جملۀ زیر را به -179

 .»همۀ گیاهانی که در چرخۀ زندگی خود . . . .هستند، . . . «

  کنند. فقط از یک نوع آوند چوبی براي ترابري شیرة خام استفاده می –داراي آرکگن  - الف

  توانند آب را از طریق انتشار و اسمز از سلولی به سلول دیگر منتقل کنند. قطعاً می –فاقد پروتال  - ب

  ها وجود دارد. نوع ژنوتیپ متفاوت در گردة رسیدة آن 2اً قطع –داراي آندوسپرم  -ج

  ها وجود دارد. بالغ آن  لزوماً بیش از یک لپه در ساختار دانۀ –فاقد لقاح مضاعف  -د

  چهار مورد) 4  سه مورد) 3  دو مورد) 2  یک مورد) 1

  کدام عبارت درست است؟ -180

  فزایش میزان تعرق باشد.تواند دلیلی بر اهاي الدن، میي برگ ) خروج آب از حاشیه1

  تواند به باال کشیدن کل ستون آب موجود در آوند چوبی کمک کند.) تعرق همواره می2

  کنند.هاي محلول را دریافت می) آوندهاي چوبی مجاور پریسیکل، به صورت فعال و با صرف انرژي یون3

  ه کاهش یابد.هاي نگهبان، ممکن است خروج بخار آب از گیا) در پی تغییر طول سلول4
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 محل انجام محاسبات

درجه است. آینه را چند درجه بچرخانیم تا این دو  70ي تخت برابر با  ي بین پرتوي تابش و پرتوي بازتاب آن در یک آینه زاویه -181

   پرتو بر هم عمود شوند؟

1( 10  2( 35  3( 25  4( 55   

دارد. اگر تصویر آن نسبت به جسم مستقیم و ي مقعر، عمود بر محور اصلی آن قرار  از رأس یک آینه cm15ي جسمی در فاصله -182

   متر است؟ باشد، شعاع انحناي این آینه چند سانتیcm20ي آن تا رأس آینه برابر با فاصله

1( 60  2(
120

7
  3(

60

7
  4( 120   

  ي شفاف باشد، ضریب شکست مطلق این ماده کدام است؟ سرعت نور در یک ماده تر از درصد بیش 20 خالءاگر سرعت نور در  -183

1( 2  2( 2/1  3( 8/1  4( 25/1  

شود. حداقل چند  منحرف می015ي شود به طوري که به اندازه وارد هوا می 030ي تابش پرتوي نوري از محیط شفافی تحت زاویه -184

   ؟نشودي تابش را زیاد کنیم تا پرتوي تابش وارد هوا  ه زاویهدرج

1(015  2(030  3(025  4(045  

از کانون عدسی در  f3ي آن قرار دارد. اگر جسم را به فاصله از fي جسمی عمود بر محور اصلی یک عدسی واگرا و در فاصله -185

   شود؟ همان سمت منتقل کنیم، طول تصویر چند برابر حالت اول می

1(
1

2
  2(

2

5
   3(

2

3
  4(

3

5
  

F تحت اثر دو نیروي ثابت و افقی kg3جسمی به جرم -186 i j 1 2 3
 

F و  i j 2 7 9
 

، از حال سکون روي برحسب نیوتون 

ي اول حرکت چند ژول است؟ (از اصطکاك  ثانیه 4کند. کار برایند نیروهاي وارد بر جسم در  سطحی افقی شروع به حرکت می

   نظر شود.) فصر

1 (200  2 (400  3 (600  4 (800  

را با سرعتkg4جسمی به جرم -187
m
s

ي پرتاب برگردد،  کنیم. وقتی جسم به نقطه طرف باال پرتاب می در راستاي قائم به 6

مسیر چند نیوتون است؟ ( ي نیروي مقاومت هوا در طول رسد. اندازه سرعتش به نصف سرعت اولیه می
Ng
kg

10 ي  و اندازه

    نیروي مقاومت هوا در طول مسیر ثابت فرض شود.)

1 (48  2 (24   3 (30  4 (36   

ور آن رود. اگر توان مصرفی موت متر باال می 50ثانیه با سرعت ثابت،  20است، در مدت  kg400آسانسوري که جرم کل آن  -188

/ kW12 ي آن چند درصد است؟  باشد، بازده 5
N(g )
kg

10  

1 (50  2 (60  3 (70  4 (80  

و 1هاي) به چگالی2) و (1آلیاژي از ترکیب دو فلز ( -189  2 % آن از 20) و 1( % حجم آلیاژ از فلز80طوري ساخته شده که 13

  نظر کنید.)  است؟ (از تغییر حجم آلیاژ صرف1) است. چگالی این آلیاژ چند برابر2فلز (

1( 6/2  2( 2  3( 4/1   4( 4/2 
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 محل انجام محاسبات

ي سمت راست  شکل با سطح مقطع یکسان در حالت تعادل قرار دارد. اگر در شاخه Uي  در شکل زیر، جیوه در دو طرف لوله -190

مایعی به چگالی
g

cm3
متر جیوه افزایش  چند سانتی Aي  شود، فشار در نقطه cm136اي بریزیم که ارتفاع آن را به اندازه 10

Hgیابد؟  می
g( / )

cm
 

3
13 6  

1 (50    2 (70  

3 (68    4 (100  

از یک مایع به چگالی  lit8است. اگر  cm2400و قسمت باالي آن  cm2600، در شکل مقابل، سطح مقطع قسمت پایین ظرف -191

/ g / cm30 شود؟  بریزیم، نیروي وارد بر کف ظرف ناشی از مایع، چند نیوتون می خالی در ظرف 5
Ng )
kg

10  و فرض کنید

  شود.) مایع از ظرف سرریز نمی

1 (45  2 (/4 5    

3 (40  4( /0 4  

فلزي به ظرفیت گرمایی  اي قطعه -192
J
K

کنیم. اگر  ي سلسیوس وارد می آب صفر درجه kg5/0است را در  C086که دمایشرا  50

شود؟  تبادل حرارتی با محیط اطراف ناچیز باشد، تا رسیدن به دماي تعادل، چند ژول گرما بین آب و فلز مبادله می

J(c )
kg.K

 4200  

1 (4300  2 (4200  3 (2100  4 (8600  

شود. اگر  درصد به طول آن اضافه می2ي افزایش دهیم، به اندازه ي  را به اندازه Lول اگر دماي یک سیم نازك مسی به ط -193

Lي نازك مسی به ابعاد  دماي یک صفحه L3  ه مساحت آن اضافه خواهد شد؟را به همان اندازه افزایش دهیم، چند درصد ب 4

1 (2  2 (3  3 (4  4 (6  

 هاي زیر درست است؟ یک از گزینه کدام -194

  ) در انتقال گرما به روش همرفت، به محیط مادي نیاز نیست.1

  شود. رفتی، کاهش چگالی هوا باعث باال رفتن هواي گرم و پایین آمدن هواي سرد می) در جریان هم2

  شود. ) انتقال گرماي خورشید به زمین با روش همرفت انجام می3

  آید. اي است که در اثر تابش به وجود می ) وارونگی هوا پدیده4

  کند؟ رابر کنیم، چگالی این گاز چگونه تغییر میب 5/2را  برابر و دماي مطلق آن 4اگر فشار مقدار معینی گاز کامل را  -195

  یابد. درصد افزایش می 60) 2  یابد. درصد کاهش می 60) 1

  کند. ) تغییر نمی4  یابد. درصد افزایش می 40) 3

 آب
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 محل انجام محاسبات

Aqاي  سه بار الکتریکی نقطه -196 C 1 ،Bq C 4  وCq C 2 یب در نقاط ترت بهA



 ،

cm
B
6


Cو  

cm3


ي مختصات  از صفحه 

کدام است؟  SIاز طرف دو بار دیگر در  Aqاند. بردار برایند نیروهاي وارد بر بار  واقع
N.m(k )

C
 

2
9

2
9 10 

1 (i10


    2 (i ( ) j 10 20
 

  

3 (( )i ( ) j  10 20
 

    4 (i j 10 5 10 5
 

  

هاي میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی  متر در جهت خط سانتی 50میکروکولنی را با سرعت ثابت،  -2اگر یک بار الکتریکی  -197

NE
C

   کند؟ جا کنیم، انرژي پتانسیل الکتریکی آن چگونه تغییر می هجاب 310

    یابد. ژول کاهش می میلی 1) 1

  یابد. ژول افزایش می میلی 1) 2

3 (/0     یابد. ژول کاهش می میلی 1

4 (/0  یابد. ژول افزایش می میلی 1

 6/1است، پتانسیل فروریزش  k به کار رفته در آن الکتریک متر و ثابت دي میلی dي بین صفحاتش  براي خازنی که فاصله -198

الکتریک پر  ها را با همان دي دهیم و فضاي بین آن متر افزایش می میلی 1/0ي بین صفحات را  که فاصله کیلوولت است. هنگامی

 است؟ SIالکتریک این عایق چند واحد  شود. قدرت دي لت میکیلوو 2/3کنیم، پتانسیل فروریزش  می

1 ( 616 10  2 ( 416 10    

3 ( 316 10  4 (1600 

کنیم و بعد کلید  را باز می بندیم و سپس آن را می K1در ابتدا خالی هستند. ابتدا کلید  C2و  C1در مدار شکل زیر، دو خازن  -199

K2 بندیم. در این حالت اختالف پتانسیل دو سر خازن  را میC1 چند ولت است؟  

1(40   

2 (20  

3 (10  

4 (5  

کند. اگر سیم را تحت کشش قرار داده،  اگر دو سر یک سیم مسی را به یک مولد متصل کنیم، جریان یک آمپر از آن عبور می -200

صل کنیم، جریان عبوري از آن چند آمپر خواهد شد؟ (دما ثابت فرض طوري که قطر آن نصف شود و سپس به همان مولد و به

 شود و از مقاومت درونی مولد صرف نظر گردد.)

1 (2  2 (
1

2
  3 (

1

4
  4 (

1

16
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 محل انجام محاسبات

  ترین توان مصرفی را دارد، چند آمپر است؟ ز مقاومتی که بیشدر مدار شکل زیر، جریان عبوري ا -201

1 (
4

9
      

2 (4  

3 (
4

3
      

4 (
8

9
  

دهند. اختالف پتانسیل بین دو  را نشان می V6و A2ترتیب اعداد آل به سنج ایده آل و ولت آمپرسنج ایده زیردر شکل  -202

  اهمی است؟ 2چند برابر اختالف پتانسیل دو سر مقاومت  Bو  Aي نقطه

1 (/3 5  

2 (/4 5  

3 (5  

4 (7  

رسد،  دهد، توان خروجی مولد به بیشینه مقدار خود می را نشان میA4آل عدد اي که آمپرسنج ایده در مدار شکل زیر، در لحظه -203

   در این لحظه اختالف پتانسیل دو سر مولد چند ولت است؟

  

1( 10  

2( 8  

3( 6  

4( 12  

Aدهد. اگر شکل زیر، قسمتی از یک مدار الکتریکی را نشان می -204 CV V V 14  ،باشدA BV V چند ولت است؟    

  

1 (4-     

2( 10-  

3( 28-    

4( 2   

vبر خطوط میدان مغناطیسی یکنواختی، با سرعت  ، عمودqو بار  mاي به جرم  ذره -205


شود. اگر تنها نیروي مؤثر  وارد میدان می 

vبر ذره، نیروي مغناطیسی ناشی از میدان مغناطیسی باشد، بزرگی 


  کند؟ چگونه تغییر می 

  شود. ) کم می2    شود. ) زیاد می1

  ) بسته به نوع ذره، هر سه گزینه ممکن است.4    کند. ) تغییر نمی3

r  2

R  2 3
I A1 2

R  1 5I2
A C

B

V  20
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 محل انجام محاسبات

مطابق شکل مقابل، سیم طویلی روي میزي افقی قرار دارد و از آن  -206

گذرد. چه جریانی  آمپر از راست به چپ می 50جریانی به بزرگی 

 ABعبور کند تا سیم  ABبرحسب آمپر و در چه جهتی از سیم 

صورت  متري از میز باالي سیم و به موازات آن به سانتی 1در ارتفاع 

/برابر با  ABمتر از سیم  ثابت قرار گیرد؟ (جرم هر سانتی g0 05 

)T.m باشد.) می )
A

   7
0 4 10    

  Aبه  B، از B    2( 25به  A، از 25 )1

  Aبه  B، از B    4( 50به  A، از 50 )3

دهیم.  را عبور می mA40اي تک الیه و فشرده درآورده و از آن جریان  صورت سیملوله را به mm5سیم رسانایی با قطر مقطع -207

هاي آن چند تسال است؟ غناطیسی روي محور اصلی سیملوله و به دور از لبهبزرگی میدان م
T.m( )

A
   74 10   

1(
 75
10

8
    2(

 716
10

5
   

3(
 65
10

8
    4(

 616
10

5
    

AI هاي ، جریانB و A از دو سیم بلند و موازي -208 I و BI / I0 ها  ي جریان عبوري از سیم گذرد. اگر تنها اندازه می 2

A تغییر کند و به BI I / I  0     کند؟ چگونه تغییر می کنند، ي نیرویی که دو سیم بر هم وارد می برسد، اندازه 6

    یابد. درصد کاهش می 20) 2  یابد. درصد افزایش می 20) 1

  یابد.  درصد کاهش می 80) 4  یابد. درصد افزایش می 80) 3

/اي رسانا به مساحت حلقه -209 m20 ان ي مید نواختی قرار دارد. اگر آهنگ تغییر اندازه هاي میدان مغناطیسی یک عمود بر خط 02

مغناطیسی عبوري از حلقه برابر با
T
s

/باشد، شدت جریان الکتریکی  250 A0 شود. مقاومت الکتریکی حلقه  در آن القا می05

   چند اهم است؟

1 (5  2 (10  3 (50  4 (100   

ارند. اگر جریان الکتریکی عبوري از قاب مربعی با مرکز بوده و در یک صفحه قرار د در شکل زیر، دو قاب سیمی رسانا هم -210

 اي کدام است؟ ي دایره گذشت زمان افزایش یابد، جهت جریان القایی در حلقه

      گرد ) ساعت1

  گرد  ) پادساعت2

  گرد  گرد و سپس پادساعت ) ابتدا ساعت3

  شود. اي القا نمی ي دایره ) جریانی در حلقه4
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 اسباتمحل انجام مح 

  یک از موارد زیر، در ارتباط با آزمایش ورقۀ طال صحیح است؟ کدام - 211
  تر ساختار اتم مورد استفاده قرار گرفت. اتم طال)، براي شناسایی دقیق 20000نازکی از طال (با ضخامت حدود  ورقۀ )1

810ترتیب  و بهقطر تقریبی اتم طال و هستۀ آن، توسط رادرفورد محاسبه  )2 m  1310و m .تخمین زده شد  

  اي بسیار کوچک با جرم بسیار زیاد دارد. توان فهمید اتم طال هسته با زاویۀ اندك، می با توجه به انحراف تعداد زیادي از ذرات  )3

  تر بود. منحرف شده بیش هاي  ده، از ذرهمنحرف نش هاي  میزان ذره )4

  کدام عبارت درست است؟ - 212
  هاي آن بستگی دارد. ترین ذرة سازندة یک عنصر است که خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر یادشده به ویژگی مولکول، کوچک )1

  ، به رابطۀ میان اتم و الکترون پی برد.2SnClفارادي با انجام برقکافت محلول  )2

81تامسون با انجام آزمایش روي پرتوهاي کاتدي توانست نسبت بار به جرم الکترون را  )3 76 10
C/
g

 .محاسبه کند  

2ها  هایی که در آن هاي اتم هسته )4 5A Z شوند. هاي پایدار تبدیل می اي به هسته باشد ناپایدار هستند و براثر تالشی هسته  

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ - 213
  ها از یکی به دیگري منتقل شود. دهد که با اتصال مستقیم بین دو جسم، الکترون تخلیۀ الکتریکی، هنگامی رخ می ●

  .اي از اتم را معرفی کرد دان شکاك، مفهوم تازه رابرت بویل، در کتاب شیمی● 

  گیري شد. ها توسط آنگستروم اندازه بار طول موج آن  یف نشري خطی هیدروژن که توسط بونزن کشف شده بود، نخستینچهار خط ط ●

10اتم بور داراي دو نوع ایزوتوپ طبیعی  ●
5 B  11و

5 B  3نوع مولکول  8است. بنابراینBCl  توان یافت طبیعت میدر.  

  اي زیراتمی است. پرتو کاتدي متوجه شد که الکترون ذره  تامسون با تغییر جنس گاز درون لولۀ کاتدي و مطالعۀ ●

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

صورت  که، در طیف اتم سدیم، برخی از خطوط به طوري طیف نشري خطی اتم سدیم با طیف نشري خطی اتم هیدروژن . . . . است به - 214

هایی با فاصلۀ . . . . هم هستند. در طیف نشري خطی اتم هیدروژن نور سبز حاصل انتقال الکترون از تراز . . . . به تراز . . . .  فتج

 است.
4 –دور از  –متفاوت  )1 2n n     

2 –دور از  – مشابه )2 5n n     

2 –نزدیک به  –متفاوت  )3 4n n      

2 – نزدیک به –مشابه  )4 4n n     

 با توجه به اطالعات داده شده کدام گزینه صحیح است؟ - 215
شدن چهارمین الکترون مشاهده  شود و نخستین جهش با کنده هاي یونش متوالی عنصري، دو جهش بزرگ دیده می در انرژي«

 »گردد. می
  شود. نمایش داده می 12IEصورت  نش این عنصر بهآخرین یو انرژي )1

  یونش، سه اوربیتال پر دارد. 5این اتم پس از  )2

الکترون با  6اتم این عنصر پیش از یونش، داراي  )3
1

2sm    .بوده است  

  اند.   با الکترون اشغال شده dو  s ،pدر این اتم سه نوع زیرالیۀ  )4
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 اسباتمحل انجام مح 

 درستی بیان شده است؟ کدام عبارت به  - 216
  بود. نشدهدر گروه چهارم جدول تناوبی پیشنهادي مندلیف به نام اکاآلومینیم، تا آن زمان شناخته  72عنصري با جرم اتمی  )1

  اند. مندلیف سه عنصر وجود دارد که هر کدام در دو گروه مختلف از جدول قرار گرفتهدر جدول پیشنهادي  )2

  فلزي با نقطۀ ذوب پایین است. گالیم شبه )3

  هاست.   علت تشابه در آرایش الکترونی آن گروه، به تشابه خواص فیزیکی عنصرهاي هم )4

یونش در میان عنصرهاي دورة سوم، عنصر میـانی داراي   ینژي دومترین انر نخستین عنصر داراي بیش ،در کدام گزینه از راست به چپ -217

عناصـر دسـتۀ   در میان  پایدار ترین شعاع یون ترین الکترونگاتیوي در میان عنصرهاي گروه سیزدهم و آخرین عنصر داراي کوچک کم

p ؟است   
1( Na ،Al  وF    2( Ar ،Al  وN    

3( Na ،Ga  وF    4( Ar ،Ga  وN  

است. کدام  17فلز تناوب چهارم برابر  ترین شبه نافلزي از دورة سوم جدول تناوبی است که اختالف عدد اتمی آن با سبک Aعنصر  - 218

  مطلب در مورد این عنصر درست است؟
  تعلق دارد.  16به گروه  Aعنصر  )1

2صورت  آرایش الکترونی الیۀ ظرفیت آن به )2 5ns np .است   

   شود. تنها یک ایزوتوپ پایدار از آن در طبیعت یافت می )3

  .  شود تشکیل می 3AClاز واکنش آن با کلر تنها یک نوع ترکیب یونی با فرمول  )4

 است؟ نادرستداده شده،  یژگیوبا توجه به جدول زیر، کدام مقایسه براساس  - 219
  

  

Xشعاع اتمی:  )1 E B C D     

Bنخستین یونش:  انرژي )2 C E Y X     

2نقطۀ جوش:  )3 3 4 4H C HD BH XH AH     

3انرژي شبکۀ بلور:  )4 2MgC CaC AlD CaD    

 ؟نیستدرست  Bو  Aکدام گزینه در رابطه با ترکیبات خنثی  - 220
  تواند سدیم نیترات باشد. می Aترکیب  )1

B ،0به بار آنیون ترکیب  Aنسبت بار آنیون ترکیب ) 2   .است /5

  تایی هستند. ازجمله ترکیبات یونی سه Bو  Aترکیبات  )3

، از انرژي شبکۀ ترکیب Bو آنیون ترکیب  A) انرژي شبکۀ ترکیب یونی حاصل از واکنش کاتیون ترکیب 4

  تر است. کلسیم سولفات بیش

2مقداري منیزیم کلرید متبلور  - 221 2(MgCl .nH O)  2را حرارت داده تا تمامی آب خود را از دست دهد. درنتیجه گرم از جرم  /16

0آن کاسته شده و  21چند است؟  (n)ماند. تعداد مولکول آب تبلور آن  مادة خشک باقی میمول  /02 18( molH O g) 
1 (2  2 (5  3 (6  4 (3  

  گروه  14  15  16  17

  تناوب

D  C  B  A  2n   

  Y  E  X  3n   
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  21 : ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی    شیمی - جامع پایهآزمون 

  

 اسباتمحل انجام مح 

 کدام گزینه صحیح است؟ - 222
اي میان دو هسته و نیروهاي  هتر از مجموع نیروهاي دافع اي بسیار بیش ترین سطح انرژي پتانسیل مولکول هیدروژن، نیروهاي جاذبه در پایین) 1

    اي بین دو الکترون است. دافعه

    ترین سطح انرژي است. ها نسبت به هم در پایین دهندة موقعیت اتم طول پیوند، نشان) 2

  شود. اي برابر انرژي پیوند مصرف می انرژي  ) براي تشکیل یک پیوند کوواالنسی،3

Iانرژي پیوند ) 4 I تر از انرژي پیوند  بیشH H باشد. می  

 تر است؟ تفاوت عدد اکسایش اتم مرکزي در کدام دوگونه کم - 223

1 (3POCl  2و
4SO   2 (2

2 7Cr O   2وSO   

3 (4ClO  2وNO    4 (4NH  3وNO  

با توجه به جدول مقابل، اطالعات مربوط به  - 224

درسـتی   ها در تمام موارد به کدام مولکول

 اند؟ نوشته شده
 
1 (2H O  4وCCl    

2 (4CCl  3وBF    

3 (2H O  2وBeCl      

4 (2BeCl  3وBF  

 ر است؟هاي سازنده براب در کدام دو گونه، مجموع شمار قلمرو الکترونی تمام اتم - 225
1 (4XeF  6وSF    2 (5PCl  2و 5N O  

3 (3SO  2وNO    4 (3POCl  2و 2SO Cl  

 م مطلب درست است؟کدا - 226
  اتر است. متیل تر بودن جرم مولکولی اتانول در مقایسه با دي متیل اتر ناشی از بیش تر بودن چگالی و نقطۀ جوش اتانول در مقایسه با دي بیش) 1

3به شکل  15دار گروه  مقایسۀ نقطۀ جوش ترکیبات هیدروژن )2 3 3 3SbH NH PH AsH   .است  

2Hپیوندهاي هیدروژنی در  تر بودن شمار ) بیش3 O(l) نسبت بهHF(l) تر بودن نقطۀ جوش آب در مقایسه با  عامل بیشHF .است  

4 (HCl(g)  2در مقایسه باN (g) هاي  جوشد؛ زیرا میان مولکول می تر مایع شده و دیرتر آسانHCl .جاذبۀ قوي هیدروژنی برقرار است  

 است؟ نادرستهاي متیل است، کدام عبارت زیر  ترین شاخه با توجه به آلکانی هشت کربنه که داراي بیش - 227

  است.  25) تعداد پیوندهاي کوواالنسی آن برابر با 1

4) فرمول تجربی آن 2 9C H .است  

  در ساختار خود است.   -  3CH) داراي سه شاخۀ 3

  اند. هاي کربن متصل شده ) در آن دو اتم کربن وجود دارد که فقط به اتم4

  الکترون ناپیوندي  جفتتعداد 

  اتم مرکزي
  مولکول  زاویۀ پیوندي  شکل هندسی

104  خمیده  دو جفت 5/   2H O  

109  چهاروجهی  ت الکترون ناپیونديفاقد جف 5/   4CCl  

  180  2BeCl  خطی  شش جفت

  107  3BF  مسطح  فاقد جفت الکترون ناپیوندي
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 اسباتمحل انجام مح 

 کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ - 228
 ». شامل . . . . اتم است. گروه عاملی در مولکول . . . .، . . . . مولکول . . .«
    پروپانال، مانند، پروپانون، سه) 1

  پروپانون، مانند، منتول، دو) 2

    متیل اتر، یک  منتول، برخالف، دي )3

  هپتانال، برخالف، اتیل بوتانوات، سه )4

 هستند؟ نادرستبا توجه به ساختار ترکیب مقابل چند مورد از مطالب زیر  - 229
16 ،فرمول مولکولی آن -الف 18 3C H NO.است  

  شود. به یک ترکیب سیر شده تبدیل می ،2Hمول  3در واکنش با  - ب

  گروه عاملی موجود در کوالر، در این ترکیب نیز وجود دارد. - پ

قلمرو  4ی با یها تر از تعداد کربن قلمرو الکترونی، یکی بیش 3ی با یها تعداد کربن - ت

  ترونی است.الک

1 (1  2 (2    

3( 3  4( 4  

 کدام گزینه درست است؟ - 230
  توان گاز متان را تهیه کرد. ) با عبور بخار آب بسیار داغ از زغال چوب می1

  .دشو  میآورده دست  هتتراکلرید مایع با منیزیم خالص ب سیمیهاي الکترونیکی، از واکنش سیل ي خالص مورد استفاده در تراشه ) ماده2

  تر از لیتیم پراکسید است. ي هواي درون فضاپیما، لیتیم هیدروکسید مناسب فیهبراي تص) 3

  رود. کار می در برخی کشورها به عنوان یک سوخت تمیز براي خودروها به ها است که میوه مدت) الکل 4

 شود؟ درستی کامل می هاي زیر توسط کدام گزینه به جاهاي خالی عبارت - 231
ي آن، آمونیوم کلرید در فاز . . . تولید  هاي . . . است که در نتیجه از دسته واکنش دکلریژن روواکنش بخار آمونیاك و بخار هید

  کلرید است. هاي آن . . . رنگ نقره دهد که یکی از فراورده . . . می ی از نوعنیترات واکنش شود. محلول این ماده با محلول نقره می

   دمحلول سفی –جانشینی دوگانه  –جامد  - ) ترکیبی1

  رسوب سفید –جانشینی دوگانه  –جامد  –) ترکیبی 2

   محلول سفید –جانشینی یگانه  -گازي  –) جانشینی دوگانه 3

  رسوب سفید –جانشینی یگانه  -جامد  –) جانشینی دوگانه 4

  تی بیان شده است؟درس گیرد و مجموع ضرایب استوکیومتري مواد پس از موازنه به اي که نوشته شده انجام می گونه کدام واکنش به - 232

1(3 6 3 61 nn nC H (g) (C H ) (g)          

2(3 36 NaCN(aq) AgNO (aq) AgCN(s) NaNO (aq)     

3(3 2 25 KClO (s) KClO (s) O (g)    

4(4 2 4 2 25 KMnO (s) K MnO (s) MnO (s) O (g)     
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 اسباتمحل انجام مح 

کلریک اسـید  هیـدرو لیتر گاز کلر تولید شـده باشـد، مقـدار     1/7. اگر شود تولید میروش آزمایشگاهی  گاز کلر به در آزمایشی - 233

10را  ده چند گرم بوده است؟ (چگالی گاز کلرش مصرف 4/ g.L  .135در نظر بگیرید 5 1Cl / ,H : g.mol ( 
1 (46/1  2 (84/5  3 (56/1  4 (74/5  

124 هاي زیر، درست است؟ چه تعداد از عبارت - 234 16(Mg ,O : g.mol )  
  مواد غذایی و دارویی است.در ي ا  دهنده اسید، طعم کلیهاي واکنش الکل چوب با سالیسی یکی از فراورده -الف

دما  ي خودروها،ي هوا در کیسهاست که هاي موجود در یک مولکول گلیسرین، نصف ضریب سدیم در واکنشی  شمار اکسیژن - ب

  برد. گراد باال می درجه سانتی 100را تا بیش از 

طور  با اکسیژن هوا به 5/12به  1شود که با نسبت استوکیومتري  ه میکتان خالص در نظر گرفتوطور میانگین ایزوا بنزین، به - پ

  سوزد. کامل می

  ي محدودکننده است. دهنده کیلوگرم استفاده شود، منیزیم واکنش 4/0ها،  هنده د اگر در واکنش سوختن منیزیم، از هر یک از واکنش - ت

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

دهیم. براي تبدیل گاز اتین حاصل به  درصد را با مقدار کافی آب واکنش می 80با خلوص  گرم کلسیم کاربید 12مطابق واکنش زیر  - 235

140الزم است؟  STPدر شرایط  2Hگاز اتان، چند لیتر گاز  12(Ca ,C : g.mol )  

2 2 2 2 22CaC (s) H O(l) Ca(OH) (aq) C H (g)   
1( 72/6   2( 4/8  3( 5/10   4( 25/5  

20ي  کیلوگرم آهن را به اندازه 76گرم اتانول دماي  23اگر گرماي حاصل از سوختن کامل  - 236 C  افزایش دهد، ظرفیت گرمایی مولی

1آهن کدام است؟ 1
2 ــوختن5  س

1368 16 12 1 56( H C H OH kJ.mol ,O ,C ,H ,Fe :g.mol )        

1( 4/50   2( 45/0  3( 9/0   4( 2/25  

 هاي زیر درست است؟ د ازعبارترو، چه تعدا با توجه به نمودار روبه - 237
4شدن ترکیب یونی  تواند مربوط به حل این نمودار، می - الف 3NH NO (s) .در آب باشد  

هاي گاز موجود در ظرف سربسته، کاهش  شمار مول  این واکنش، دراگر  - ب

  شود. خودي انجام نمی به صورت خود یابد، واکنش به

  یابد. سامانه افزایش میاجزاي ي منزوي، دماي  در یک سامانهبا انجام این واکنش،  - پ

0Eکننده در این واکنش حالت فیزیکی جامد یا مایع داشته باشند،  اگر تمام مواد شرکت - ت  .است  

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

 کدام عبارت صحیح است؟ - 238
  تر از آنتالپی استاندارد ذوب است. یر بیشبراي اغلب مواد خالص، آنتالپی استاندارد تبخ )1

  تر است. آنتالپی استاندارد ذوب بنزن از آنتالپی استاندارد تبخیر آرگون بیش )2

Cي پیوندهاي  انرژي الزم براي شکستن همه )3 H .در مولکول متان یکسان است  

  شود. تصعید می طور مستقیم یخ خشک تنها در فشار بسیار باال به )4

2براي واکنش  - 239 2 2 22 2H O (aq) H O(l) O (g)   25اگر در دماي C  ،و فشار یک اتمسـفرG  وS  ترتیـب برابـر    بـه

227kJ  1140وJ.K 2نتالپی تشکیل باشد، اختالف آH O  2و 2H O برحسب کیلوژول کدام است؟ 
1( 2/90 -  2( 64/92-  3( 5/88 -  4( 3/75 -  
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 باتمحل انجام محاس 

0مول متان، یک مول اکسیژن و ده مول نیتروژن در دماي  5/0بندي شده با حجم ثابت،  در یک ظرف عایق - 240 C د. اگر متان قرار دارن

4CHطور کامل با اکسیژن بسوزد، دماي نهایی مخلوط پس از واکنش تقریباً کدام است؟ (آنتالپی اسـتاندارد تشـکیل    به (g) ،

2CO (g)  وH O(g)2 2رمایی مولی کیلوژول بر مول و ظرفیت گ -242و  -394، -75ترتیب برابر  بهCO (g) ،2H O(g) و 

2N (g) 1 5/30و  36، 57ترتیب برابر  به 1J.mol . C  (.است 
1( 543 C  2( 1087 C  3( 815 C  4( 2173 C  

25یک ترکیب یونی در آب در دماي   اگر انحالل - 241 C  1100با تغییر آنتروپیJ.K ي زیر  خودي انجام گیرد، کدام رابطه خودبه

 تواند صحیح باشد؟ می
1( J   HشبکهHپوشی آبH  2( 2500kJشبکهHپوشی آب2500

29شبکه )3 8/ kJ H  پوشی آبH  4( 29800شبکهJ H  پوشی آبH  

 نیترات الزم است؟ موالر نقره 4/0لیتر محلول  میلی 250براي واکنش کامل با  9/14چند گرم محلول پتاسیم کلرید با درصد جرمی  - 242
139 35 5(K ,Cl / : g.mol )  

1( 100  2( 50  3( 25  4( 12 5/  

نیترات   ي پتاسیم ي محلول سیرشده مواللیته رو روبهبا توجه به نمودار  -243

40در دماي  C تقریب کدام است؟  به 
116 14 39(O ,N ,K : g.mol )   
1( 7 9/    

2( 6    

3( 5 94/    

4( 3 71/  

  

  

  

  

لیتر، چند گرم آب باید اضافه شود تا  گرم بر میلی 2/1درصد جرمی سدیم هیدروژن فسفات با چگالی  1/7لیتر از محلول  میلی 200ه ب -244

123شود؟  2760ppmغلظت یون سدیم در محلول نهایی  1 31 16(Na ,H ,P ,O : g.mol )    
1( 760  2( 1260  3( 1760  4( 2240  

 اند؟ نادرستکدام موارد از مطالب زیر  -245
  ست.تر ا در شرایط یکسان رسانایی الکتریکی محلول سدیم سولفات از محلول کرومیک نیترات بیش -آ

  است. SآبSمحلولSیخصورت  ترتیب آنتروپی آب، یخ و محلول نمک خوراکی به - ب

  مه کلویید گاز در مایع و کف کلویید مایع در گاز است. - پ

  کند. کننده عمل می مولسیونعنوان عامل ا مرغ به ي تخم در مایونز، لسیتین زرده - ت

  شود. ها در آب می شدن چربی در سدیم دودسیل بنزن سولفونات، گروه سولفونات سبب پخش - ث

  پ، ت، ث )4  آ، ب، ث )3  ب، پ، ت )2  آ، ب، پ )1
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