
 

 

A 

Z
1
2

 

عمومی  دفترچه سؤال 1140آمادگی کنکور    

 شود. مقررات رفتار ميباشد و با متخلفين برابر مجاز مي  حق چاپ و تکثير سؤاالت به هر روش )الکترونيکي و ...( پس از برگزاري آزمون براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي تنها با مجوز »گروه ماز«
 

 

 

  

 100 تعداد سؤاالت 

دقیقه 75 مدت زمان پاسخگویی  

 

 زمان پاسخگویی تا شماره  از شماره تعداد سؤال  درس 

 18 25 1 25 زبان و ادبیات فارسی

 20 50 26 25 زبان عربی

 17 75 51 25 فرهنگ و معارف اسالمی

 20 100 76 25 زبان انگلیسی 

 

12مرحله  –ها دهمیدواز دروسآزمون همه   

06/11/1400  
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 های داده شده، معنی چند واژه »درست« است؟در میان واژه 
)فلق: فجر( )حدیث: ماجرا( )صبا: باد پاییزی( )معاش: زیست( )شرف: بزرگواری(   (بلندرفیع:  منشی( )مکاید: حیله( ))نجابت: پاک 

 )مولع: بسیار مشتاق( )تناور: فربه( )زهی: شگفتا( )معرکه: جنگ(
 ( شش 4 ( هشت 3 فت ( ه2 ( نه1

 

 ، کدام است؟ ترتیببهمعادل معنایی »باالی کمر، برآمدگی پشت پای اسب، چنبرۀ گردن، میان دو کتف«   
 ( گُرده، آخره، وقب، کُلّه 2 ( گُرده، کُلّه، آخره، غارب  1
 ( غارب، گرده، کُلّه، آخره4 ( غارب، وقب، کُلّه، آخُره3

 

 اشتباه بیشتر است؟ در کدام گزینه تعداد معنای  

  زره، سرنیزه، هولناک، حمله  :درع، سنان، دمان، فوج( 1
 عقلی، پذیرفتنشیر، درویش، کم: هژیر، جولقی، سفاهت، مسلّم داشتن( 2
 خو، لجوج، شکر، ردا  :طبیعت، خودرو، منّت، دستار( 3
 هانوشتن، دشمنان، افسار، زنگوله :تقریر، عَنود، لگام، جالجل( 4

 

 یت »غلط امالیی« وجود دارد؟در کدام ب 

 گذر چو طایر قدسی از اوج این نه طاق   ای چنین محبوس ( در این حضیض چرا گشته1

    برد رضــوانبه لطف روضۀ او رشک می  خــــورد کوثر( ز آب صـــافی او غبـــطه می2

    گـزاری شـــاه حقزیـــرا کــــه تـــو   ( حـــق تــــو گــــزارد نصــــرت حـــــق 3

 ذائغۀ من شناخت چاشـــنی خــوان او   گرفت ( هر کس از این بارگاه خواهش خود می4
 

 ها با امالی »درست« آمده است؟ در کدام گزینه، همۀ واژه 
 ( الفت و دوستی، تدائی معانی، ذوق و قریحه، لهو و لعب 1
 ینه ( عادت معلوف، غالب و چیره، عتاب و تندی، وقار و طمأن2
 ( عربده و سفاهت، صاحب دلق، اشباه و همانندان، میغ و ابر3
 ( خطّۀ نغز، خطوط و سطور، ضجر و مصادره، ازدحام مردم 4

 

 غلط امالیی است؟  »فاقد«های کدام گزینه  همۀ عبارت 
 الف( ماهی نیافت، غوک را با بچگان جمله بخورد. 

  ها منتظر آن فصاحت و مالهت مانده بود. ب( گوش
 اش عجل فرّاش عمل را درنوردید. ج( فرّ

 د( چون باد کرم خواست، دل و جان تو را نخواست. 
 ای را به خذالن خویش، هرگز او را زنده نگرداند.هـ( چون بمیراند بنده

 د  - ( ج4 ج  -( ب 3 هـ - ( الف2 هـ  -( د 1
 

 آن »درست« است؟   مقابلنام پدیدآورندۀ چند اثر در   
پرسش: فرنسوا کوپه(  گرمارودی( )قابوس نامه: عنصر المعالی کیکاووس( )دیوار: جمال میرصادقی( )سه)گوشوارۀ عرش: موسوی  

زده: سیمین ام: معصومه آباد( )اسرارالتّوحید: ابوسعید ابوالخیر( )ارزیابی شتاب)اخالق محسنی: حسین واعظ کاشفی( )من زنده
 لحسین وجدانی(دانشور( )اتاق آبی: اخوان ثالث( )داستان خسرو: عبدا

 ( هشت 4 ( شش 3 ( هفت 2 ( نه1
 
 



 

2 

12| مرحله  اهآزمون همه دروس | کنکوری ادبیات   

 ، استعاره، تشبیه« به کار رفته است؟تناسبهای »مراعات النظیر، ایهام  در کدام بیت همۀ آرایه 
   خواهی از روی زمین نـام و نشـانم را که گم می بری نامــــم ولی چنــدان بدی با من ( به نیکی می1
 نمـایی دوســتی و دوســت داری دشمنـانم را  هر مصلحت با من ( به این خوش دل توان بودن که ب2
 دانـم را خبر کن ای صبــا زین نکته، باری نکته ( چو رنجانید یاران را به جان نتوان نشســت ایمـن3
 که چون رفتم به زاغان دادی ای گل، آشیانم را  ( چو بلبل زان نکردم بـــاز میــل گلشـــن کویـت4

 

 از ابیات دیگر است؟  کمترتعداد استعاره در کدام بیت   

   که رسم خنده رفت از یاد لعل نوشخندش را   ( در آیین غضب کوشید چندان آن گل خنـدان 1

 پیش آن بت همـه در رشتــۀ آه است امشب   ( دوشم از عشــق نهان هـر گوهــر راز که بـود2

  گشــتم کباب دیده آبی زد بر آتش ورنـه می   ( دی که در من دیـــدن آن آفتـاب آتش فکند 3

 اش گفت چرا نیست دگر چیـزی هستغمزه  ( عقل گفت این همه ناز است دگر چیزی نیست 4
 

 های »ایهام تناسب، جناس، کنایه، ایهام، اغراق« کدام است؟ترتیب ابیات به لحاظ داشتن آرایه 
 وطـــن مـرا مهر رخ تــــو کــرده چنیــن بی آفتـابالف( در هیــچ جــا قـــرار نــدارم چو  

  گــردد روان از جـو مرا خون به جــــای آب می ب(   جوهر تیغش به قتلم سرخ کرده روی خویـش 
  دفع تلخی چون کنم زین طبع شیرین کار خویـش  ج(    شور تا در من فکـندی عیـش بر من تلخ شد 

 دل را کــه دار کعــبۀ وصلــت مقـــام شـــد باشــد قـرین حال د(     در عمرها صفـــای تـو 
 هــوش مـــا را نیــز قوّت نیـست یک رفتار وار  هـ(   جسم را تنــها نیفـگنده است از پا عشق او 

  ب  - الف - هـ -د  - ( ج2 ج  -د  - ب  -هـ - ( الف1
 هـ - د  -ب  - الف - ( ج4 ج  -ب  - د  -هـ - ( الف3

 

 به جز: ر همۀ ابیات درست است،  های نوشته شدۀ کناآرایه 

  گــــر ز آتـش کلیـم نــدیــدی زبــانه را )استعاره، تشبیه، تلمیح(  س فـروغ مِی ــبنـگر بـه سقـف مِیکده عک (1

 ها )مجاز، حسن تعلیل، تضاد( اند کفـنچون الله چرا غرقــه بـه خـون هـای چمـن گر نـه شهیـدان فـراقـند گـل( 2

 حال و گه آرد به حال آن بو مرا )تناسب، تضمین، کنایه( گه کند بی ید ـات تا در دماغ من رسبوی مشکین طرّه (3

 ( استعارهتا دگر بینــــم صفــایی روزگار خویش را )تضاد، کنایه،  ودـروزگارم تیـره شد از رنج آن مَه، کی ش( 4
 

 « است؟نادرستبا توجه به ابیات زیر، دادۀ کدام گزینه » 
  دینار قصد کفّ تو دارد ز کان خویـش  الف( تقدیر گوش امــر تـو دارد ز آسمـان
 رود زین قند پارسی که به بنـگاله مـی ب( شکّرشکن شوند همــه طوطیان هنـد 
 با حوصلۀ تنگ، غم عشـق بالیی است ج( صائب چه کند سینۀ خود را نکند چاک؟ 

 بــاز بــه ابــــر بر به پروازی چون   ای و بــر بــــازید( از طاعــت خفتــه
 ( در بیت الف، واژۀ دو تلفظی آمده است.1
 ای آمده است که در گذر زمان شکل نوشتاری آن عوض شده است. ( در بیت ب، واژه2
 ( در بیت ج، واژۀ »صائب« نقش منادا دارد. 3
 ( در بیت د، واو ربط وجود دارد.4
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 نقش دستوری ضمایر متّصل در قافیۀ کدام بیت یکسان است؟   

 دوغ او داغ بـــر جگـر نهــــدت  ( دستش ار شــربت دگــر دهـدت1

 دویدشرسن در گردن از پس می  ( بتازید اسب چون درویش دیـدش2

 کــه ز گــردن گــذشت فریادت  ( گفت کای پیـــرزن چــه افتادت 3

 به صد عزّت عــزیز مصر خواندش  ر نشاندش( به جای خود به تخت ز4
 

 های مشخص شده، به ترتیب کدام است؟ نقش واژه 
 را؟!  اضطرابشمگر آرام بخشد جلوۀ او  سودی   تپش»دل حیرت پرستم را نباشد جز  

 زبان یا لیتَنی کُنت ترابـش را«  وردنما  خاک پـــای توسنش بودن  خیالاگر داری     
  ( مسند، مفعول، مفعول، نهاد 2 ( نهاد، متمم، مفعول، مسند 1
 ( نهاد، متمم، نهاد، نهاد 4 ( مسند، مفعول، نهاد، مسند 3

 

 « است؟نادرست نکتۀ کنار کدام بیت » 
 چو گوست   پرسی در این میدان که سرگرداناز که می  ( تا به خود بازآیم آن گه وصف دیدارش کنــم 1

 )جملۀ اول و آخر »پیرو« هستند( 
 درّم نه پوسـت وفــا یـــارم کـــه پیـــراهن همـیبی  کننـدم دوستــان ( عیـب پیـراهن دریـدن می2

 جمله است(  4)بیت 
 وجوسـت و گوی عاشــق اندر جستمدّعی در گفـــت   ( تیــربــاران بــر ســر و صوفی گرفتــار نظر 3

 )هم حذف به قرینۀ لفظی هم معنوی صورت گرفته است( 
 کان چنــان شـــوریده سر پایش به گنجی در فروسـت    ( هر که را کنج اختیار آمد تو دست از وی بدار 4

 )برای یک متمم دو حرف اضافه آمده است( 
 

 ه کار رفته است؟ و اضافی ب  وصفیترتیب چند ترکیب  در عبارت زیر، به 
  درمان اوست  ز  رــصب  میحک  ی درد مرا ا به صبر   خبرانم یکنند ب  حتیچند نصالف(  
 احسان اوست   تیف غاــور بنوازد به لط ستا عادت بخت من  گناه یگر بزند بب(    
 ان اوستـور نکند حاکمست بنده به فرم نگاه  نیکـاو در من مس   گر کند انعام  ج(     

 نه – ( یک 4 نه  -( دو 3 هشت  -دو ( 2 هشت  - ( یک 1
 

 دارد؟  معناییبیت زیر با کدام بیت تناسب   
 حقیقت پرده برداری ز رخسار« »چو در وقت بهار آیی پدیدار 

 به پای صدق سپـــردم طــــریق اولی را  ( ز هر چه هست طریق ثنای او اولی است 1
 وس معنــی را لباس حسن عبـارت عـــر ( مقدّری که به صنـع بدیــع خود پوشید 2
 به نور خویش قوی داشت دست موسی را   ( پی هــدایت فرعــونیــان ظلــمــت رو3
 گــاه چمـــن شیـــوۀ تجلّی را به جلــوه ( ز نــار اللــه و نـــور شــکوفه تازه کند 4

 

 است؟   »نادرست« آنمفهوم کدام بیت در مقابل  
 پتــک تــرگ تو کـرد )تهدید( زمانه مرا  ( مرا مادرم نام، مـــرگ تو کرد1
 به کشتن دهی سر به یکبــارگی )سرعت عمل(  بــــارگی ( کشانی بدو گفت بی2
 پیــــاده بیــامــوزمت کـــارزار )طنز(  اکنون تو را، ای نبرده سوار( هم3
 سپهر آن زمان دست او داد بوس )پیروزی(  ( بزد بر بر و سینـۀ اشکبـــوس4
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 ؟ندارد  مفهومییر قرابت  کدام بیت با بیت ز 
 گاهی شود بهار، دگر گه خزان شود«  »دوران روزگار به ما بگذرد بسی

 خزان هم بگذرد تا بنگری ایـن کاخ ویـــران را   ( بهار عمر را دیدی که چون رفت و خزان آمد 1
 احوال نیــستزان که دوران فلک، دایم به یک   ( مدّعی گو این قدر بر حـال نــاکامـان مخنـد 2
 بر نیــاید دیـــر کــــایـــــن هـــم بگــذرد  ( روز شـــادی رفـــت زود و غـــم رسیــــد3
 هر دو، همچون جوهر و آیینه یکسان بوده است   ( در بلند و پست اوضاع جهان کردیـــم سیــر4

 

 دیگر است؟  ابیاتمفهوم کدام بیت متفاوت با  

 ندا زدند که خواجو، خموش بـاش و بپــوش دادندق می( مرا چو خلعت سلطان عشـــ1

 که شرح شوق، ز حد عبارت است، زیـــادت  شـود بـه حکایت ق، میسّر نمیـ( بیان عش2

 رموز عشــق نباشـــد حدیـث گفت و شنود  ( زبان قال فروبنــدد نـــزد اهل، »کمال« 3

 گوید سخن ، دیوانه میزین سبب با خویشتن ( نیست گوش اهل عالم محرم اسرار عشق4
 

 به جز: ،  استبیت زیر از همۀ ابیات قابل دریافت    مقابلمفهوم  
 حاصلی نبود به جز شرمندگی«حاصل بی  »بید مجنون در تمام عمر، سر باال نکرد 

 بری از سنـگ طفـــالن ، بیــد را شد حصاری بی حاصـلی ( در بهشت عافیت افتـــادم از بی1

 چــون ســرو و بیـــد ز ثمـــر آزاد کــن مــرا مالمـــت بــود حصارحاصلی ز سنگ ( بی2

 چو نخل در عــوض سنـــگ اگر چه بر دادیــم  ایم چو بید ( همان ز شرم کرم ســرفکنـده3

 از تهیدستی به خود چون بید اگر بالد به جاست  ( از جفای سنگ طفالن حوادث فارغ است 4
 

 شود؟ می  درکمفهوم عبارت زیر، از کدام بیت هم   
اند و خاک، مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است ... تا با خاک اُنس نگیری، راهی به مراتب  ها چه اُنسی با خاک گرفته »آن

 قرب نداری.«

 مدّعا، به تـــالش ریــشه رسد ثمر که بــه کام حاصـــل  ( در اعتـباری اگر زنـــی، مگذر ز ســاز فــروتــنی1

 ای به فســـانه، پــــردۀ کس مدر اگر از حیا نگذشتـــــه ( به شمار عیب گذشتگان، مگشا ز هـم لــب تر زبان 2

 چو چــراغ انجـمــن نفس به فســانه شـــد شب ما سحر  ( سر و برگ فرصت آگهی همه سود غفلت گفت و گو3

 کمر ای به زمین چو بهلۀ )دستکش( بی ایم دست بریدهزده کســی ه تظلّم غــم بــی( نرسید دامـــن همّتــی ب4
 

 المثل »از کوزه همان برون تراود که در اوست« قرابت مفهومی دارد؟ بیت ..... با ضرب  به استثنایهمۀ ابیات   

 روی تو پیدا شود، پنهان شود در وی نقاب  ( گر نقابی بر رخ رخشـان کشی از روشــنی 1

 چون کرد پیش مــردم اشکـــم بیان واقع  ( حال درون پر خون از خلق چـون بپــوشم 2

 نقش هر معنی شود آری ز صــورت آشکار  ( صورت شاهی و پیدا، معــنی شــاهی ز تو 3

 تا هم از عنوان شــوم آگاه بر مضمــون او ( نامۀ قتلم نوشت و ساخت عنوانش به خون 4
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 زیر، از همۀ ابیات کدام گزینه، قابل دریافت است؟ اعتقاد موجود در بیت   
 به غیــر مصلحتش رهبــــری کنــد ایّام« »هر آن که گردش گیــتی بــه کین او برخــاست 

 همچو روی نــامه با روی سیـــاه آری مـرا  ( گر حدیث من به قدر جرم من خـواهی نوشـتالف
 بــاری که پیــری از خم دوشم فگنده است  خمیدب(   از خــاک برنـــداشـت فلک هر قـدر  

 چون ســایه نســخه در بغـل آفتاب داشت انـد ج(    ایــن تیــرگی که در ورق مــا نوشــته
 کز ســرنوشـــت جـز نم خجلت رقم نماند  د(     سعی امیـــد بر چه علــم دســت و پـا زند
 نصیب خضر جز حسرت به اسکندر چه حظ  از هـ(  جام قسمت بر تالش جست و جو موقوف نیست 

 هـ  -ب  - ( الف4 د   -ج  -( ب 3 هـ - د  -( ج 2    د   -ب  - ( الف1
 

 ؟نداردمفهومی   تناسبکدام بیت با عبارت مقابل خود  
 َو با هر دو چیز هستم، خرمن بــه بــاد داده )  ( از دیده آب ریــزم وز دل فــــروزم آتش1

َ
ک

َ
هُر َیوماِن َیوٌم ل

َّ
 الد

َ
یک

َ
ل
َ
 ( َیوٌم ع

 عالمی شد غرق و دست ناخدایی برنخاست )  ان یأس ـ( کشتی خود با خدا بسپار کز طوف 2
ُ
ُهَو َحْسُبه

َ
ِ ف

ه
 اَّلل

َ
َل

َ
َوکْل ع

َ
 ( َو َمْن یت

َرجبــا درد تحمّل کــن تــا فیــض دوا بینی ) ت آری ــ( با هجر شکیبا شو تا وصل به دس3
َ
ُ ِمفتاُح الف  (الّصبر

ْبصاَر آن آشـــکار صنـــعت پنــهانم آرزوســت ) ت ـها از اوسدهـها و همه دیده( پنهان ز دی4
َ ْ
 اْل

ُ
ِرك

ْ
َو ُيد

ُ
ْبصاُر َو ه

َ ْ
 اْل

ُ
ه

ُ
رِك

ْ
د

ُ
 (ال ت
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جمه أو التعریب: ) ∎∎  الجواب للتر
ن
ن األصح واألدق ف  (26  - 35عی ّ

 ﴿ 
 
 ِذكرا

ُ
م ِمنه

ُ
يك
َ
ل
َ
و ع

ُ
تل
َ
ل َسأ

ُ
ِ ق
ن ی 
َ
رن
َ
ن ِذي الق

َ
 ع

َ
ك
َ
ون
ُ
سأل

َ
 : ﴾َو ي

 .خوانممی شما  بر او  از حکایتی  من که  ده  پاسخ  خواهند کرد؛ سؤال ذوالقرنین درباره  تو از  و( 1
 .خواند خواهم را او  از ذکری  زودی به: بگو پرسند؛می تو دربارۀ ذوالقرنین از  و( ۲
 .خواند خواهم  شما  برای را  او از ذکری: بگو پرسند؛می ذوالقرنین دربارۀ  تو از  و( ۳
 .  خوانممی ذکری او از  شما برای: بگو کنند؛ می سؤال  از ذوالقرنین تو از  و( ۴
 

   
ن
 المدینة و سار»ف

ن
 الحدود ةیبالقر  استعان الحدود إیل وصوله عند و شیالج الّسنة الماضیة لبث قائد هذه البالد ف

ّ
عتر یل  ةی

 در سال گذشته ..................... «:  ! المستنقع

 تنگه از بتواند تا کرد کمک  یتقاضا روستا از کرد، حرکت مرزها یسو به ارتش که ( رهبر این کشور در شهر پنهان شد و هنگامی1

 !کند عبور

 عبور مرداب از که  خواست کمک  یمرز ی روستا از مرزها  به دنشیرس هنگام و کرد  حرکت  ( رهبر این کشور در شهر ماند و ارتش۲

 ! کند

 از که خواست کمک  ی مرز یروستا از  مرز به دنشیرس هنگام و رفت شی پ سرعت به ( رهبر این کشور در شهر پنهان شد و ارتش۳

 ! کند عبور مرداب

 ! کند عبور تنگه از کرد درخواست یمرز  یروستا از د،یرس مرزها به که  یزمان و کرد حرکت ( رهبر این کشور در شهر ماند و ارتش۴
 

  
ن
 بیت من ملّمعاته ف

ن
ازّی ف ت 

ّ
عوب ثقافة »کما یقول حافظ الش

ّ
مة الش

ّ
  المتقد

ُ
ب من خطأ حسبی   دیجد أن تجرَّ

 
 جّربها تجربة

 «: ! قبل من اآلخرون

 در ی کن  تجربه دوباره  اند، داشته قبالً گرانید که را ییهاتجربه نکهیا   گوید( همانطور که حافظ شیرازی در بیتی از ملمّعاتش می1

 ! شودیم شمرده اشتباه شرفتهی پ یهاملّت فرهنگ 

می۲ ملمّعاتش  ابیات  از  یکی  در  شیرازی  حافظ  که  همانطور  فرهنگ (   قبالً گرانید که یاتجربه نکهیا شرفتهی پ یهاملّت گوید 

 !کنندیم محسوب اشتباه را شود تجربه دوباره اند،داشته

 که یاتجربه که شودیم  محسوب اشتباه شرفتهی پ یهاملّت فرهنگ  گوید در( همانطور که حافظ شیرازی در بیتی از ملمّعاتش می۳

 !شود تجربه دوباره اند،کرده تجربه قبالً را آن گرانید

 خطا شرفته یپ یکشورها فرهنگ  را یگر ید نیشی پ ۀتجرب مجدّد گوید آزمودن( همانطور که حافظ شیرازی در بیتی از ملمّعات می۴

     !آورندیم حساب به
 

 من   
ُ
 الغابة:  »سألت

ن
ذین کانوا ف

ّ
قون هلالسّیاح ال

ِّ
 هذه األفراس تقدر تصد

ّ
ن أن

َ
  تنام أ

 
 «: ! إحتفاظ تعادلها؟ أقدامها مع عیل واقفة

 را تعادلشان بخوابند و شانیپاها یرو توانندیم  هااسب که این کنیدباور می ای( از گردشگرانی که به جنگل رفته بودند پرسیدم: آ1

 !کنند؟ حفظ
 ستد، ی با ش یپاها یرو تعادلش حفظ با  تواندیم  این اسب که دیکن یم باور ای ( از گردشگران و کسانی که در جنگل بودند پرسیدم: آ۲

 ! و بخوابد؟
آیا راست می۳ بودند پرسیدم:  از گردشگرانی که در جنگل  این اسب گویید(  ا تعادلشان حفظ با هاکه   یرو ستادهیقادر هستند 

 !بخوابند؟ شان،یپاها
شان،  ی پاها یرو ستادهیا توانندیم ها با حفظ تعادلشاناسباین   د کهیکنیم  باور ای( از گردشگرانی که در جنگل بودند پرسیدم: آ۴

 ! بخوابند؟
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 موسوعة   
ن
تب ف

ُ
ی»ک

ّ
 جمهور  إیل انایجلبها أحیسحب اإلعصار أسماک المحیط و ی  جد

ّ
ن مّرت الُهندوراس ةی   ی 

ن
 مسافة من الّسنة ف

 «: ! دةیبع

 ها بهکشد و آنمی را  انوسیاق  انیماه دور مسافت از  سال در  بار دو اوقات ی بعض اند گردباد( در دانشنامه پدربزرگ من نوشته1

 !آوردیم هندوراس یجمهور
 کشیده شده و به  فاصله نیدورتر از گردباد ۀلیوس به سال در بار دو یگاه  انوسیاق  یهایپدربزرگم نوشته شده ماه  ( در دانشنامه۲

 ! شوندیم  آورده هندوراس یجمهور
ها را  آن کشند وانوس مییاق از را  انیماه  گردبادها دور  یمسافت  از سال در بار دو  مواقع یپدربزرگم نوشته شده بعض( در دانشنامه  ۳
 ! آورندیم هندوراس یجمهور به
 به را هاآن یدور ۀفاصل از سال در بار دو یکشد و گاه های اقیانوس را می( در دانشنامه پدربزرگم نوشته شده است گردبار ماهی۴

 !آوردیم هندوراس یجمهور
 

 خمسة و ثالث » 
ن
 ف

ُ
ن عندما کنت     من عمریی 

ّ
 من استاذی أن

ُ
ة لغة واناتیالح ألغلب سمعت  عن نها یب مایف تتفاهم و بها خاصَّ

  قهایطر 
 
 «: ! عاّمة   للغة   امتالکها إیل إضافة

 تفاهم به آن قیطر از که دارند خود خاص یزبان واناتیح شتریب شک ی( هنگامی که پنجاه و سه ساله بودم از استادم شنیدم ب1

 !هستند زبان عام مالک  نکهیا بر افزون رسند،یم

 آن از خود انیم و  دارند خود به مخصوص زبان ک ی واناتیح تمام ( هنگامی که سی و پنج ساله بودم از استاد خود شنیدم که۲

 ! دارند زیعام ن زبان ک ی آن، بر افزون و کنندیم تفاهم قیطر

 انیم و دارند خود ۀژیو ی زبان عام،  یزبان داشتن بر عالوه واناتیح شتریب که ( هنگامی که سی و پنج ساله بودم از استادم شنیدم۳

 !کنند یم تفاهم آن قیطر از خود

 عام زبان ک ی نکهیا بر افزون است، خاص  یزبان نزدشان واناتیح اکثر ( هنگامی که پنجاه و سه ساله بودم از استادم شنیدم که۴

 !کنندیم  تفاهم خود نیب که دارند
 

ذین قد آمنوا باهلل من »من 
ّ
هم بطاعة شتغلونی  ال

ّ
ن  جتنبونی و رب ابی 

ّ
 «: ! هللا عند محبوبون هؤالء و الکذ

 و کنندیم یدور  بسیاردروغگویان از و باشندیم مشغول شیخو پروردگار اطاعت به کسانی که به خدا ایمان آوردند  از  یا( عده1
 !اندمحبوب خدا نزد هانیا

 دوست خدا نزد هانیا و شوندیم دور هادروغ از و پروردگار هستند  عبادت مشغول کسانی که به خدا ایمان آوردند از یا( عده۲

 !هستند یداشتن 

 خدا نزد و کرده یدور بسیاردروغگویان از پرداخته، پروردگارشان اطاعت به که هستند یکسان  آورند( آنان که به خدا ایمان می۳

 !هستند محبوب

 محبوب خدا نزد کنند، یم  یدور بسیاردروغگویان از و مشغولند  پروردگار عبادت  به که یکسان کسانی که ایمان آوردند انی م ( از۴

 ! هستند
 

ن ع   : الخطأ  ی ّ

بر آنچه که دوستش داری و خدا آن را دوست  اطاعت بر  صبر باستیز چه: ! حّبه هللایما تحّبه و ال  عیل عیل اإلطاعة و  الّصب   أجمل ( ما1

 !ندارد

مس کونی(  2
ُ
ان خ

ّ
هم و ی   مسلم العالم سک

ّ
 ! اندپراکنده ها در زمینی آنول هستند، مسلمانان جهان ساکنان یک پنجم:  ! تفّرقوا ف  األرض لکن

ذی أنعمه منهمرة عیل کّل عباده( ذاک هو رّبنا الّرحیم  3
ّ
هایش بر تمام بندگانش ریزان  است که نعمت  پروردگار مهربانمانآن همان  :  ! ال

 !است

م ( جاء4
ّ
ا ف  القاعة باألوراق المعل

ّ
 !های امتحانی را آوردزمانی که در سالن بودیم معلم برگه :! اإلمتحانّیة لّما کن
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َ
ن ع   الخطأ ی ِّ

ن
جمة ف

 : الترّ

ا جاء أخ  ( 1
ّ
  بعد یبالش

ّ
 !آورد را بعد از جمع شدن مهمانان در خانه یچا برادرم: ! وف ف  البیتیاجتماع الض

ج من( سی 2   المدرسة   هذه تخرَّ
ُ
ة
َ
الیة طالب   مئ

ّ
 ! خواهند شد ل یالتحصفارغ مدرسه نیا از  آموزدانش کصدی های بعددر سال : ! ف  الّسنوات الت

ت3
ْ
ف ة عیل  ( تعرَّ  هذه المدرسة الکبب 

 !شدم آشنا نیکوکاری دوستان با در این مدرسه بزرگ، : ! أصدقاء محسنی   ف 

منا بإغالق4
ّ
ا ف  الصّف قام معل

ّ
وافذ ( عندما کن

ّ
 جا از درها و هاپنجره  بستن ی برا بودیم معلّممان  کالسهنگامی که در  :  ! األبواب  و الن

 !برخاست
 

 کند!: هایش کمک میهای زیادی وجود دارد که به بهبودی زخمغدهدانی در زبان گربه  آیا می 

، الغدد المتعددة تساعد ف  إلتئام الجروح!   هل تعلم (1
ّ
 ف  لسان القط

 إللتئام جرحه!  هل تعلمی    (2
ّ
 تمد

ّ
ة ف  لسان القط  هناک الغدد الکثب 

تی تمکن مساعدة إلتئام جر هل تعلم  ( 3
ّ
 الغدد المتعددة ال

ّ
 وحه! ف  لسان القط

 تساعد ف  إلتئام جروحه! هل تعلمی   ( 4
ّ
ة ف  لسان القط  هناک غدد کثب 

 

ة ثّم أجب عن األسئلة ) التایل النص اقرأ  ∎∎
ّ
 النّص:  ناسبی( بما  36- 42بدق

لم    قال رسول هللا:  َرة  َمَع الع  نيا َواآلخ 
ُّ
ُ الد ب 

َ
م  و   مینصوصنا الدينية التعل  تطلب  . خ

ّ
ا   التعل

ّ
 ت.  من

ّ
العديد من أحاديث األئمة عن ث  حد

م العلوم و 
ّ
ي الكون.   أهمية تعل

ي العصور القديمة، كان   »طلب العلم فریضة«. ف  حدیث جمیل  قال رسول هللا )ص(  کما    التفكب  ف 
ف 

  التدريس و 
ّ
نت و  م يتّم التعل م العلوم من خالل اإلنبی

ّ
امج ا التلفزيون و  من خالل الكتب، ولكن اليوم يمكن تعل  . ةلمختلفالب 

 
ّ
ب ال

ّ
ة إزداد عدد الطّل راسة ف  جامعاتها و اکتساب العلوم و الفنون الجدیدة. ف   ف  الّسنوات األخب 

ّ
ذین یرحلون إیل البالد الغربّیة للد

ب بشکل أحسن! هذا یکون الّسبب األصیلّ 
ّ
موا الطّل

ّ
ات حدیثة لیعل

ّ
مة و معد

ّ
 الغربّیی   یستخدمون أسالیب متنّوعة و متقد

ّ
  الواقع أن

اس عیل طلب العلمل
ّ
بنا إیل هناک و اإلسالم ُیشّجع جمیع الن

ّ
 . رحلة طّل

ب وطنهم حتیّ یرفعوا مستوی الجامعات العلیّم 
ّ
ب أن یرجعوا إیل بالدهم و مواطنهم و یتعاهدوا أمر تعلیم سائر طّل

ّ
عیل هؤالء الطّل

 الغ
ّ
لوا إحتیاج المسلمی   إیل الجامعات الغربّیة، ألن

ّ
طوا عیل المسلمی   من أیِّ طریق ممکن و ف  بالدهم و ُیقل

ّ
ربّیی   یحّبون أن یتسل

ستغناء العلیّم عنهم، کما جاء ف  القرآن الکریم: »لن یجعل هللا للکافرین عیل المسلمی   سبیال« و   د ال یحّبون اال 
َ
شاه

ُ
نت   ت ف  اإلنبی

 حول العلم و العلماء!«منقذة  جمالت 
 

ن    : الّصحیحعی ّ

ب المسلمی   إیل بالدهم! الجامعات ( ف  1
ّ
 الغربّیة ُیرجع األساتذة الطّل

مة! 2
ّ
ها تستفید من أسالیب متقد

ّ
ب إیل جامعات البالد الغربّیة ألن

ّ
 ( یرحل الطّل

ا! 3
ّ
ة جد  جامعاتهم کبب 

ّ
طوا عیل بالدنا اإلسالمّیة ألن

ّ
 الغربّیون قد تسل

ّ
 ( إن

م العلوم المختلفة من ا4
ّ
نت و التلفاز فقط! ( ف  هذه األیام نستفید لتعل  إلنبی

 

  : ن ن الخطر للمسلمی   عی ّ

ب المسلمی   إیل البالد الغربّیة! 1
ّ
 ( ازدیاد مهاجرة الطّل

مونا! 2
ّ
 ( طلب العلم من الغربّیی   و هم الیحّبون أن ُیعل

ب المسلمی   من البالد الغربّیة قبل إتمام دراساتهم! 3
ّ
 ( رجوع الطّل

ط الغربّیی   عیل المسلمی   بسبب ا4
ّ
! ( تسل  حتیاجهم العلیّم إیل الغربّیی  

 

طلبوا  
ُ
!«؟  العلم ما هو مقصود عن هذا الکالم »ا ن  و لو بالّصی 

م بکل طریق یمکن علینا! 1
ّ
م 2  ( تعل

ّ
 لهّیة! اإلعلوم ال( تعل

م 3
ّ
ار! 4 نافعة! العلوم ال( تعل

ّ
م العلوم من الکف

ّ
 ( إجتناب من تعل
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ّص:  
ّ
 أنسب للن

 
ن عنوانا  عی ّ

م بأی 1
ّ
م خب  من التعلیم! 2 طریق ممکن! ( تعل

ّ
 ( التعل

 بالعلم! 3
ّ
دت نصوصنا الدینّیة إّل

ّ
 ( العلماء  أحّب عبادهللا! 4 ( ما أک

 

 »تطلب«:  

 معلوم/ فعل و مع فاعله جملة فعلّیة -للمخاطب  -( فعل مضارع1

 مجّرد ثالثی )مصدره طلب(/ فاعله »الدینّیة«  -للغائبة  -( مضارع2

 فعل و مع فاعله »نصوص« الجملة فعلّیة معلوم/   - له حرف زائدلیس    -( للغائبة3

)مصدره إطالب(/ فعل و فاعله »نصوص« -للمخاطب  -( مضارع4  مجّرد ثالثی
 

د«:  
َ
شاه

ُ
 »ت

 مزید ثالثی )حروفه األصلّیة: ش ه د(/ فعل و فاعله محذوف و الجملة فعلّیة -للغائبة  -( فعل مضارع1

 مزید ثالثی من وزن فاعل و مصدره مفاعلة/ فعل مجهول  -طبللمخا  -( مضارع2

 معلوم/ فعل و فاعله جمالت  - ش ه د(  : مزید ثالثی )حروفه األصلّیة -( فعل مضارع3

 مجهول/ فعل و الجملة فعلّیة -مزید ثالثی )من وزن تفاَعل(  -( مضارع4
 

 »ُمنِقذة«:  

نت« »إنقاذ«(/ صفة للموصو  : هإسم فاعل )مصدر  -مؤنث  -( اسم1  ف »اإلنبی

 إسم فاعل )فعله: نقذ(/ صفة للموصوف »جمالت« -مؤنث  -( اسم2

 إسم فاعل )مصدره: إنقاذ(/ صفة للموصوف »جمالت« -مفرد مؤنث-( اسم3

 )فعله: أنقذ(/ صفة و الموصوف: جمالت  مفعولاسم  -معرفة )علم( - ( مفرد مؤنث4
 

ن ال   ضبط حرکات الحروف:  خطأ عی ّ
ن
 ف

 هذه ( 1
ُ
یت َ

ت ف  شاِرعنا!   ةَصیدلیَّ  من ةدویاأل  إشبیَ
َ
 کان

لوا َجمی(  2
ُ
 عک

 
ک  الب 

َّ
قوا إن رَّ

َ
ف
َ
 و الت

ً
 ! ةَمع الجماعَ  ةا

ة! ( 3
َ
لف
َ
جاهات ُمخت

ِّ
یه ف  إت

َ
 هذا الَحیوان قادر أن ُیدیَر َعین

صام4
َ
  ( علینا اإلعت

ُ
ه حبل َیساعد

ّ
َحبل  هللا ألن  ! نا ف  الحیاةب 

 

ن    : المؤمن عن عالمات  الخطأ عی ّ

! 2 ( هو ماصب  عند المصیبۀ!  1
ً
ا  ( عندما یغضب، یحلم کثب 

3  !
ً
 ( ف  الخفاء و العلن ورعه ثابت! 4 ( عندالخوف و الّرجاء یصدق دائما

. 

 عدد محاسبة ی  أ 
َّ
ة«؟ من أقلَّ  عددا یتساو  ةی

َ
 »ِمئ

ون1   و ثالثة زائد أربعة و خمسون (2 خمسة ف   ( عشر
ّ
 ی   ست

 تقسیم عیل واحد  مئة (4 أربعة  أربعون ناقص( 3
 

ن ع  ذی الفعل ی ّ
ّ
ائدة حروفه عدد یختلف ال

ّ
 : البقیة عن الز

ر نت س ( قراءة القرآن ف  شهر رمضان1 ک( 2 ! وبنا قل وِّ   تنعقد حفلة   ف  مع زمالئنا   نشبی
ً
کة ف   سنوّیا

 ! الشرّ

ث  3
ّ
میکم   عوا إجتم   ( طّل

ّ
 ! المطار سائح یتبّسم عند مشاهدة األطفال( ف  4 ! اإلمتحان صالة ف  مع معل

 

  
َ
ن ع   ختلفی ما ی ِّ

ن
:  نوع ف  الختر

 نظر1
ّ
م ( إن

ّ
  إیل المعل

ً
المیذ حّبا

ّ
  لهم الت

 
م( 2 ! عبادة

 
ر ف  العال

ّ
 ! صالة و صیام  من ألفب  خ  تفک

ر به بقی ( لهذا الحیوان صوت3
ِّ
 یَّ حذ

َ
  لسان( 4 ! واناتیالح ة

ِّ
  مملوء بغدد تفرز  القط

ا
را  سائل  ! مطهِّ
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ن ع  ذف مزیدا  فعال ی ّ
ُ
 فاعله:   ح

اهرة هذه سّمونیُ  ( علماء تلک المدینة1
ّ
 ! الّسمک مطر الظ

 فعلینا العبادة ف    هللاعیطیُ ( 2
ا
 جمیل

ً
 اة! یالح العابدین أجرا

فتح3
ُ
 ! أبواب المساجد ساعة واحدة قبل أذان المغرب ( ت

ع زمالث  یُ  (4  ! مدیر المدرسة أسلوب إستخدام عیل  شجَّ
 

ن ع   ذ الفعل ی ّ
ّ
 (: المعنن  أو القواعد حسب )عیل مجهوال قرأی أن مکنی ال  یال

ة ف  هذه القریة!  ( ارسلت1
ّ
ختی الّصغ اکرمت( 2 ماء إیل مناطق جاف

ُ
  ةب  ا

 ! افة بیتی یض ف 

ت3  ! المؤمنی   انزلت سکینة عیل الّرسول و عیل ( 4 ! المباراة ف   نجاخ هو و حسن بخب   زمیلتی  ( اخب 
 

ن ع    ی ِّ
 
  الحروف هایف ماجاءت عبارة

ُ
ة  : معا  ةِ یو نون الوقا الجارَّ

ة1 لف کان(  2 ! ( کان أث  یبت  مدرسة ف  تلک القریة الّصغب 
ُّ
 عیل ی   الد

ً
 ! من الغرق نقذث  ی أن  قادرا

ع ف   ا وب  صغ ت  یع ف   اجعلت   ( و3
 
 ب  اآلخرین کب  ی   أ

ً
خذث   (4 ! ا

 
ِ  إیل ء  شر  قبل أن أغرق أ

اط 
ّ
 ! الش
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ای ایشان را از یاد خدا و ها، تجلی چه چیزی را در برنامۀ خود قرار داده است و به چه وسیلهشیطان برای فریب دادن انسان  -51
 دارد؟نماز باز می

 شراب و قمار ـ  دنیا )1
 طوالنیفریفتن با آرزوهای ـ   دنیا )2
 شراب و قمار ـ  گناه )3
 فریفتن با آرزوهای طوالنی ـ  گناه )4

 

ترتیب در کدام گزینه مشهود است و مورد دوم مربوط به کدام عالم انسان در سخن شیطان در قیامت، به اختیارایجاب و سلب    -52
 است؟

 ـ قیامت من بر شما تسلطی نداشتم  ـو شما فریادرس من نیستید  (1
 ـ دنیا  من فقط شما را به گناه دعوت کردم ـو شما فریادرس من نیستید  (2
 ـ دنیا  این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید  ـپس مرا سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید  (3
  ـ قیامت توانید مرا نجات دهیدو نه شما می کی کنمتوانم به شما کمنه من می ـ شما را دعوت کردم و شما مرا پاسخ دادید ( 4

 

 شوند«، چه کسانی هستند؟ ای با خواری و سرافکندگی وارد جهنم می مخاطب واجب تعالی در این جمله که: »یک عده  -53
 گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. کسانی که به خدا می (1
 طلبند.کسانی که کاالی زندگی دنیا و آرایش آن را از خدا می (2
 نمایند.کنند و برای آن سعی و کوشش میکسانی که سرای آخرت را طلب می (3
 طلبند. کسانی که تنها زندگی زودگذر دنیا را می (4

 

کافران که    ۀبنای نادرستی عقیدگردد و ماز کدام عبارت شریفه مستفاد می ، تجلی ایمان به خدا و روز قیامت و عمل صالح  -54
 دانند، چیست؟ زندگی را منحصر به زندگی دنیوی می

ْيِهْم وَ ﴿ (1
َ
ْوٌف َعل

َ
 خ

َ
َل
َ
   ف

َ
ون

ُ
ْم َيْحَزن

ُ
 ه

َ
 ﴿ـ  ﴾َل

َ
ون

ُّ
ن
ُ
 َيظ

ا
ْم ِإَل

ُ
 ه

ْ
ٍم ِإن

ْ
 ِمْن ِعل

َ
ِلك َٰ

َ
ُهْم ِبذ

َ
 ﴾َما ل

ْيِهْم وَ ﴿ (2
َ
ْوٌف َعل

َ
 خ

َ
َل
َ
   ف

َ
ون

ُ
ْم َيْحَزن

ُ
 ه

َ
ُر َما ُيْه ﴿ـ  ﴾َل

ْ
ه
ا
 الد

ا
ا ِإَل

َ
ن
ُ
 ﴾ِلك

3) ﴿ 
ُ
َحَيَوان

ْ
َ ال ِهي

َ
 ل
َ
ِخَرة

ْ
اَر اْل

ا
 الد

ا
ُر ﴿ـ  ﴾ِإن

ْ
ه
ا
 الد

ا
ا ِإَل

َ
ن
ُ
 ﴾َما ُيْهِلك

4) ﴿ 
ُ
َحَيَوان

ْ
َ ال ِهي

َ
 ل
َ
ِخَرة

ْ
اَر اْل

ا
 الد

ا
 ﴿ـ  ﴾ِإن

َ
ون

ُّ
ن
ُ
 َيظ

ا
ْم ِإَل

ُ
 ه

ْ
ٍم ِإن

ْ
 ِمْن ِعل

َ
ِلك َٰ

َ
ُهْم ِبذ

َ
 ﴾َما ل

 

 ترتیب چه متبوع و تابعی دارد؟ دنیایی برای کسانی که اعتقادی به معاد ندارند، به  ۀروز ارزش شدن زندگی چند  بی  -55
 گیری از دیگران ( گرایش به جاودانگی ـ کناره 1
 معبود و هدف قرار دادن به عنوان ( گرایش به جاودانگی ـ دنیا را 2
 معبود و هدف قرار دادن به عنوان طلبی بیش از اندازه ـ دنیا را ( تنوع3
 گیری از دیگران طلبی بیش از اندازه ـ کناره( تنوع4

 

 انکار معاد جسمانی در منکران معاد کدام است؟  ۀضرورت بحث از معاد چیست و انگیز  -56

 . دانندآن را بعید می ،به علت محدودیت ذهن دفع خطر احتمالی الزم است. ـ (1
 . دانندـآن را بعید می ،به علت محدودیت ذهن خداوند حکیم است. ـ (2
  .به قدرت خداوند معرفت ندارند ـ دفع خطر احتمالی الزم است.( 3
 ندارند.  به قدرت خداوند معرفت ـ خداوند حکیم است.( 4

 

کردند، با  گناهان اصرار میبا توجه به آیات سورۀ مبارکۀ واقعه، دوزخیان در حالی که در دنیا مست و مغرور نعمت بودند و بر    -57
 کردند؟  چه زبانی آخرت را انکار می

 ؟ کندهای پوسیده را دوباره زنده میوانخ( چه کسی این است1
 . ( پروردگارا ما را بازگردانید، باشد که عمل صالح انجام دهیم2
 ( زندگی و حیات ما چیزی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست.  3
 ؟ دیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد( هنگامی که ما مر4
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 شود؟ خداوند بر هرکای تواناست« کدام مفهوم حاصل میکه  دانم  »می  ۀمبارک ۀاز آی  -58
 ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی   ( نمایش محسوس قدرت خداوند با استدالل بر1
 ( نمایش محسوس قدرت خداوند با استدالل بر امکان معاد جسمانی 2
 (  با نشان دادن قدرت الهی به حضرت عزیر ) ضروری بودن معاد و قطعیت آن( 3
   نخستینِ انسان آفرینش( اشاره به قدرت الهی با استدالل بر امکان معاد جسمانی در پرتو 4

 

  شود؟تجسم اعمال انسان در قیامت، کدام واکنش بدکاران را به دنبال دارد و چگونه امکان انکار از ایشان سلب می  -59
 ﴿ ـ زا های وحشتصورت( 1

َ
ون

ُ
َعل
ْ
ف
َ
 ما ت

َ
ُمون

َ
نَ َيْعل  كاِتِبي 

ً
نَ ِكراما حاِفِظي 

َ
ْم ل

ُ
ْيك
َ
 َعل

ا
 ﴾َو ِإن

َواِهِهْم وَ ﴿ ـ زا های وحشتصورت( 2
ْ
ف
َ
َٰ أ

َ
ِتُم َعَل

ْ
خ
َ
َيْوَم ن

ْ
ْيِديِهْم وَ  ال

َ
ا أ
َ
ُمن
ِّ
ل
َ
ك
ُ
  ت

َ
ِسُبون

ْ
وا َيك

ُ
ان
َ
ُهْم ِبَما ك

ُ
ْرُجل

َ
 أ
ُ
َهد

ْ
ش
َ
 ﴾ت

 ﴿ ـ سوگند دروغ( 3
َ
ون

ُ
َعل
ْ
ف
َ
 ما ت

َ
ُمون

َ
نَ َيْعل  كاِتِبي 

ً
نَ ِكراما حاِفِظي 

َ
ْم ل

ُ
ْيك
َ
 َعل

ا
 ﴾َو ِإن

َواِهِهْم وَ ﴿ ـ سوگند دروغ( 4
ْ
ف
َ
َٰ أ

َ
ِتُم َعَل

ْ
خ
َ
َيْوَم ن

ْ
ْيِديِهْم وَ  ال

َ
ا أ
َ
ُمن
ِّ
ل
َ
ك
ُ
  ت

َ
ِسُبون

ْ
وا َيك

ُ
ان
َ
ُهْم ِبَما ك

ُ
ْرُجل

َ
 أ
ُ
َهد

ْ
ش
َ
 ﴾ت

 

شود و بساط  ت مربوط به سخنان فرشتگان با ستمکاران بر خود، حیات برزخی روح فهمیده میاز توجه به کدام بخش از آیا  -60
 تکلیف تا چه زمانی باز است؟ 

 ﴿ـ  چگونه بودید؟ [دنیا]شما در  (1
ُ
َمْوت

ْ
ُم ال

ُ
ه
َ
َحد

َ
 ﴾ َجاَء أ

 ﴿ ـ چگونه بودید؟ [دنیا]شما در  (2
َ
ون

ُ
َٰ َيْوِم ُيْبَعث

َ
 ﴾ِإَل

 ﴿ کنند. ـشان را دریافت میفرشتگان به کسانی که روح  (3
ُ
َمْوت

ْ
ُم ال

ُ
ه
َ
َحد

َ
 ﴾ َجاَء أ

 ﴿ کنند. ـشان را دریافت میفرشتگان به کسانی که روح  (4
َ
ون

ُ
َٰ َيْوِم ُيْبَعث

َ
 ﴾ِإَل

 

لْ ﴿ کند و کدام حدیث نبوی مؤید آیۀ (، در چه صورتی انسان غیر خدا را اختیار نمیدر کالم امام سجاد )  -61
ُ
ْْق

َ
ون ِحبُّ

ُ
ْت م 

ُ
ت
 
ن
ُ
ْك
 
ِإن

َْ
ّ

ْْاَلل ِ ِ
ِبُعون 

َّ
ات
َ
 است؟  ﴾ ..ْ.ْْف

 « .اش را در اطاعت او بگذراند، دوست دارد»خداوند کسی که جوانی -( »آن کس که با خدا انس گیرد«1
 « .شود»هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور می -»آن کس که با خدا انس گیرد«( 2
 « .شود»هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور می -خدا را چشیده باشد« ( »هر کس که لذت دوستی  3
 « .اش را در اطاعت او بگذراند، دوست دارد»خداوند کسی که جوانی -( »هر کس که لذت دوستی خدا را چشیده باشد« 4

 

عمران، چگونه در سورۀ آلاحوال فروشندگان پیمان الهی و سوگندهای خود به بهایی ناچیز و اندک، طبق بیان قرآن کریم    -62
 ست؟ اتوصیف شده  

 گوید.ها سخن نمیالف( خداوند با آن
 هاست.ب( عذاب دردناکی برای آن

 کشد. ج( آتش جهنم از درون جانشان شعله می
 شوند.اند و در جایگاهی تنگ افکنده مید( در غل و زنجیر بسته شده

 ( الف ـ ب 4 ( ج ـ د 3 ( ب ـ ج 2 ( الف ـ د 1
 

سورۀ بقره، نتیجه و بازتاب وفاداری عهد   40گردد و با توجه به آیۀ ها به چه کسانی اطالق میترین انسانباهوش  ، ی کالم علودر    -63
 انسان با خدا چیست؟ 

 کنند. ـ وفای به عهد متقابل خداونداند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می آنان که فراوان به یاد مرگ( 1
 کنند. ـ دریافت پاداش عظیم اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می اوان به یاد مرگآنان که فر( 2
 کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد. ـ دریافت پاداش عظیم ( 3
 کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد. ـ وفای به عهد متقابل خداوند( 4
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-گویند: »ای کاش خدا را فرمان می شود و میسورۀ احزاب، آنجا که نالۀ حسرت دوزخیان بلند می  67و   66توجه به آیات با    -64
 دهند؟ای را متمسک خویش قرار میکردیم«، چه بهانه ردیم و پیامبر او را اطاعت می ب

 فالن شخص ما را از یاد خدا بازداشت. ( 1
 مبران نیامده است. برای ما دالیل روشنی از سوی پیا( 2
 شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند. ( 3
 دهیم. تقاضای بازگشت که اگر به دنیا بازگردیم، عمل صالح انجام می( 4

 

از آیات   متقین  با امعان نظر به آیات قرآن کریم، تجسم عمل راستی صادقان در رستاخیز چگونه بیان شده است و کدام ویژگی  -65
 عمران، یادآور شده است؟سورۀ آل

 نشینی با پیامبران و شهیدان های بهشتی ـ مصاحبت و همتکریم در باغ( 1
 های بهشتی ـ اهل انفاق در زمان توانگری و تنگدستی تکریم در باغ( 2
 هایی از بهشت ـ اهل انفاق در زمان توانگری و تنگدستی تمسّک باغ( 3
 نشینی با پیامبران و شهیدان بهشت ـ مصاحبت و همهایی از تمسّک باغ( 4

 

 کیلومتر شده، چیست؟   30تکلیف شرعی مسافری که مجموع مسافت رفت و برگشت او    -66
 فرسخ شرعی باشد، نباید روزه بگیرد. 4( اگر مسافت رفت او بیش از  1
 ( اگر سفر او حرام نباشد، نباید روزه بگیرد. 2
 اقامت خود بماند، نباید روزه بگیرد.( اگر کمتر از ده روز در محل  3
 ( اگر عذر شرعی مانند بیماری دارد، نباید روزه بگیرد.4

 

 شود؟ هر یک از اوصاف زیر، در مورد پیروان کدام یک از ادیان الهی در مورد حجاب حمل بر صحت می  -67
اشتند که مورخان غربی آنان را ای دکردند و چنان پوشش برجستهوآمد میهای عمومی رفتزنان با پوشش کامل در محل  - 

 دانستند. منشأ گسترش حجاب در جهان می
 کشیدند.تر، پیشوای خود را با پوشش کامل مینقاشان به خصوص نقاشان قدیمی  - 
 پوشاندند و به حجاب پایبند بودند. زنان هنگام حضور در اجتماعات، موی سر خود را می  - 
 زرتشت ـ یهود ـ مسیحیت  (1
 مسیحیت ـ یهود زرتشت ـ  (2
 مسیحیت ـ زرتشت ـ یهود  (3
 مسیحیت ـ یهود ـ زرتشت  (4

 

کنند وجود خود را برای دیگران اثبات کنند، چگونه قابل تحلیل  رفتار آنان که با به کار بردن کالم زشت و ناپسندی، تالش می  -68
 جای زیبایی، نابودگر چیست؟ است و عرضۀ نابه

 اند. ـ بهتر کردن وضع خودجویی دیگران پایین آوردههوسرانی و لذتخود را در حدّ ابزاری برای ( 1
 اند. ـ کنترل و اعتدال جویی دیگران پایین آوردهخود را در حدّ ابزاری برای هوسرانی و لذت( 2
 اند. ـ کنترل و اعتدال ضعف روحی و ناتوانی خود را در جلب تحسین دیگران از راه سازنده نشان داده( 3
 اند. ـ بهتر کردن وضع خود حی و ناتوانی خود را در جلب تحسین دیگران از راه سازنده نشان دادهضعف رو( 4

 

(،  ای در وجود انسان خواهد داشت و مطابق حدیث شریف امام صادق ) های عفاف در روح انسان چه ثمره قوت یافتن رشته  -69
 کند؟ضعف و سستی دینداری فرد، چگونه ظهور و بروز پیدا می

 ـ جلب توجه با انجام گناه باوقار شدن نوع پوشش و آراستگی( 1
 نما باوقار شدن نوع پوشش و آراستگی ـ لباس نازک و بدن( 2
 نما پرهیز از آراستگی ظاهری ـ لباس نازک و بدن( 3
 پرهیز از آراستگی ظاهری ـ جلب توجه با انجام گناه ( 4
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 ا قضا کند و برای هر روز یک ُمد طعام به فقیر بدهد؟ اش رتکلیف شرعی کدام شخص این است که باید روزه  -70
  ( فردی که روزۀ ماه رمضان را عمداً نگیرد و تا قبل از ابتدای ماه رمضان آینده قضای آن را به جا نیاورد. 1
  ( فردی که روزۀ ماه رمضان را عمداً نگیرد و تا قبل از ابتدای ماه رمضان آینده قضای آن را به جا آورد. 2
 سی که به علت عذری نتواند روزه بگیرد و تا ماه رمضان آینده بیماری او باقی مانده و قضای روزه را نگیرد.( ک 3
 ( کسی که به علت عذری نتواند روزه بگیرد و پس از درمان، تا ماه رمضان آینده عمداً قضای روزه را نگیرد. 4

 

 یابیم؟ ها تنظیم کرده است، به کدام ثمره دست میزندگی انسان با عمل به برنامه و احکام و دستوراتی که خدای مهربان برای  -71
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 های زیر پاسخ دهید:در خصوص »قانون حجاب« به هر یک از پرسش  -72
 فایدۀ اجتماعی آن چیست؟   - 
 یکی از آثار فردی آن کدام است؟  - 
 شود؟موجب توجه جامعه به چه چیزی در وجود انسان می  - 
 ( افزایش سالمت اخالقی ـ تقویت آرامش روانی ـ شخصیت، استعدادها و کرامت ذاتی او1
 ( افزایش سالمت اخالقی ـ تقویت آرامش روانی ـ ارزش زن در ظاهر و قیافۀ وی 2
 ( تقویت آرامش روانی ـ افزایش سالمت اخالقی ـ شخصیت، استعدادها و کرامت ذاتی او 3
 ( تقویت آرامش روانی ـ افزایش سالمت اخالقی ـ ارزش زن در ظاهر و قیافۀ وی 4

 

به  -73 معیشت جامعه«  با سطح  آراستگی ظاهری  »تناسب  و  باطنی«  و  آراستگی ظاهری  در کدام عبارات  »تناسب  تجلّی ترتیب 
 اند؟ یافته

رود، آماده و  اش به سوی دوستان خود می( خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد. ـ »خدای تعالی دوست دارد وقتی بنده1
 آراسته باشد.« 

 د.«رود، آماده و آراسته باش اش به سوی دوستان خود می( آراستگی از اخالق مؤمنان است. ـ »خدای تعالی دوست دارد وقتی بنده2
 ( آراستگی از اخالق مؤمنان است. ـ »امروز ما در شرایط بهتری هستیم و عموم مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند.«3
( خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد. ـ »امروز ما در شرایط بهتری هستیم و عموم مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را  4

 دارند.«
 

 کنند؟دارد و این اعمال تحت چه عنوانی انسان را گرفتار میسان را از اعمال پلید و کارهای شیطانی برحذر میچرا خداوند، ان  -74
 های سلطۀ شیطان ( دور شدن از عناد میان افراد و غفلت از یاد خدا و نماز ـ راه 1
 های فریب شیطان ( دور شدن از عناد میان افراد و غفلت از یاد خدا و نماز ـ راه 2
 های فریب شیطان دور شدن از تزیین اعمال زشت و آرزوهای طوالنی ـ راه (3
 های سلطۀ شیطان ( دور شدن از تزیین اعمال زشت و آرزوهای طوالنی ـ راه4

 

 اش را بگیرد؟ در کدام یک از سفرهای هفت روزۀ زیر، شخص مسافر باید روزه  -75
 رفت و برگشت او کمتر از هشت فرسخ نباشد.( مسافت رفت او کمتر از چهار فرسخ و مجموع مسافت 1
 ( مجموع مسافت رفت و برگشت او کمتر از هشت فرسخ و مسافت رفت او کمتر از نیمی از آن نباشد. 2
 ( مجموع مسافت رفت و برگشت او بیش از هشت فرسخ و مسافت رفت او پنج فرسخ باشد. 3
 رفت و برگشت او بیش از دو برابر آن باشد. ( مسافت رفت او کمتر از چهار فرسخ و مجموع مسافت 4
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Part A: Grammar and Vocabulary  
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases 

marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one  word or phrase that best completes the sentence. Then mark your 

answer sheet. 

76-  A: This letter is in French, but I don't know French. Can you help me? 

B: Sure, I ---------- it for you. 

1) am going to translate           2) won't translate          

3) will translate    4) am translate 
 

77-  His explanations are ----------, so I need to surf the net to find some information to increase my 

grammar knowledge.  

1) the least useful 2) more useful  3) less useful  4) the most useful 
 

78-  Last night I ---------- on my English project, and it ---------- me a while to realize that my phone was 

ringing. 

1) worked-took 2) was working-was taking 

3) was working-took 4) worked-was taking 
 

79-  He imagined only important possibilities; "If the enemy attacks the right flank," he said to himself, 

"Kyiv grenadiers and Podolsk forces ---------- hold their position till the reserves from the center 

come up." 

1) can  2) may 3) must  4) would 
 

80-  Many students attempted to thwart others during the competition, but the only one who just 

focused on his job and tried to keep the competitive spirit ---------- was Ali. 

1) appropriate       2) alive 3) unsafe  4) boring 
 

81-  He knew that Russia would never ---------- relinquish Grand Duchy, while Sweden could not hope 

to retain there permanently, even if it reconquered there. 

1) seriously 2) dangerously 3) amazingly  4) voluntarily 
 

82-  Our city isn't the ---------- one from Tehran, but to be honest, it is a bit far. So when we decide to go 

there, we pick a bunch of things to entertain ourselves in the car during the trip. 

1) farthest 2) nearest 3) best  4) worst 
 

83-  My dad called me to ---------- the garbage outside. I hate these kinds of stuff. 

1) collect 2) contain 3) carry  4) confirm 
 

84-  Just because your friend disagrees with your new relationship status, you shouldn't ---------- on it. 

With all due respect to others' points of view, you yourself must decide what to do. 

1) take up 2) take off 3) give up  4) give off 
 

85-  Professional critics and experts must not involve their personal ---------- in reviewing an article. 

1) experiments 2) beliefs 3) findings  4) relations 
 

86-  Reza thinks that cheap hotels are more ---------- than luxurious ones; however, despite the 

differences, I believe wherever you feel comfortable is good to stay. 

1) imaginary 2) domestic 3) international  4) hospitable 
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87-  We have branches all over the country. We can ---------- customers from all over the country due to 

our unique services and experience. 

1) attract 2) improve 3) gather  4) navigate 
 

Part B: Cloze Test  
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice 

(1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

Immigration is one of the rising phenomena of our society. There are many reasons (88) ---------- force 

people to abandon their homeland and go abroad. One of those is escaping from poverty and an inefficient 

political system. Whatever the reason is, immigrants usually have to sacrifice a familiar life to an unknown 

one. In this way, those who are willing to immigrate, need the guidance and help of a migration (89) ---------, 

which may cost them a fortune. The cheaper way, also the suggested one, is to (90) ---------- with a friend and 

start collecting needed information through the internet, social media, etc. Furthermore, for passport services, 

notarial services, and getting advice and information, you should go to the (91) ----------. Besides immigrants, 

those who decide to live in their home country from the (92) ---------- to the grave are appreciated as well. 

88-  1) who                 2) which                   3) whom                      4) where  
 

89-  1) span                             2) fact                           3) agent                      4) inventor 
 

90-  1) pair up                         2) keep off                    3) reflect on                4) come across 
 

91-  1) department                  2) office                        3) observatory             4) embassy   
 

92-  1) childhood                    2) heaven                      3) pyramid                   4) cradle   

 

Part C: Reading Comprehension  
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four questions. 

Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet. 

PASSAGE 1: 

It is human nature to avoid emotions that scare us. Fear is one of the most basic human emotions. It is 

programmed into the nervous system and works like an instinct. Fear arises with the threat of harm. It can be 

physical, emotional, or psychological, real or imaginary. While traditionally considered a "negative" emotion, 

fear plays an essential role in keeping us safe as it mobilizes us to cope with potential danger. 

Fear helps us to protect ourselves. It makes us alert to danger and prepares us to deal with it. When we 

sense danger, the brain reacts instantly, sending signals that activate the nervous system, which causes physical 

responses, such as a faster heartbeat, rapid breathing, and blood pressure increase. 

This response is known as "fight or flight"; because that is what the body is preparing itself to do: fight off 

the danger or run fast to get away. When your brain senses danger, it signals to pump stress hormones and 

prepares the body to either fight for survival or flee to safety. Today, this fight-or-flight response is more likely 

to be triggered by emotions such as stress, fear, anxiety, aggression, and anger.  

93-  It can be understood from the passage that ----------. 

1) fear, although can be considered as a negative emotion, can be beneficial 

2) according to the passage, “fight or flight” is another name for anger 

3) we are unable to think properly when we are in a fearful situation 

4) in “fight or flight” situations, the body decides to stay and fix the danger 
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94-  Which of the following questions does the passage provide enough information to answer ? 

1) When does the nervous system work instinctively? 

2) Why do we avoid emotions that scare us? 

3) How does the brain respond in fight or flight? 

4) What has made the sense of fear a “negative” emotion? 
 

95-  Which one of the following is true based on the information in the passage? 

1) The sense of fear in the human being is inherent. 

2) Fear once used to be referred to as a bad emotion. 

3) Fear has changed its meaning in comparison to the old days. 

4) Coping with the potential danger is one of the disadvantages of fear 
 

96-  The word “threat” in the first paragraph is close in meaning to all of the followings except ---------. 

 1) danger 2) warning 3) risk 4) promotion 
 

PASSAGE 2: 

Fascinating, elegant, and mysterious to watch in the water, take the jellyfish out of the water, and you will 

see that it becomes a much less fascinating blob. That is because jellyfish are about 95 percent water. 

Lacking brains, blood, and even hearts causes them to be pretty simple creatures. They are composed of 

three layers: an outer layer, called the epidermis; a middle layer made of a thick, elastic, jelly-like substance 

called mesoglea; and an inner layer, called the gastrodermis. An elementary nervous system, or a nerve net, 

allows jellyfish to smell, detect light, and respond to other stimuli. 

Jellyfish have drifted along on ocean currents for millions of years, even before dinosaurs lived on the 

Earth. The jelly-like creatures pulse along on ocean currents. They are also abundant in cold and warm ocean 

water, in deep water, and near coastlines. But despite their name, jellyfish aren't fish. They are invertebrates 

or animals with no backbones. Jellyfish can sting with their tentacles, however, the severity of stings varies in 

humans. Most jellyfish stings which are performed as a defensive mechanism , result only in minor discomfort. 

97-  What does the passage mainly discuss? 

1) Watching water 

2) Lack of brain 

3) A describtion of jellyfish 

4) Stings of jellyfish  
 

98-  The passage would most probably continue with a discussion of ----------. 

1) the anatomy of different species of jellyfish 

2) first aid treatment for a jellyfish sting 

3) the condition of jellyfish’s living area 

4) the food jellyfish mostly consumes  
 

99-  What is the best title for the passage?  

1) The nervous system of jellyfish 

2) What is jellyfish? 

3) The defensive mechanism of jellyfish 

4) Layers of jellyfish 
 

100-  The word “abundant” in paragraph 3 could best be replaced by which of the following? 

1) Backed out 2) Plentiful 3) Spontaneity 4) Living 



 

 

A 
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اختصاصی  دفترچه سؤال 1401آمادگی کنکور    

 شود. باشد و با متخلفين برابر مقررات رفتار ميحقيقي و حقوقي تنها با مجوز »گروه ماز« مجاز مي حق چاپ و تکثير سؤاالت به هر روش )الکترونيکي و ...( پس از برگزاري آزمون براي تمامي اشخاص 
 

 

 155 تعداد سؤاالت 

دقیقه 167 مدت زمان پاسخگویی  

 

 زمان پاسخگویی تا شماره  از شماره تعداد سؤال  درس 

شناسیزمین  25 101 125 20 

 35 145 126 20 ریاضی

شناسیزیست  50 146 195 40 

دهم  فیزیک  30 196 225 37 

 37 255 226 30 فیزیک یازدهم

دهم  شیمی  30 256 285 35 

 35 315 286 30 فیزیک یازدهم

 

  12 مرحله –های تجربی کنکوری دروسآزمون همه 

06/11/1400  



 

1 

شناسی زمین 12های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری   

اند که به طور تقریبی با زمین و خورشید در یک راستا قرار دارد. بر را کشف کرده  Erisای به اسم  دانشمندان اخیرا خرده سیاره  -101
سال   864ها به مدت  گیریواحد نجومی و این سیاره تا زمان اندازه  35فاصلۀ این سیاره با زمین برابر  ها،  گیریاساس اندازه

چند دور به دور خورشید گردش داشته    Erisزمینی به دور خورشید گردش داشته است. با در نظر گرفتن این اطالعات، سیارۀ  
 است؟

1 )1 2 )2 3 )3   4 )4   
 

 کند؟ به درستی کامل میکدام گزینه عبارت زیر را    -102

 ،.........« استترین حالت ممکن و به سمت جنوب  رجه شمالی طوالنید  5/1۹در موقعی از سال که سایۀ اجسام در مدار»
 سرعت حرکت انتقالی زمین بیشینه است.  (2 سرعت حرکت وضعی زمین بیشینه است.  (1
 ساعته داریم.  24در قطب جنوب شب  (4 ساعته داریم.  24در قطب شمال شب  (3

 

 اند؟ ای و اقیانوسی به درستی بیان شدههای قارهکدام موارد در رابطه با ورقه  -103

 ای، چگالی بیشتری دارد.لف( سنگ کره اقیانوسی نسبت به سنگ کره قارها
 اند.های ورقۀ اقیانوسی، در پالئوزوئیک تشکیل شدهترین سنگب( قدیمی

  کره اقیانوسی، ضخامت بیشتری دارد.ای نسبت به سنگ  ج( سنگ کره قاره
 اند.ای، در پروتروزوئیک تشکیل شدههای ورقۀ قارهترین سنگد( قدیمی

 ( ج و د 4 ( ب و ج 3 ( الف و ج 2 الف و ب  (1
 

روز  ایم. روز آزمایش به کدام گیری کردهدرجه اندازه  36به هنگام ظهر شرعی در تهران، سایۀ یک میلۀ عمود بر زمین را حدود    -104
 درجۀ شمالی است.(  35تر است؟ )عرض جغرافیایی تهران برابر  نزدیک

 اسفند  29( 4 شهریور  29( 3 خرداد  29( 2 آذر  29( 1
 

 به جز: اند،  های زیر در رابطه با سن نسبی شکل زیر درستهمۀ عبارت  -105

1 )M  جدیدتر ازB ،L تر از قدیمیK ،A  جدیدتر ازG 
2 )A  جدیدتر ازC ،L تر از قدیمیJ ،H  جدیدتر ازD 
3 )G تر از قدیمیI ،K  جدیدتر ازJ ،B  تر از قدیمیK 
4 )K تر از قدیمیA ،J  جدیدتر ازL ،D  تر از قدیمیI 
 
 
 

 

تحقیقاتی    -106 پروژۀ  یک  دیرینهطی  از  تهران   شناسان گروهی  دوران  دانشگاه  به  مربوط  فسیل  تعدادی  روی  بر  تحقیق   برای 

 محتمل است؟  ی زیر توسط این دیرینه شناسانهااز فسیل  اند. بررسی چه تعدادالبرز رفته  ی از رشته کوهپالئوزوئیک به بخش

 ب( تریلوبیت در سنگ کوارتزیت     لف( دوزیست اولیه در سنگ گابرو ا
 ماهی متعلق به پرمین نوعی  (  د   ج( سرخس در ماسه سنگ

 سیلورینو( گل سوسن متعلق به     ه( دلفین در سنگ شیل
1 )2 2 )3 3 )4 4 )5   

 

 کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می  -107

 .......« ..که........  خۀ ویلسونای از مراحل چر در هر مرحله»
 . توان شاهد تشکیل درازگودال اقیانوسی بودمی شود،تبدیل می اقیانوس به بعد  سال میلیون چند دریایی آن  علت ( به1
 . شوندهایی تشکیل میلرزه، رشته کوه شود، ضمن رخ دادن زمین ها مشاهده می حرکت همگرایی ورقهدر آن  (2
 . تشکیل نوعی از جزایر شوندسبب  توانندمی یکسان جنس با هایی افتد، ورقهمی اتفاق فرورانش  آن ( در 3
 .یان اقیانوسی بودم های توان شاهد تشکیل پشتهتوان آب مشاهده کرد، مییند وقوع آن میآدر فر( 4
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گرم فلز با  میلی 2000گرم سنگی دیگر،  106×5گرم طال به دست آورد و از استخراج   2فرض کنید بتوان از هر تن از نوعی سنگ،   -108
در این صورت، چند مورد از روابط   به دست آورد.  ppm 3را با عیار    (c)و از استخراج همان مقدار سنگ بتوان فلز     (b)ارزش

 است؟  نادرستزیر  
 استخراج شده   (c)مقدار فلز  >ه  لف( مقدار طالی استخراج شدا

 ppmبرحسب    (c)عیار <  ppmبر حسب   (b)ب( عیار 

×   kgج( 10-38  + 2/5 𝒈 > 
مقدار  فلز (𝒄) استخراج  شده بر حسب  گرم 

 مقدار  فلز (𝒃 )استخراج  شده بر حسب  گرم 
 

 <  ppm( بر حسب  (cد( عیار  
𝒑𝒑𝒎  عیار طال بر حسب

𝒑𝒑𝒎  بر حسب (𝒃)عیار فلز
  

 ( هیچ کدام 4   1( 3 2( 2 3( 1
 

 های بسیار بزرگ طلق نسوز طبیعی، کدام شرط الزم است؟ برای تشکیل ورقه  -10۹

 .های رسوبی تزریق شودمذاب، اشباع از مواد دیرگداز باشد و در بین الیه ۀهای بسیار داغ مادآب (1
 .گیر تزریق شودهای نازک سنگ درون مذاب، حاوی مقدار فراوانی سیلیس باشد و در شکاف ۀ ماد (2
 . مانده حاوی آب و مواد فرار فراوان باشدمذاب باقیمادۀ  ،متبلور شد بخش اعظم ماگمااینکه  پس از (3
 . ه داشته باشددیرگداز همرا  معدنی مقدار فراوانی ترکیباتدر مراحل انتهایی،  شده مذاب تشکیل ۀ ماد( 4

 

  صورتی  در.  هستند  فعالیت  درحال  سنگ  زغال  استخراج   برای     A , B , C , D , E  نقاط  در  هاییکارگاه  کوهستانی  منطقهیک    در  -110
 ؟ نیست  صحیح  عبارت  کدام   دار  زغال   هایالیه  این  با  ارتباط در  باشد،   نداده   رخ   هاالیه  در  وارونگی  که

 .باشد آنتراسیت نوع از  تواندمی A سنگ  ( زغال1

 .دارد  C سنگ زغال  به نسبت بیشتری مرغوبیت B سنگ  ( زغال2

 .است شده  تشکیل ترپیشرفته گیاهان  تجزیه از D به نسبت  C سنگ  ( زغال3

 . دارد  یبیشتر فرار مواد  و آب و  کمتر کربن درصد   C  به نسبت D سنگ  ( زغال4
 

 

شیمیایی آن مشابه نوعی ماده است که در فرآیند هال برای استخراج نوعی فلز کدام گزینه در رابطه با »گوهری که ترکیب    -111
 ارزشمند استفاده شد«، درست است؟ 

 شود. های دگرگونی یافت میترین رنگ آن قرمز بوده و در سنگ فراوان (1
 ها نیز کاربرد دارد.افزون بر استفادۀ گوهری، در ساینده (2
 آید. به حساب مینوع شفاف و قیمتی کانی الیوین  (3
 شود. تنها به دو رنگ در طبیعت یافت می (4
 

 اند؟ ها به طور صحیح بیان شدهکدام عبارت  -112
 جامد زمین کمتر است.  )برحسب درصد( در پوستۀلف( مجموع غلظت آهن و کلسیم از غلظت آلومینیوم ا

 د.نترین سیلیکات بریلیم باشتوانند کانسار مهمی برای معروفهای بسیار درشت میهایی با بلورب( سنگ
 کنند.را به روش زیر زمینی استخراج می  ر به صورت عمودی باشد، آن که پراکندگی ماده معدنی بیشتج( زمانی  

 ترین نقش را بر عهده دارند.د( در تبدیل مواد آلی به نفت، محیط بدون اکسیژن و رسوبات دانه ریز مهم
 د  ( ج و 4 ( ب و د 3 ( ب و ج 2 ( الف و ج 1

 

 به جز:های زیر صحیح هستند،  در مورد مهاجرت نفت تمام گزینه  -113
 گیر خوب است.های یک نفت ( سنگ مخزن نفوذپذیر و پوش سنگ نفوذ ناپذیر از ویژگی 1
 گیرد. ترین سطح قرار می ( در مهاجرت ثانویه نفت به علت چگالی نسبتاً باالی آن در پایین2
 .تشکیل دهند یک سنگ مخزن خوب راتوانند می دارحفره ( ماسه سنگ و سنگ آهک3
 ( مهاجرت اولیه نفت برخالف مهاجرت ثانویه آن ناشی از فشار طبقات فوقانی است.4
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در این   .است  متر   5متر در دقیقه و عرض رودخانه    120ای فصلی وجود دارد که در فصل تابستان در آن سرعت آب  رودخانه  -114
مترمکعب    80آید و دبی رودخانه  باال می  hدر فصل بارش آب رودخانه به اندازه   مکعب بر ثانیه است.متر    20شرایط دبی رودخانه  

 چند متر است؟   hارتفاع  باشد،   کیلومتر بر ساعت   6/3متر و سرعت آب   16اگر عرض رودخانه در این فصل    شود.بر ثانیه می

1 )1 
2 )3 
3 )5 
4 )7 
 
 
 

 ب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟ های زیر به ترتیپاسخ صحیح پرسش  -115
   شود؟گذاری یک رود چه زمانی آغاز میرسوب 
   تواند موجب حاصلخیزی خاک یک منطقه شود؟کدام ترکیب می 
   کند؟ اگر ذخیرۀ یک آبخوان بیشتر شود، آنگاه حجم مخروط افت چه تغییری می 
     شود؟ متر خاک تشکیل میسال، حدودا چند سانتی   50به طور میانگین در طی زمان 

 0/ 6 -کاهش   -ماسه(  30شن + % 40هوموس + % 20)% - میزان مواد معلق >( توان حمل رواناب  1

 4/0 - کاهش   -( رس 40+ %هوموس   20+ %ماسه  40)% - رواناب توان حمل >میزان مواد معلق  ( 2
 6/0  - افزایش -(هوموس 30+ %ماسه  50+ %رس    30)% - میزان مواد معلق <( توان حمل رواناب  3
 4/0  - افزایش -(هوموس 20+ %الی   20+ %شن   40)% - توان حمل رواناب <( میزان مواد معلق  4
 

با درصد   مترمکعب و یک الیه ماسه  6/8×  310درصد با حجم کل    15سیلت با درصد تخلخل  زیرزمینی با یک الیه    سفرهدر یک    -116
مترمکعب به طور  4000درصد با حجم کل    52مترمکعب و یک الیه شن با درصد تخلخل    5/3× 310درصد با حجم کل    62تخلخل  

کیلومترمربع و تخلخل    310بخوان به مساحت  تواند ذخیره کند؟ اگر این مقدار آب را از یک آکلی چند متر مکعب آب در خود می
بهره  ، کندمتر افت می  12درصد برداشت کنیم سطح ایستابی    35 آبخوان سطح    500برداری  با  از این  مترمکعب آب  میلیون 

 ایستابی چندمتر افت خواهد کرد؟

1 )710×372  – 16 2 )710×2/37  - 15    
3 )610×372 – 16 4 )610×2/37 – 15 
 

 باشد؟  صحیح  تواندمی  مقابل  شکل  با  ارتباط  در  عبارت  کدام  -117

 . شودمی تشکیل باتالق  A نقطه  در  شکستگی وجود صورت  ( در 1

 .آیدمی  باال پیزومتریک  سطح  تا آب  شود، حفر چاه  اگر D نقطه  ( در 2

 .باشد متخلخل رس  جنس از تواندمی   B نقطه  در منطقه ( خاک3

  .آیدمی باال  چاه دهانه  تا آبشود،   حفر چاهی اگر C نقطه  ( در 4
 

 ؟ مطابقت داردزیر    تنادرستی با عبار  یا، کدام گزینه از لحاظ درستی  به شکل زیربا توجه    -118
ذرات  » اصلیِ  دستۀ  سه  از  مخلوطی  دارای  خود  ترکیب  در  کشاورزان  دلخواه  خاک 

 باشد.«هندۀ خاک بر حسب اندازه میدتشکیل

تواند حاوی عنصری باشد که در ساختار  ین منطقه می( بخش معدنی خاک موجود در ا1
 شود. سنگ آهک هم دیده می

 های رسی باشد.تواند وجود کانیها مینسبت به سایر افق  A( علت تیره بودن رنگ افق  2
اگر3   طوره  ب  آن  تشکیل  باشد،  مترسانتی  B ،  75/3افق  در  موجود  خاک  ضخامت  ( 

 است. برده زمان   سال 450میانگین
ب(  4 از مصالح مشترک  بتنی و خاکی یکی  تواند در افقه کار رفته در سدهای     B، می 

 مشاهده شود.  Aبرخالف افق 
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کیلوگرم آب    2در صورتی که    گرم است.  100گراد برابر با  درجه سانتی  40گرم آب    100( در  CaCI2کلرید )   کلسیمپذیری  انحالل  -11۹
گرم منیزیم هم داشته  میلی3، آب  کلرید به آن بیفزاییم و از قبلگرم کلسیممیلی  870گراد داشته باشیم و  درجه سانتی  40

)   است؟  چقدرسختی کل آب  ،  باشد
kg

m
=

3
 (CI=35 /Ca=40  /  چگالی آب  1000

1 )6/401  2 )6/411  3 )6/421   4 )6/431 
 

 در کدام حالت زیر، یک تونل پایداری بیشتری خواهد داشت؟   -120

 از یک الیه شیل عبور کرده و در پایین سطح ایستابی حفر شود.  بندی باشد،( محور تونل موازی الیه1
 پایین سطح ایستابی حفر شود.از یک الیه هورنفلس عبور کرده و در  بندی باشد،( محور تونل عمود بر الیه2
 بندی باشد، از یک الیه کوارتزیت عبور کرده و در باالی سطح ایستابی حفر شود.( محور تونل موازی الیه3
 بندی باشد، از یک الیه شیست عبور کرده و در باالی سطح ایستابی حفر شود.( محور تونل عمود بر الیه4
 

 اند؟ ل، از قدیم به جدید کدامهای اصلی تاثیر گذار در شکل مقابتنش  -121

 ( فشاری، فشاری، کششی 1
 ( کششی، فشاری، کششی 2
 ( فشاری، کششی، کششی 3
 ( کششی، کششی، فشاری 4
 
 

 

 است؟ صحیح  همواره   گزینه  کدام  هاالیه   امتداد  و   شیب  با  ارتباط  در  -122

 . است عمود ها الیه امتداد  بر همیشه ها الیه شیب  ( بردار1

 . دارد بستگی  زمین  سطح  شیب  به هاالیه شیب ( میزان2

 . شودمی بررسی  جنوب  به شمال راستای  در هاالیه امتداد (3

 . کنندمی بررسی عرضی مقطع در  را  الیه  امتداد ( اطالعات4
 

فضاهای  شناسان، در شناسایی »مناطقی با کمترین هوازدگی، در احداث  ها، دلیل مناسبی برای تمرکز مطالعات زمین عبارت  ۀهم  -123
 : جز  ، به«زیرزمینی هستند

 . آیدبه حساب می   هافشار آب زیرزمینی، از عوامل مهم ناپایداری تونل (1
 از اهمیت فراوانی برخوردار است.ها کنترل جریان آب زیرزمینی، در ترانشه (2
 . های زیرزمینی بسیار اهمیت دارددر فرار آب، از سازه  ی زیرین زمینهاجنس الیه (3
  .های زیرین زمین بر کیفیت آب زیرزمینی تأثیر دارد های تبخیری، در الیهقرارگرفتن سنگ    (4

 است؟   صحیح   زیر  عبارات از  مورد  چند  شکل،   به   توجه  با  -124
 . است  متر میلی 075/0  از  بزرگتر  ذراتی  دارای   B  بخش  (لفا

 .هستند  مترمیلی   075/0  از  کوچکتر  ذراتی  دارای   Bو C   بخش  (ب
  . دهندمی  تشکیل  را  روسازی  Dو C   بخش  و  زیرسازی B وA   بخش  (ج
 .دارد  برعهده  را  زهکشی  عمل  آهنراه  در  باالست  همانند  A  بخش  (د
 . اندشده  تشکیل  ماسه  و   شن  و   قیر   مخلوط  از  DوC   بخش  (ه

1 )2 2 )3  
3 )4 4 )5 
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 های زیر از لحاظ درستی یا نادرستی با عبارت زیر مطابقت دارد؟ کدام یک از گزینه  -125

 در نوعی سنگ آهکی بیشتر از نوعی سنگ تبخیری است.«  های انحاللیزمان تشکیل حفره و غارمدت  »
 ها دارد. منفی در پایداری دامنه کوبی، تاثیر( رشد ریشۀ گیاهان برخالف پایدارسازی به روش میخ1
 ها هستند. ها و مغارصنوعی بودن مانند تونلاز نظر طبیعی یا م  توان دریافت، می هانشههمۀ ترابا بررسی ( 2
 دارند.  نیز  سیمان عالوه بر خاک رس، شود که در ساختار خود( از هستۀ رسی در ساخت سدهایی استفاده می3
 نیستند.  مناسب  هاسازه پِی   سنگ  برای الیه  ضخیم  آهک  سنگ برخالف  بودن سست و تورق  دلیل به هاشیست (4
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 . ارسال کنید 20008585را به سامانه  20عدد ، نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز داریددر صورتی که برای ثبت 

 
 

 های زیر قطعاً نامتناهی است؟ مجموعهیک از  متناهی باشد، کدام    Bنامتناهی و مجموعۀ    Cو    A مجموعه  و اگر د 

) - الف )A C B   ب -  ( )B C A  پ -  ( )C A B− 

 ( فقط پ 4 ( فقط ب 3 ( ب، پ 2 ، پ الف( 1
 

2اند،  قبول شده  Aنفره، تعداد افرادی که در درس    28  کالس در یک   
3

اند، اگر تعداد قبول شده  Bتعداد افرادی است که در درس    
یک از دو درس  چ  نفر در هی  2اند و  قبول شده  Aاند ثلث تعداد افرادی باشد که در درس  افرادی که در هر دو درس قبول شده

 د کدام است؟ انقبول نشده باشند، تعداد افرادی که فقط در یکی از دو درس قبول شده

1 )16 2 )18 3 )20 4 )22 
 

tدر یک دنبالۀ اعداد    = −1 nو برای هر    1  )رابطۀ    2 )n nt nt n !−= + −1  است؟  -120برقرار است، چندمین جمله دنباله برابر    2

 هفتم ( جمله 4 ( جمله ششم  3 ( جمله پنجم 2 ( جمله چهارم  1
 

tدر یک دنبالۀ حسابی غیرثابت    =6 باشد. اگر سه برابر جملۀ ششم این دنباله، واسطۀ هندسی بین جملۀ سوم و نه برابر می  12
 کدام است؟  t50جمله هشتم این دنباله باشد، 

1 )76 2 )76 - 3 )78 - 4 )78 
 

n هرابط  ntدر یک دنبالۀ حسابی با جمله عمومی   nt t −= +3 tبرقرار است. عبارت    15 t−2 2
9  چند برابر جملۀ هفتم است؟    5

1 )35 2 )40 3 )45 4 )50 
 

 دایره دارند؟   300کمتر از   ،با توجه به الگوی مقابل، چه تعدادی از اشکال 

1 )21 
2 )22 
3 )23 
4 )24 

 

Aاگر   =
− +3 3
3

4 2 1
)باشد، حاصل    )A−

 کدام است؟   91

1  )3 2 2  )32 2 3  )4 4  )8 
 

Aاگر  

( )

 
=

6 53 5

11
15

2 3 4

6

باشد، حاصل   
A +10

1
1

 کدام است؟   

1 )2 2  )
1
2

 3  )
1
4

 4  )
3
2

 
 

xنامعادلۀ    جواب  مجموعه   x x−  − + 2 1 1  شامل چند عدد صحیح است؟   5

 ( صفر 4 شمار ( بی3 2( 2 3( 1

 
 
 
 
 
 
 

...

 1  2  3 
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yشکل مقابل نمودار تابع   f(x)=  دهد، اگر مجموعه جواب نامعادلۀ  و نیمساز ناحیه اول و سوم را نشان میf (x) xf (x)− 2 به   0
صورت   a,b−   باشد، حاصلa b−    کدام است؟ 

1 )1 -  
2 )2 -  
3 )3 - 
4 )4 - 
 
 
 

xمعادلۀ    های تعداد و عالمت جواب    x− + − − =2 24 9 4  کدام است؟   3

 ( دو جواب برابر 4 ( دو جواب قرینه 3 ( دو جواب منفی 2 ( دو جواب مثبت 1
 

متر بیشتر از دومی طی   4کنند. دونده اول در هر ثانیه  متری دور زمین فوتبال شروع به دویدن می  80دو دونده در یک مسیر   
 متر بر ثانیه باشد، دونده اول دو دور مسیر را چند ثانیه زودتر طی کرده است؟  16کند. اگر سرعت دونده دوم می

1 )2 2 )3 3 )4 4 )5 
 

yباشد. فاصلۀ رأس سهمی تابع به صورت مقابل می  gو    fنمودار توابع درجه دوم   f(x) g(x)=  أ مختصات کدام است؟ تا مبد  −

1  )15 
2  )4 

3  )17 

4  )3 2 
 

 

xهای معادلۀ درجۀ دوم ریشه  واگر   x− + =2 4 2 د، حاصل عبارت  نباش  0 +
+

  +

2

2
22

3 2
 کدام است؟   

1  )
11
3

 2  )
13
3

 3  )
13
6

 4  )
11
6

 
 

xهای معادلۀ ریشه  cosو   sinاگر   mx m+ + − =22 1 sinد، حاصل  نباش  0 2   کدام است؟ 

1  )
3
2

 2  )
2
2

 3  )
1
3

 4  )−1 
 

f، نمودار تابع mبه ازای چند مقدار صحیح از   (x) x mx m= − + + −2  کند؟ ، فقط از ناحیۀ دوم مختصات عبور نمی3

 mمقدار ( هیچ4 3( 3 2( 2 1( 1
 

 چه تعداد از متغیرهای زیر، کمی از نوع پیوسته هستند؟  

 - دمای هوای داخل یک کالس  - گروه خونی افراد  - نمرۀ آخرین آزمون  - رتبه کنکور  -رنگ چشم افراد  - تندی حرکت خودرو

 مدت زمان پاسخگویی به سواالت امتحان  -میزان تحصیالت یک فرد  - مقیاس ارزیابی تحصیلی )ضعیف، خوب، عالی(

1 )2 2 )3 3 )4 4 )5 
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 گاه میانگین آنها کدام است؟ باشد، آن  28های مقابل برابر اگر میانۀ داده 

1  )/28 1 
2  )28 
3  )/27 8 
4  )/27 9 

 

های ها حذف کرده و دادهرا از میان داده  21و    15های  است. اگر داده  4/0و    64داده آماری به ترتیب    20واریانس و ضریب تغییرات   
 شود؟دید چه مقدار اضافه میهای جبه آنها اضافه کنیم. به واریانس داده  24و    12

1  )/4 5 2  )/3 3 3  )/2 7 4  )/5 4 
 

nxهای  اگر میانگین داده  , x ,..., x+ + +1 22 1 2 1 2 nxهای  و واریانس داده  11برابر    1 ,x ,...,x− − −1 23 3 باشد، ضریب   9برابر    3
nxهای تغییرات داده , x ,..., x− − −1 23 1 3 1 3  کدام است؟    1

1  )
3
14

 2  )
9
14

 3  )
3
15

 4  )
9
15

 

 

 ها داده 25 27 29 31
x+ 1 x+3 1 x3 x−6  تعداد 
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 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -146
های خونی انسان از سه الیۀ اصلی تشکیل شده است. در نوعی رگ خونی که .................. برخالف رگی  »دیوارۀ دو نوع از رگ

 طور حتم ..................« اندازه از نوع دیگر، بههم
 )االستیک( زیادی وجود دارد.   های کشسان های عمقی هر اندام قرار گرفته است ـ همراه ماهیچۀ صاف، رشته( معموالً در قسمت۱
 شود. تر و بیشتر است و حجم بیشتری از خون در آن جا میشود ـ حفرۀ داخلی گسترده( در برش عرضی بیشتر گِرد دیده می۲
 کند.  ( دهانۀ آن در نبود خون بسته است ـ دیوارۀ نازک و دارای مقاومت کم، نیروی وارد شده به دیوارۀ رگ را تحمل می۳
 طول رگ ندارد.جریان خون در  ۀادامفشار خونی نقشی در انجامد ـ زایش فشار در آن به خیز )اِدِم( می( اف ۴

 

 دار، صحیح است؟کدام عبارت، دربارۀ اندام دارای نقش اساسی در حفظ تعادل آب و دفع مواد زائد نیتروژن  -147
 ای قرار دارد.  جاورت شبکۀ مویرگی دورِلولهگرداند، در مای که مواد مفید خود را به محیط داخلی برمی( هر لوله۱
 ای واحدهای عملکردی، خون غنی از اکسیژن جریان دارد.  های ضخیم بخش لولههای اطراف همۀ قسمت( در مویرگ۲
 دهد.  انجام نیست، مقدار مواد دفعی را افزایش میهایی از گُردیزه قابلای از تشکیل مایع دفعی که در بخش( هر مرحله۳
 تری دارد.  کند، نسبت به رگ خونی ورودی به اندام، مواد دفعی کمهر ساختاری که مایع حامل مواد دفعی را از اندام خارج می (۴

 

 کند؟ طور صحیحی تکمیل میچند مورد، عبارت زیر را به  -148
 د.«تواند با ..................، وضعیت سالمت خود را بهبود بخش»فردی که ..................، می

 دارهای گلوتنبا اختالالت رشد ناشی از سوءتغذیه مواجه است ـ مصرف فراورده  - الف
 نوعی حساسیت غذایی، باعث آسیب ریزپرزهایش شده است ـ عدم مصرف نان   - ب
 های گیاهی در آن، عوارض چاقی بروز پیدا کرده است ـ مصرف گروهی از شیره  - ج
 شود ـ مصرف چغندر قرمز درستی انجام نمیاش، بهفرایندهای مغزی  - د
۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -149
توان میطور حتم در ارتباط با گردش مواد در بدن »در جانوری که اسکلت .................. است، برخالف جانوری که ..................، به

 گفت که ..................« 
 جایی مواد در بدن وجود ندارد.  گیری آن ـ دو طناب عصبی موازی دارد ـ مایعی برای جابه( در اثر تجمع مایع در بدن، عامل شکل۱
ر گرفته  ( عامل محدودیت اندازۀ بدن جانور ـ تعدادی کمان آبششی متصل به رشتۀ آبششی دارد ـ قلب در سطح پشتی بدن قرا۲

 است.
دار متصل به روده دارد ـ بین حفرۀ ورودی و خروجی قلب،  ترین نوعی بافت پیوندی ـ سامانۀ دفع مواد نیتروژن( دارای محکم۳

 نوعی دریچه وجود دارد.  
ایستایی مایع در گردش با کمک غدد  ( درون بدن و دارای بافت غضروف ـ تنفس ششی برخالف طناب عصبی پشتی دارد ـ هم۴

 شود. ای حفظ میرودهراست
 

 ؟کندنمیکدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل    -150

 »به طور معمول، فردی که دچار .................. شده است، می تواند به نوعی .................. مبتال گردیده باشد.«
 تیروئید  غدۀ   کاریمهیپوفیز ـ ک  غدۀ پیشین بخش  هایهورمون از یکی  ترشح حد از  بیش ( افزایش ۱

 پاراتیروئید غدۀ  کاری افزایش احتمال بروز پوکی استخوان ـ کم و روده  از مواد  برخی جذب ( کاهش۲

 کلیه فوق  غدۀ  مرکز ـ پرکاری  افزایش میزان نوعی مونوساکارید در خون و مرده هوای حجم  ( افزایش ۳

 هیپوفیز در تولید نوعی هورمون  غدۀ پسین   بخش پرکاری  خون ـ فشار  افزایش و  هادر نفرون  تولیدی ادرار حجم ( کاهش۴
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 درستی بیان شده است؟کدام عبارت، دربارۀ مکانیسم انقباض ماهیچه به  -151
، پل اتصالی بین اکتین و میوزین  ATPالنخاع به ماهیچۀ دیافراگم، بالفاصله پس از مصرف مولکول  ( پس از رسیدن پیام بصل۱

 شود.  تشکیل می
از ا۲ از لغزیدن میوزین و اکتین، طول  ( پس  )اسفنکتر( داخلی مخرج، بالفاصله پس  بندارۀ  یجاد موج تحریکی در طول غشای 

 شود. سارکومر کوتاه می
سارکومر   Zای، بالفاصله پس از اتصال سر میوزین به اکتین، دو خط  ( پس از آزاد شدن کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی تار ماهیچه۳

 شوند. به هم نزدیک می
حرکتی، مصرف انرژی در غشای نوعی اندامک    های( پس از برخورد دست به جسم داغ، بالفاصله پس از دریافت پیام در نورون۴

 یابد. سر افزایش میماهیچۀ سه
 

 است؟ نامناسبدر ارتباط با یک مرد سالم و میانسال، چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر    -152
می ادرار  تخلیۀ  باعث  که  فرایندی  می»دربارۀ  که  شود  است  این   .................. فرایندِ  با  آن   .................. ویژگی  که  گفت  توان 

 ».................. 
 مانند است.  ـ وابسته به افزایش حجم ساختاری کیسه  مشترک ـ تخلیۀ کیموس معده  - الف
 گیرد. مشترک ـ ترشح بزاق ـ تحت تأثیر فعالیت اعصاب خودمختار قرار می  - ب
 متفاوت ـ بلع ـ همراه با کاهش انقباض در نوعی ماهیچۀ حلقوی است.  - ج
 متفاوت ـ دفع مدفوع ـ تحت کنترل مراکز عصبی مغز و نخاع است.   - د
۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

شوند. در  شلغم، نوعی گیاه دو ساله است که در سال اول، رشد رویشی دارد و مواد حاصل از فتوسنتز، در ریشۀ آن ذخیره می  -153
کند. کدام عبارت، دربارۀ تبادل مواد شده در ریشه را برای تشکیل گل و دانه مصرف میدهنده، مواد ذخیرهسال دوم، ساقۀ گل

 های استوانۀ آوندی، صحیح است؟ ریشۀ شلغم و سایر یاخته  های آوندیبین یاخته
 شود. های زندۀ ریشه وارد آوند آبکش می( در سال اول، طی بارگیری آبکشی، آب از یاخته۱
 ( در سال دوم، فشار در آوند آبکش هر ساقۀ جوان و علفی، بیشتر از آوند آبکش ریشه است. ۲
 شوند.های معدنی وارد آوند چوبی میمصرف انرژی زیستی، یون( در سال دوم، طی بارگیری چوبی، در پی ۳

 شود.  تر انجام میتر و آسانهای آوندی زنده نسبت به سایر آوندها، سریع( در سال اول، انتقال مواد در یاخته۴
 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -154
 ......، امکان مشاهدۀ .................. وجود ..................« های یک فرد سالم، در محلی که ............»در نفرون

 شوند ـ انتشار مواد دفعی به فضای درون نفرون ـ ندارد.  شده می( ترکیبات سمی وارد مایع تراوش۱
 کند ـ ورود گلوکز به درون نفرون ـ دارد. و آمونیاک از غشای پایه عبور می ۲CO( محصول ترکیب ۲
 شده ـ دارد.برای بازجذب آب از مایع تراوش ATPگردند ـ مصرف ( آمینواسیدها به شبکۀ مویرگی برمی۳

HCOکنند ـ افزایش فعالیت پروتئین ناقل  های هیدروژن محیط داخلی از غشای ریزپرزدار عبور می( یون۴
−

 ـ ندارد.   3
 

  نادرست دهد. کدام عبارت، دربارۀ این شکل  های بدن انسان را نشان میز یکی از اندامهای دیوارۀ بخشی اشکل مقابل، یاخته  -155
 است؟

 کند. های حفرۀ معده است و بیکربنات ترشح می«، جزء یاخته۲« برخالف یاختۀ » ۱( یاختۀ »۱
 ای چسبناک در سطح مخاط معده نقش دارد. «، در ایجاد یک الیۀ ژله۱« همانند یاختۀ » ۲( یاختۀ »۲
 خونی خطرناک مؤثر است.«، در جلوگیری از ابتالی فرد به نوعی کم۲« برخالف یاختۀ »۳( ترشحات یاختۀ »۳
 دهند.های شیمیایی، میزان ترشحات خود را تغییر می«، تحت تأثیر انواعی از پیک ۴« همانند یاختۀ » ۳( یاختۀ »۴
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 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -156
 رشتۀ پروتئینی که ..................، در هنگام ..................«   هر نوعای، »با توجه به ساختار واحدهای تکراری یک تارچۀ ماهیچه

 دهد.خورده به دور هم دارد ـ انقباض، طول خود را کاهش میدو زنجیرۀ پیچ  - الف
 دهد. شکل تشکیل شده است ـ استراحت، بیشتر نواحی روشن را تشکیل میاز اجزای کروی  - ب
 باشد ـ انقباض، به نوعی رشتۀ پروتئینی دیگر متصل است.ای میعلت ظاهر مخطط تار ماهیچه - ج
 شود ـ استراحت، سرهای جدا از رشتۀ پروتئینی دیگر دارد.ای نیز مشاهده میاهیچههای غیرمدر یاخته  - د
۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

 های مختلف بدن انسان، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ با توجه به ساختار بافتی قسمت  -157
 طور حتم ..................«............ الیۀ دیوارۀ ..................، بههای دیواره را بررسی کنیم، در ......»اگر از بیرون به سمت داخل الیه

 توانند بیش از یک هسته نیز داشته باشند.  شوند که میهایی با ظاهر مخطط مشاهده می( دومین ـ قلب برخالف مری، یاخته۱
 اند. که توسط نوعی بافت پیوندی احاطه شده  های ترشحی وجود دارندهایی از یاخته( سومین ـ نای برخالف قلب، مجموعه۲
 باشد.  های با ظاهر سنگفرشی و غشای پایه می( آخرین ـ سرخرگ برخالف مری، بافتی وجود دارد که واجد یاخته۳
 شود.  های دارای اکتین و میوزین و نوعی بافت پیوندی غیرمتراکم دیده می( دومین ـ معده برخالف نای، یاخته۴

 

 است؟   نامناسب، برای تکمیل عبارت زیر  کدام گزینه   -158
 دهد.« توان گفت که .................. پس از .................. رخ می»با توجه به فرایند بلع غذا، می

 شدن تودۀ غذا به عقب دهان با فشار زبان ( ادامه پیدا کردن بلع به شکل غیرارادی ـ رانده۱
 ( ظهور حلقۀ انقباضی در لولۀ گوارش ـ رد شدن تودۀ غذا از بخش مشابه یک چهارراه  ۲
 ای ـ جذب آب فراوان توسط موسین تر تودۀ غذایی در لولۀ ماهیچه( حرکت آسان۳
 شدن اسفنکتر )بندارۀ( انتهای مری های دیوارۀ معده ـ شلخوردگی( کاهش چین۴

 

 ست؟ چند مورد، دربارۀ شکل مقابل درست ا  -159
 « است.  1« بیشتر از بخش »4الیۀ میانی قلب، میزان بخش »   موجود دردر بافت پیوندیِ  - الف
 « است.  3« بیشتر از بخش »2کننده از مغز، میزان بخش »الیۀ محافظت   ترین مستحکمدر    - ب
« 2« نسبت به بخش »3« در الیۀ میانی سرخرگ آئورت، مقدار بیشتری از بخش »4بخش »  -ج

 سازد.می
هایی مشابه غشای پایه ای معده، فراوان است و مولکول« در بافت پیوندی الیۀ ماهیچه1بخش »  - د

 مخاط معده دارد.  
۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -160
 ...............«طور حتم ...ای، ..................، بهای از سامانۀ بافت زمینه»وقتی در یاخته

 یابد. شود ـ نفوذپذیری دیواره نسبت به آب کاهش میای اضافه می( مادۀ چوب به دیوارۀ یاخته۱
 اند. های دیوارۀ پسین توسط پروتوپالست ساخته شدهای زیاد باشد ـ الیه( ضخامت دیوارۀ یاخته۲
 شود.  سب برای تولید طناب و پارچه ایجاد میای مناوجود بیاید ـ یاختهای به( انشعاباتی در دیوارۀ یاخته۳
 شود.  های سطحی اندام کمک میپذیری قسمتشوند ـ به استحکام و انعطاف( ترکیبات کوتینی به سطح دیواره اضافه می۴
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کنند. کدام های رفتاری ایجاد میپاسخگونه  شوند، در افراد دیگری از همانهای شیمیایی که از یک فرد ترشح میانواعی از پیک  -161
 کند، درست است؟های شیمیایی برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفاده میعبارت دربارۀ جانوری که از این پیک

نور را  تواند پیام عصبی تولیدشده در اثر بخش غیرمرئی  ای با توانمندی زیاد در بازجذب آب دارد، می( برخالف جانوری که کلیه۱
 به مغز بفرستد. 

روده فشار اسمزی محیط  های راستواسطۀ یاختهتواند به( همانند جانوری که جمجمۀ غضروفی برای محافظت از مغز دارد، می۲
 داخلی را تغییر دهد.  

، زادۀ دارای ژنوتیپ تواند با بکرزاییها را دارد، میکنندۀ اثر فرومونهای دریافتیابی گیرنده( همانند جانوری که هنگام جفت۳
 نمود( خالص تولید کند.  )ژن

های عصبی در طناب عصبی خود، تواند با کمک جسم یاختهبطنی کامل دارد، می( برخالف جانوری که قلب دارای دیوارۀ بین۴
 ها را کنترل کند.فعالیت ماهیچه

 

 کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -162

انسان   فعالیت ترشحی چهار غدۀ درون»در  .................. شدید  از  ناشی  تواند  می   .................. افزایش  همانند  ریز  .................. 
 های صوتی باشد.«اندازه مجاور پردههم
 ( بروز اختالل در تولید ترومبین ـ غلظت ادرار ـ افزایش ۱
 مدفوع ـ افزایش ( بروز عالئمی از خیز ـ غلظت نوعی یون در ۲
 ( بروز عالئم پوکی استخوان ـ تغییر شکل نوعی ویتامین محلول در چربی ـ کاهش ۳
 ها ـ کاهشهای دیوارۀ نفروندر یاخته  ATP( بروز اختالل در کاهش طول عضلۀ چهارسر ـ میزان ۴

 

 کند؟طور صحیحی کامل میچند مورد، عبارت زیر را دربارۀ انسان به  -163
 ای .................. هستند.«طور حتم، نسبت به انواع دیگر تارهای ماهیچهای اسکلتی که ..................، بهاهیچه»گروهی از تارهای م 

 توانایی بیشتری برای تجزیۀ کامل گلوکز دارند ـ نیازمند استفاده از اسیدهای چرب بیشتری   - الف
 در دوندگان دوی ماراتن فراوانی درصدی بیشتری دارند ـ قادر به ذخیرۀ مقدار بیشتری اکسیژن   - ب
 تری مادۀ وراثتیکنند ـ دارای مقدار کمدانۀ قرمز تولید میدر پی انقباضات مستمر، مقدار زیادی رنگ  - ج
 بات اسیدی در ماهیچه، مؤثرتر دهند ـ در تجمع ترکیهای اتصالی را در ثانیه تشکیل میبیشترین تعداد پل  - د
۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

 است؟   نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر    -164
 طور حتم ..................« شود، بهگوارش انسان که .................. می  دستگاه»در محلی از  

 شوند. ( گوارش شیمیایی لیپیدهای غذا آغاز ـ مقدار اندکی از مواد مغذی وارد محیط داخلی می۱
 شود.ها ایجاد میوساز گروهی از باکتریهای پوششی ـ اختاللی در سوختوارد یاخته ۱۲B( ویتامین ۲
 ای وجود دارند.  های چندهستههای عصبی انجام ـ یاختههای گوارشی مستقل از شبکهتنظیم فعالیت (۳
 شود.تولید می ،محیط درون لولۀ گوارش pH  کاهشیافتۀ غذا تمام ـ هورمون مؤثر بر ( جذب مواد گوارش۴

 

 است؟ مناسب  زیر  عبارت  تکمیل  برای   گزینه،   کدام  -165

به »به فرد،  هر  در  معمول  میزان    طور  شدید   .................. به  گلوکزدنبال   .................. میزان  خوناب،  قابلدر  زیاد  طور  توجهی 
 شود.«می

        بدن  هایبعضی یاخته در موجود گلیکوژن  ـ تجزیۀکاهش ( ۱
 ریز پانکراسهای درونبعضی از یاختهفعالیت ترشحی ـ افزایش ( ۲

      انسولین  ترشح مقدار کافی در صورت هایاخته به گلوکز  ـ ورودافزایش ( ۳
 هادسترس یاخته در  هایپروتئین و ها چربی ـ تجزیۀکاهش ( ۴
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 کند؟توان دستگاه تنفس را به دو بخش اصلی تقسیم کرد. چند مورد، ویژگی مشترک این دو بخش را بیان میاز نظر عملکرد، می  -166
 ها با دیوارۀ نازک قرار بگیرد. ای از رگتواند در نزدیکی شبکههوای مرطوب می  - الف
 شوند.  دار و بدون مژک، توسط ترشحات حاوی مواد ضدمیکروبی پوشانده میهای مژکیاخته  - ب
 دهد. نوعی مجرای تنفسی دارند که به دستگاه تنفس امکان تنظیم مقدار هوای ورودی یا خروجی را می  - ج
 های خونی مبادله کنند. توانند گازهای تنفسی را با مویرگهای پوششی مستقر بر روی غشای پایه، مییاخته  - د
۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

 طور صحیحی بیان شده است؟به  کدام عبارت، دربارۀ شکل مقابل  -167
 شود.  « دیده می۱شده در بخش »ذخیره  «، ترکیبات۳« برخالف بخش »۲( در بخش »۱
 شوند.  « می۴کند که وارد بخش »«، ترکیباتی را تولید می۵« همانند بخش » ۱خش »( ب۲
 کنند. هایی دارد که ترشحات خود را به جریان خون وارد می«، یاخته۴« برخالف بخش » ۵( بخش »۳
 تواند تغییر کند.  « می۴«، تحت تأثیر ترشحات بخش »۳« همانند بخش »۲( ترکیب مواد در بخش »۴

 

 کند؟ طور صحیحی تکمیل میینه، عبارت زیر را بهکدام گز  -168
 شناسی نوین، ..................«»هنگام بررسی .................. بر اساس نگرش زیست

 باشد. های ساکن خاک ـ کُلِ باکتری، برابر با مجموع اجزای درونی پیکر باکتری می( باکتری۱
 یکر جاندار برخالف تعامل با جانداران دیگر وجود دارد.های درون پها ـ امکان مشاهدۀ تعامل( قارچ۲
 کند.  ( گیاهان زراعی ـ هر اندام گیاه، بخشی از یک سامانۀ بزرگ است که در نمای کلی معنی پیدا می۳
 توان توضیح داد.  های رفتار مهاجرت جانور را فقط از طریق مطالعۀ اجزای پیکر آن می( پروانۀ مونارک ـ ویژگی۴

 

 ورد، ویژگی مشترک همۀ انواع دیابت است؟چند م   -169
   یابد. شده از گلومرول افزایش میحجم مایع تراوش  - الف
 ها وجود دارد. اختاللی در دریافت گلوکز توسط یاخته  - ب
   نوعی بیماری وراثتی در بروز عالئم بیماری مؤثر است.   - ج
 ریز بدن وجود دارد.  اختاللی در عملکرد دستگاه درون  - د
۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

 فرنگی، صحیح است؟های سبز گیاه گوجهکدام عبارت، دربارۀ برگ  -170
Hیابد، دفع  زا افزایش میدر الیۀ ریشه ATP( زمانی که رطوبت محیط و مصرف ۱ O2  .غیرممکن است 
 شود. ای کم میهای میانبرگی که حفرات هوا دارد، تعرق روزنهکاهش شدید میزان آب در یاخته( در پی  ۲
 شوند.های لبۀ برگ باز میشود، روزنه( وقتی که فشار در آوندهای چوبی استوانۀ آوندیِ ریشه زیاد می۳
 شود.  های میانبرگ کم میهشده در سیتوپالسم یاخت( در شرایط محیطی مناسب برای تشکیل شبنم، حجم آب ذخیره۴

 

 های درسی، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ های ذکرشده برای انسان در کتاببا توجه به بیماری  -171
 .«ندارندطور حتم ..................  »در افرادی که .................. هستند، به

 ترین بخش خون حضورانعقادی در حجیمهای ترین نوع هموفیلی ـ پروتئین( مبتال به شایع۱
 شکل های حاصل از تقسیم یاختۀ بنیادی میلوئیدی، ظاهر داسیـ یاخته SHbSHb( دارای ژنوتیپ ۲
 ها وجودشدت مستعد ابتال به دیابت نوع دو ـ رسوبات دارای لیپید و پروتئین در دیوارۀ سرخرگ( به۳
 های تیروئیدی در دوران کودکی وجود  کافی هورمون  ماندگی ذهنی ـ مقادیر( بروزدهندۀ عالئم عقب۴
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 چند مورد، دربارۀ دریچۀ بین بطن راست و سرخرگ ششی انسان، درست است؟   -172
 خوردگی بافت پوششی است. همانند دریچۀ بین مثانه و میزنای، حاصل چین  - الف
 کند. طرفه میکبوتری، جریان خون را به سمت باال یکمشابه دریچۀ النه  - ب
 شود.مثل دریچۀ منفذ قلب ملخ، هنگام خروج مایع از قلب باز می - ج
 ترین دریچۀ قلب است. شدن پایینزمان با بستهشدن آن همبسته  - د
۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -173
رشته  در  موجود  ماهیچه»در یک سارکومر  تار  کُند، هر  های سازندۀ  .................. میای  که  پروتئینی  بهرشتۀ  طور حتم  شود، 

 .................. دارد.«
 ( در نوار تیره و روشن دیده ـ یک انتهای آزاد ۲    ( در بخشی روشن دیده ـ ضخامت کمی  ۱
 Zتر به خط سر نزدیک هایی، بدون همپوشانی مشاهده ـ  ( در قسمت۴    ( باعث ایجاد بخشی تیره ـ در تشکیل پل اتصالی نقش  ۳

 

 کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -174

 توان گفت ..................«ریز انسان، میریز و برونهای درون»دربارۀ وجه .................. یاخته
 مشاهده شوند.ریز هایی درونیافته در غدهتوانند به صورت پراکنده یا تجمعریز میهای درون( افتراق ـ یاخته۱

 ها قرار گیرند.شده از نورونتوانند تحت تاثیر پیک شیمیایی ترشحریز میهای برون( افتراق ـ یاخته۲

 توانند ترشحات خود را به وسیلۀ مجرایی به محیط داخلی بدن وارد کنند. ( اشتراک ـ هر دو می۳

 شند. توانند متعلق به نوعی بافت اصلی مشترک با( اشتراک ـ هر دو می۴
 

 کند؟ طور صحیحی کامل میچند مورد، عبارت زیر را به  -175
 .«شودنمیترین .................. را دارد، .................. دیده  »در جانوری که ساده

 دار از طریق آبشش، ساختار اختصاصی برای تنفس و گردش موادکنندۀ مواد نیتروژنساختار عصبی ـ برخالف جانور دفع  - الف
 دارسامانۀ گردش خون بسته ـ  برخالف جانور دارای واحدهای بینایی مستقل، بازگشت خون به قلب توسط منافذ دریچه  - ب
 کمی، دخالت مایعات سامانۀ گردش مواد در انتقال گازهای تنفسی ها ـ همانند جانور دارای طناب عصبی شآبشش - ج
 دار دارای بیشترین اندازۀ نسبی مغز، سازوکار فشار منفی در فرایند بازدم سامانۀ گردشی مضاعف ـ همانند مهره  - د
۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

 طور حتم صحیح است؟ کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر دربارۀ انسان به  -176
 »اگر از نمای .................. به اسکلت بدن انسان نگاه کنیم، ..................« 

ترین استخوان در سمت چپ قرار دارد و با درازترین استخوان بدن، مفصل لوالیی تشکیل  رو ـ در ساق پای چپ، نازک( روبه۱
 دهد.  می
ترین استخوان ساعد دست و استخوان کف دست، غضروف با ضخیم( پشت ـ در دست راست، در محل اتصال نوعی استخوان کوتاه  ۲

 وجود دارد. 
دهند، با یکدیگر ای تشکیل میها متصل هستند و با استخوانی دراز مفصل گوی ـ کاسههایی که به ستون مهره( جلویی ـ استخوان۳

 اتصال دارند.  
د، با استخوانی با شکل متفاوت، نوعی مفصل غیرمتحرک را  های نامنظمی که در تشکیل محور بدن نقش دارن( عقبی ـ استخوان۴

 دهند.  تشکیل می
 

 کند؟ طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به  -177
 ..................«   قطعاً..................،    آن  در  که  یخاک»
 .باشد ک ی آرسن فراوان ر یمقاد یدارا تواندیم  ـ دی رویم سرخس  ینوع( ۱
 . است اهانی گ  رشد یبرا یآلدهیا طی مح ـ  دارد وجود ی ستیرز یغ  کود  یادیز ار یبس  مقدار( ۲
 .ابدی یم بهبود  ها،نمک  ی کنندهجذب اهان یگ  کشت  با  ـ کنند یم  رشد خوارگوشت اهان یگ ( ۳
 .باشد یم  مناسب شهی ر نفوذ یبرا ـ  است شده انجام ونجهی یادیز  اری بس تعداد  متناوب  کشت( ۴
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 است؟   نشدهطور صحیحی بیان  دهد. چند مورد، دربارۀ این شکل بهشکل مقابل، بخشی از دستگاه گوارش یک جانور را نشان می  -178
 کند. «، حجم مایع در تودۀ غذایی افزایش پیدا می2« برخالف بخش »4در بخش »  - الف
 های معده دارد. ای با ساختار متفاوت با سایر بخش«، دیواره2« همانند بخش » 1بخش »   - ب
»  -ج بخش  به  غذایی  مواد  ورود  اولین  »3در  بخش  برخالف  گوارش4«  مواد  مشاهده «،  یافته 

 شوند.  می
های زیستی غذا را ترشح های الزم برای تجزیۀ مولکول«، آنزیم3« همانند بخش »4بخش »  - د

 کند.می
۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می  -179

 شود، ..................«»ترکیبی که به عنوان .................. شناخته می
های پیوندی را  شود که توانایی تولید نوعی پیک دوربرد موثر بر یاختهمی  ترشح  اندامی   ـ از رار  غلظت سدیم اد   هندۀرمون کا( هو۱

 .دارد
اف (  ۲ باعثکلسیم خوناب    زایندۀعامل  نوعی مولکول دوکاه  ـ  یاخته  ش غلظت  از  پایه  فسفاته در گروهی  به غشای  های متصل 

 .شودمی
 .کندمی عبور باب کبدی سیاهرگ از حتم  طور به خود گیرندۀ به اتصال  از ـ قبل های قرمز تولید گویچه ۀکنندتنظیم( ۳
 .گرددها میخوارها و تقویت فعالیت مغز استخوندرشت فعالیت  کاهش  ـ موجبها پیک موثر در تمایز لنفوسیت( ۴

 

با توجه به مطالب کتاب درسی دربارۀ بافت استخوانی و تشکیل و تخریب آن در انسان، چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر   -180
 است؟ نامناسب

 طور معمول، در زمانی که ..................، قطعاً .................. است« »به
ـ الف( وزن مناسب فرد بر اساس شاخص تودۀ بدنی قابل شدت تغییرات تراکم تودۀ استخوانی در مردان نسبت به  تعیین است 

 زنان بیشتر 
یاخته ران،  در  یاخته ب(  در  ـ  هستند  تشکیل  حال  در  جدید  استخوانی  دِنا های  همانندسازی  رشد،  صفحات  های غضروفی 

(DNAقابل ) مشاهده 
  ونای مربوط به افراد دارای غدۀ جنسی درزمینههای نرم هستند ـ بیشترین میزان ترشح مادۀ  ها فقط دارای بافتج( استخوان
 حفرۀ شکمی 

کند ـ یاختۀ استخوانی بافت فشرده که با بافت پیوندی متراکم تماس دارد،  های کلسیم در استخوان تغییر مید( میزان نمک
 جزئی از سامانۀ هاورس

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 
 

 است؟   نامناسبکردن عبارت زیر  چند مورد، برای کامل  -181

 در یک فرد سالم و بالغ، هر .................. به طور حتم ..................«»
 .است  هورمون  تولید  توانایی   ـ فاقد  مجرا واجد  ساختارهای  درون  به  کنندۀ   ترشح  غدۀ   - الف
 .است برددور  پیک  ـ نوعی  ریز به جریان خونهای درونمادۀ شیمیایی وارد شده از یاخته  - ب
 ریز است.  ـ جزئی از یک غدۀ درون  خون  درون  به   دوربرد  شیمیایی  پیک   کنندۀترشح  یاختۀ  - ج
 د. شوتولیدکننده، ساخته می  یاختۀ  در  انرژی  مصرف  ـ با   شودمستقیماً وارد خون می  که   دوربرد  شیمیایی  پیک  - د
۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 
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 صحیحی بیان شده است؟ طور  ای، کدام عبارت، بهدربارۀ گیاهان چوبی دولپه  -182
 اند. ( در هر سالی از حیات گیاه، آوندهای چوبی و آبکش استوانۀ آوندی ساقه و ریشه، بر روی یک حلقه قرار گرفته۱
 ( در طول حیات گیاه، همواره فاصلۀ آوند آبکشی سال سوم از کامبیوم آوندساز، کمتر از فاصلۀ چوب سال سوم تا کامبیوم است.۲
فاصلۀ چوب پسین سال دوم از هر کامبیوم، بیشتر از فاصلۀ آبکش سال دوم از کامبیوم  ( در سال چهارم۳ ها  زندگی گیاه، قطعاً 

 است.
سال رشد پسین انجام   ۷الیۀ آوندی وجود داشته باشد، گیاه   ۸( زمانی که بین آوند آبکش سال دوم و چوب پسین سال چهارم، ۴

 داده است. 
 

 است؟  نادرستکدام عبارت، دربارۀ بدن انسان    -183
کند تا به یکی از  کند، از پشت قلب و تیموس عبور میهای خونی می( نوعی مجرای لنفی که بیشترین میزان لنف را وارد رگ۱

 ای برسد.  سیاهرگ زیرترقوه
ر سمت  تر از دهلیز چپ، د شدن جلوتر و پایینکند، پس از دو شاخهرسانی می( رگی که حفرات قلبی دارای خون روشن را خون۲

 شود.چپ قلب دوباره منشعب می
کند، از جلوی بزرگ سیاهرگ زیرین و دوازدهه عبور  کنندۀ عمل لیپاز را از محل ذخیره خارج می( مجرایی که ترکیبات تسهیل۳

 کند تا به جلوی پانکراس برسد.می
ار گرفته است که در آن طول بخش عمودی کولون ای از دیافراگم که باالتر از نیمۀ دیگر آن قرار دارد، در سمتی از بدن قر( نیمه۴

 کمتر و معده در جلوی کبد است.
 

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -184
 ..................«است که    ن یکه دارد ا  یا مشخصه..................،    ۀغد..................   هیپوتاالموس   ۀ در انسان، غد»

 .نیستمؤثر   )هماتوکریت(  بهرقدار خونبر م   ـ کبد  برخالف ـ    - الف
 .باشدمیمؤثر   زیرغدد درون  ریسا  تیبر فعال  ـ  همانند ـ تیروئید  - ب
 .نقش دارد زیرغدد درون  ریسا  تیفعال  میدر تنط   ـ  همانند ـ هیپوفیز  - ج
 . کندیصاف ترشح م   چهیمؤثر بر انقباض ماه  یهورمون  ـ  هیکلفوقبرخالف ـ    - د
۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

 کند؟ طور صحیحی تکمیل میکدام گزینه، عبارت زیر را به  -185
 های خود ..................« »بخشی از دستگاه تنفسی که از بینی تا نایژک انتهایی ادامه دارد، در سراسر قسمت

  کند.  ( هوای ورودی به دستگاه تنفسی را گرم و مرطوب می۱
 حاوی مواد ضدمیکروبی دارد. دار فراوان و ترشحات های مژک( یاخته۲
  کند. های هوا ایجاد می( با کمک موهای خود، مانعی در برابر ورود ناخالصی۳
 کند.  ( هوای دارای مقدار زیاد اکسیژن را برای مبادلۀ گازها با خون آماده می۴

 

 های جانوری، درست است؟کدام عبارت، دربارۀ واحد ساختار و عملکرد در یاخته  -186
ها مستقیماً با یکدیگر در  هایی تشکیل شده است که فضای درون آنآندوپالسمی زبر همانند دستگاه گلژی، از کیسه( شبکۀ  ۱

 باشد.ارتباط می
( در هسته برخالف میتوکندری )راکیزه(، غشای داخلی منافذی برای ارتباط با سیتوپالسم دارد و به سمت درون چین نخورده  ۲

 است.
 تر است.ساز، فعالهای کالژنشبکۀ آندوپالسمی صاف، در مجاورت هستۀ یاخته قرار ندارد و در یاخته ( دستگاه گلژی همانند۳
 توانند جدا شوند.  های پروتئینی می(های شامل مولکول( از شبکۀ آندوپالسمی برخالف غشای یاخته، ریزکیسه )وزیکول۴
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 ؟ندارندیح است که در یاختۀ ماهیچۀ اسکلتی وجود  هایی از یک یاختۀ گیاهی صحکدام عبارت، دربارۀ اندامک  -187
 کنندۀ ترکیبات رنگی، ممکن است تحت تأثیر تغییرات شدید فشار اسمزی یاخته قرار بگیرد.  ( هر ساختار غشادار ذخیره۱
 د. کننها، خاصیت اکسندگی بعضی از مواد را مهار میشده در این اندامک ( همۀ ترکیبات آلی و غیرپروتئینی ذخیره۲
 های گیاهی دارای پروتوپالست، شکل ظاهری و اندازۀ یکسانی دارند.( در همۀ یاخته۳
 اند. های گیاهی تولید شدهشده در اندامک، توسط آنزیم( هر ترکیب ذخیره۴

 

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -188
 طور حتم ..................«....... ابتدای آن مرحله، بهای از چرخۀ ضربان قلب که ...........»بالفاصله پس از پایان مرحله

 شوند برخالف ـ جریان الکتریکی در دهلیزها در حال انتشار است.  ها باز میهای بین دهلیزها و بطندر آن دریچه  - الف
 کند. جریان پیدا میشوند برخالف ـ پیام الکتریکی در دیوارۀ بین دو بطن  طور کامل با خون پر میها بهطی آن بطن  - ب
 شنیدن است.ای قلب است همانند ـ بدون گوشی پزشکی، صدایی از سمت چپ قفسۀ سینه قابلعامل ایجاد حجم ضربه - ج
 دهند.  کند همانند ـ شش سیاهرگ، حجم خون درون دهلیزها را افزایش میفشار بیشینه را در سرخرگ آئورت ایجاد می  - د
۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

 است؟  نادرستکدام عبارت، دربارۀ انسان    -189
های متصل به محل  های اصلی مخ، رشته( یاختۀ استخوانی برخالف یاختۀ پوششی روده، ظاهری نامنظم دارد و همانند یاخته۱

 قرارگیری هسته دارد.  
منظم هستند و در ذخیرۀ شود که ناهایی تشکیل میشود، بین استخوان( نوعی مفصل که در آن حرکت در چهار جهت انجام می۲

 فسفات نقش دارند.  
ها، شامل  های متفاوت، توسط مجراهای افقی یا مایل با هم مرتبط هستند و مجرای مرکزی آنهای هاورسِ دارای اندازه( سامانه۳

 باشد. بافت چربی می
های استخوانی سر استخوان عداد میله، تD( افزایش در میزان ترشحات غدد چسبیده به پشت غدۀ تیروئید همانند کمبود ویتامین  ۴

 کند.ران را کم می
 

 کند؟درستی کامل میهای گوارش در جانداران بهکدام گزینه، عبارت زیر را دربارۀ انواع روش  -190
 »در جانداری که .................. برخالف ..................« 

 شود. ند ـ انسان، کبد توسط یک مجرا مستقیماً به روده متصل میکها به گوارش مکانیکی غذا در آن کمک می( بلعیدن سنگریزه۱
پذیر  یافته به دهان امکانرساند ـ گوسفند، ورود غذای گوارشپایان می( گیاهخوار است و جذب مواد مغذی را قبل از روده به۲

 است.  
 شود.مواد در محل ورود غذا به بدن دیده می  دهد ـ گاو، حرکت دوطرفۀ( گردش مواد و گوارش غذا را با کمک یک کیسه انجام می۳
های کوتاه و فراوان، در انتقال غذا به حفرۀ دهانی  شوند ـ ملخ ـ زائدهتولید می  ی بدنهاپار(های غذا درون یاخته( مونومر )تک ۴

 مؤثر هستند.   
 

 های اسکلتی بدن انسان درست است؟کدام عبارت، دربارۀ همۀ ماهیچه  -191
 برد. شود، در حالت استراحت به سر میۀ اسکلتی جفت آن منقبض میزمانی که ماهیچ (۱

 کند.  ای، نیروی انقباض ماهیچه را به استخوان منتقل میهای ماهیچه( غالف پیوندی اطراف دسته یاخته۲
 د.  شوای میشدن چند هسته در یاختۀ ماهیچهای در دوران جنینی، باعث دیدههای ماهیچه( به هم پیوستن تارچه۳
 شود.های کالژن دیده میای، نوعی بافت دارای رشتههای ماهیچهای همانند بین یاخته( در بین دسته تارهای ماهیچه۴
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 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -192
بیماری در این فرد، افزایش شدید ترشح هورمون طور حتم برای کاهش اثر عالئم  »نوعی بیماری در یک فرد بالغ ..................؛ به

 تواند مؤثر باشد.«.................. می
 های عصبی است ـ کورتیزول برخالف تیموسینناشی از تخریب غالف میلین اطراف یاخته  - الف

 تونینناشی از تخریب ریزپرزها و پرزهای رودۀ باریک است ـ پاراتیروئیدی برخالف کلسی  - ب
 شود ـ تیروئیدی همانند اریتروپویتین های قرمز خون میشدن گویچهشکلباعث داسی  - ج
 شود ـ انسولین همانند گلوکاگون منجر به کاهش مقدار پروتئین و چربی در بدن می  - د
۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

 کند؟ درستی کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را دربارۀ یک انسان بالغ و سالم به  -193
 طور حتم ..................«»در نوعی فرایند تنفسی که ..................، به

 .شودجا میراند ـ بیش از دو برابر حجم هوای جاری جابه( گازهای نامطلوبِ واردشده به نای را به بیرون بدن می۱
 کنند.   ها به سمت عقب حرکت میشود ـ جناغ و دندههای نزدیک قلب می( باعث ایجاد فشار مکشی در سیاهرگ۲
 یابد.کند ـ طول سارکومرهای دیافراگم افزایش میها کمک میای به جریان خون در سیاهرگ( با ایجاد تلمبۀ ماهیچه۳
 ماند.لیتر هوا در بخش هادی دستگاه تنفس میمیلی ۱۵۰دارد ـ حداقل ( باالترین مرکز عصبی تنظیم تنفس در توقف آن نقش  ۴

 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -194
 تازگی به سن بلوغ رسیده است، بخش عمدۀ .................. که ..................« »در بخش استخوانی اسکلت بدن پسری که به

های استخوانی نزدیک به هم آن، تحت تأثیر هورمون رشد قرار  ز بافتی پر شده است ـ تولید یاخته( انتهای برآمدۀ استخوان ران ا۱
 گیرد. می
  دهند که درون آن رگهایی است ـ صفحات استخوانی با همکاری یکدیگر، یک مجرا تشکیل می( تنۀ استخوان ران شامل یاخته۲

 خونی و عصب قرار دارد.   
تونین، ای پر شده است ـ کالژن دارد و تحت تأثیر کلسیها از نوعی مادۀ زمینههای استخوانی ستون مهرهیاخته( فضای بین  ۳

 شود. کلسیم در آن ذخیره می
حفره۴ ـ  است  استخوانی  بافت  نوعی  شامل  استخوان جمجمه  مرکزی  فضای  دارای رگ(  آن،  فراوان  نامنظم  و  های  خونی  های 

 دی است.های بنیادی میلوئییاخته
 

 با توجه به شکل مقابل که بخشی از دستگاه حرکتی در انسان است، چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟    -195
 طور حتم ..................« به  به مفصل .................. باشد ومربوط   تواندرو میروبه   »شکل

 ها نقش دارد. «، در کاهش اصطکاک سر استخوان3« برخالف بخش »2لوالیی زانو ـ بخش »  - الف
 فراوانی وجود دارند.های کالژن به«، رشته1« همانند بخش »4ای لگن ـ در بخش »کاسه  –گوی    - ب
«، با غضروف مفصلی تماس مستقیم 3« برخالف بخش »1بین استخوان بازو و زند زبرین ـ بخش »  - ج

 . دارد
»  - د بخش  ـ  دست  انگشتان  بین  »2متحرک  بخش  همانند  رشته4«  از  انواعی  زمینه«،  مادۀ  و  ای ها 

 غیرمایع دارد.
۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 
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 سوال( شما میتوانید بین پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید.  30فیزیک دهم)

 چند مورد از موارد زیر نادرست است؟  

 ای هستند. باشد و فشار و جریان الکتریکی کمیت نردهالف( طول یک کمیت اصلی می
 توان آن را ذره فرض کرد. ب( در مدل سازی سقوط برگ پهن یک درخت می

عکاسی« به دلیل دور بوردن خورشید )چشمه نور(، پرتوها را به صورت موازی  ج( در »تشکیل تصویر یک درخت در دوربین  
 کنیم. سازی میمدل

 کنیم.نظر میسازی »پرتاب ماهواره به فضا« از تغییر نیروی جاذبه گرانشی زمین صرفد( در مدل
 ادیده گرفت. کند را نتوان نیرویی که هوا به هواپیما وارد میسازی پرواز یک هواپیما میهـ( در مدل 

1 )4 2 )3 3 )2 4 )1 
 

اینج، هر اینچ حدود    12فوت، هر فوت برابر    3یارد برابر    1یارد است. این فاصله چند فرسنگ است؟ )   26000فاصلۀ میان دو شهر   
/ cm2  ذرع است.(  6000و هر فرسنگ معادل    cm104، هر ذرع معادل 5

1 )25/1 2 )3 3 )75/3 4 )2/4 
 

/از هم نیز  DوCو فاصلۀ مستقیم دو سیارۀ    Au864از هم  BوAمستقیم دو سیارۀفاصلۀ    Ly0 است. اگر مدت زمانی که    36
برود، DبهCطور مستقیم از کشد تا نور بهو مدت زمانی که طول میABtبرود،  BبهAطور مستقیم از کشد تا نور بهطول می

CDt  گاه باشد، آنCD ABt t−  روز زمینی است؟ برابر با چند شبانه 

(Au / m=  111 1 5 s، هریک سال 10 73 mو تندی نور در خأل 10

s
 83  است.(  10

1 )120 2 )70 3 )100 4 )40 
 

آوریم و در جدول زیر دهیم و در هر بار جرم و حجم آن را به دست میدر شکل مقابل مقدار مایع درون ظرف را تغییر می 
 نویسیم. چگالی این مایع چند کیلوگرم بر لیتر است؟ می

 

 

1  )
63
40

 2  )/1 1 3  )1500 4  )/1 5 
 

است را به طور کامل داخل ظرف لبریز از آب فرو   cm10و    cm5مخروطی که شعاع خارجی و ارتفاع خارجی آن به ترتیب   

4شود. اگر نسبت حجم فضای داخل مخروط به حجم ظاهری آن برابر  بریم و فضای داخلی آن کامالً توسط آب پر میمی
5

باشد،    

ریزد؟ ) چند گرم آب از ظرف بیرون می gو   3=

cm
=

3
 (   آب1

1 )200 2 )150 3 )100 4 )50 
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grای را اگر چگالی ماده 
/

cm
3

2 kgهای سازندۀ آن را یک از اتم  هر و جرم  5
− 268 ها نیز به شکل کره در نظر بگیریم و اتم  10

)باشند، فاصلۀ بین مرکزهای دو اتم مجاور چند پیکومتر خواهد بود؟  ) =3 

1) 22 10 2) 24 10 3)− 104 10 4)− 102 10 
 

 های زیر صحیح است؟ چه تعداد از عبارت 

 هایی از وجود کشش سطحی هستند. های آب و صابون نمونهالف( شناور ماندن گیرۀ فلزی روی سطح آب و تشکیل حباب
مانند یک پوسته کشیده میکنند تقریباً کرویکه آزادانه سقوط میهای آبی  ب( قطره شود و تمایل به اند، زیرا سطح قطره 

 بیشینه کردن مساحتش دارد.
کنند، سطح مایع مانند یک پوستۀ تحت کشش های سطح مایع به یکدیگر وارد میج( به دلیل نیروهای ربایشی که مولکول

 دهد.کند و کشش سطحی روی میرفتار می

 3( 4 2( 3 1( 2 ( صفر 1
 

Pکنیم و فشار در کف ظرف به اندازۀ لیتر آب به ظرف اضافه می  2/1در شکل مقابل، ابتدا    لیتر روغن    1یابد. سپس  افزایش می  1

Pکنیم و فشار در کف ظرف، نسبت به حالت قبل به اندازۀنیز به ظرف اضافه می یابد. نسبتافزایش می  2
P

P




2

1
کدام است؟       

(m
g

s
=

2
=/و آب  10 0  ( روغن 8

1 )1 

2 )2/1 
3 )8/1 
4 )8/0 

 

 

برابر قطر قاعدۀ لولۀ سمت چپ است. اگر شیر رابط بین دو طرف را باز کنیم؛    3در شکل مقابل، قطر قاعدۀ لولۀ سمت راست، 

سانتی چند  لوله  دو  در  آزاد  سطح  ارتفاع  اختالف  تعادل،  به  رسیدن  از  میبعد  ) متر  Nشود؟ 
g

kg
= 10  ،g

/
cm

=
3

0 ، نفت8

g

cm
=

3
 و حجم لولۀ افقی ناچیز است.(   آب1

1 )5/2 
2 )5 
3 )5/7 
4 )10 
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/متر درون مایعی قرار گرفته است و به سقف لوله به مساحت   2ای به طول  مطابق شکل، لوله  cm
22 13/نیرویی برابر   5 نیوتون   6

0/کند،  متر دیگر درون مایع فرو ببریم تا نیرویی که مایع بر سقف لوله وارد میشود. لوله را چند سانتیاز طرف مایع وارد می 68  

grنیوتون افزایش یابد؟  N
/ ,P cmHg,g )

kgcm
= = =03
13 6 76  )جیوه10

1  )4 

2  )8 
3  )6 
4  )10 
 

/جیوه ریخته شده است. اگر فشار هوا  cm18لوله بلندی به صورت قائم نگه داشته شده و در آن تا ارتفاع   kPa97 باشد، با   2
                                                                   شود؟  جیوه به مقدار جیوه موجود در لوله، فشار کل در ته لوله چند برابر میcm45اضافه کردن 

(m
g

s
=

2
gو   10

/
cm

=
3

13  (جیوه 5

1)
13
10

 2)
3
2

 3)
5
2

 4)
11
10

 
 

و2هایدر شکل زیر، دو مخروط مشابه هم با دو مایع به چگالی  = 1 اند. به ترتیب نسبت فشار ناشی از کامالً پر شده  22

ها ها در کف ظرفمایع
P

( )
P
1

2
ها ها بر کف ظرفو نسبت های نیروهای وارد از طرف مایع  

F
( )

F
1

2
 کدام است؟  

1 )1   ،
4
9

 

2 )2   ،
8
9

 

3 )1   ،
8
9

 

4 )2   ،
4
9
  

 

cmدر شکل زیر مساحت قسمت باالی ظرف  
cmو مساحت قسمت پایین ظرف   250

است. دو مایع مخلوط نشدنی درون    210
گردانیم اضافه کرده و ظرف را برمی  1گرم به مایع   100است.    F1ها در کف ظرف برابر ظرف در تعادل هستند و نیروی ناشی از مایع

مایعها به تعادل میو پس از این که مایع چند    F2و  F1شود. اختالف بین می  F2ها در کف ظرف برابر رسند، نیروی ناشی از 

Nنیوتون است؟ 
g

kg

 
= 

 
10 

1  )/12 8 
2  )/16 2 
3  )/17 1 
4  )/19 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

cm144

 

 

cm10

cm8

cm20

cm2   

g cm =1
31

g cm =2
32
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لوله  های شکل، مایع  uهای های آن یکسان بوده و در هریک از لولهشکل در تمام قسمت  uهایدر شکل زیر، سطح مقطع 
ها یکسان ها در تمام لولهمتفاوتی وجود دارد. اگر در لولۀ افقی، جریان هوا از چپ به راست برقرار شود، اختالف سطح آزاد مایع

 صورت، کدام گزینه درست است؟ شود. در اینمی

(3)(2)(1)1 2 3 

1) = +1 2 3 2) = −1 2 3 3)
 +

 = 2 3
1 2

 4)( ) =  + 1 2 32 
 

کشد تا مایع طول قسمت قطور  در لوله شکل زیر مایعی با آهنگ شارش ثابت، در حال شارش است. اگر مدت زمانی که طول می 

tباشد،   tکشد تا مایع طول قسمت باریک لوله را طی کند و مدت زمانی که طول می  tلوله را طی کند  

t

   کدام است؟ 

1 )1 

2)
1
8

 

3 )4   
4 )8 
 
 

دار بدون اصطکاک رو به در شرایط خأل و از حال سکون از ارتفاعی یکسان روی دو مسیر شیب  Bو    Aمطابق شکل، دو جسم   
 به ترتیب تندی و انرژی جنبشی در هنگام رسیدن به سطح زمین باشند، کدام گزینه درست است؟ Kو    vلغزند. اگر  پایین می

1 )A BK K=   وA Bv v= 
2 )A BK K=   وA Bv v= 2 
3 )A BK K= Aو   4 Bv v= 2 
4 )A BK K= Aو   4 Bv v= 
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tدر لحظۀ    kg3، به جسم ساکنی به جرم  Fمطابق شکل نیروی افقی   =0 وارد شده و آن را بر روی سطح افقی بدون اصطکاک،   0
1/ثانیه،   2در مدت    جایی چند ژول است؟ در این جابه  Fکند. کار نیروی جا میمتر جابه  2

1  )/1 08 
2  )/2 04 
3  )/2 16 
4  )/3 6 
 

شود. تندی جسم متوقف می  dجایی پرتاب شده و پس از جابهV0در امتداد یک سطح افقی با تندی اولیۀ  mجسمی به جرم  

dپس از طی 
3
4

 (3
4

 یابد؟ اولیۀ مسیر( چند درصد کاهش می  

1 )25 2)/37 5 3)50 4 )75 
 

mرا با تندی   kg2ای به جرم  گلوله  

s
متری   16کنیم و گلوله حداکثر تا ارتفاع  در راستای قائم، از سطح زمین، به باال پرتاب می  20

می باال  ارتفاع  زمین  در  گلوله  تندی  نسبت  برگشت    7رود.  در  ارتفاع  همان  در  آن  تندی  برابر  چند  رفت،  در  زمین،  متری 

mت فرض کنید و است؟)نیروی مقاوم هوا را ثاب 
g

s
=

2
10) 

1)
5

15
 2)

15
6

 3)
3

15
 4)

15
7

 
 

های زمانی نشان داده شده، کار کل  زمان حرکت یک جسم روی یک مسیر است. در کدام بازه یا بازه   –شکل زیر نمودار سرعت   
 منفی است؟

 t1تا  0( 1
2 )t2   تاt3 
3 )t3   تاt4 
 t4تا  t3وt1تا  0( 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F F

m m

x / m=1 2x =0 0
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کند. اگر انرژی جنبشی لغزیده و مسیر بدون اصطکاکی را طی میA، بدون تندی اولیه از نقطۀmدر شکل زیر، جسمی به جرم  
C ،/1جسم در نقطۀ  است؟    Cچند برابر ارتفاع نقطۀ  Aباشد، ارتفاع نقطۀ  Bبرابر انرژی جنبشی آن در نقطۀ   6

1 )5 
2 )7 
3 )9 
4 )11 

 

 

 

 

    کدام گزینه نادرست است؟ 

 های معیار نیست. بیشینه جزء دماسنج – ( دماسنج کمینه 1
 ( اساس کار دماسنج مقاومت پالتینی، تغییر مقاومت الکتریکی با تغییر دما است. 2
 کلوین است.  SI( مقیاس دما در 3
 آورد.( ترموکوپل بر مبنای تابش گرمایی، دما را به دست می4

 

کند. در این صورت  تغییر می  K10درصد افزایش یابد، دمای آن برحسب کلوین    36اگر دمای جسمی برحسب درجۀ فارنهایت   
 دمای آن برحسب سلسیوس چند درصد تغییر کرده است؟

 درصد  200( 4 درصد  110( 3 درصد  100( 2 درصد  10( 1
 

برابر نقطۀ ذوب یخ است. اگر این دماسنج،   2قطۀ جوش آب  شود که نتوسط یک دماسنج مخصوص، نقطۀ ذوب یخ اندازه گیری می 

دهند؟ ( این دماسنج و دماسنج سلسیوس یک عدد را نشان میSIواحد نشان دهد، در چه دمایی )در واحد    80را    F140دمای 
 )فشار یک اتمسفر است و دماسنج به صورت خطی مدرج شده است.(

1 )25 2 )50 3 )60 4) 100 
 

دهیم. اگر در محاسبۀ تغییر مساحت این صفحۀ فلزی برحسب افزایش می  C400را  A1دمای یک صفحۀ فلزی به مساحت اولیۀ 
Aدما از رابطۀ متداول  A =  1         استفاده کنیم، مقدار خطای محاسباتی نسبت به مقدار اولیۀ آن چند درصد است؟   2

( / K
− −=  5 12 5 10) 

1 )1 2 )01/0 3 )5/0 4 )05/0 
 

های انبساط طولیو ضریب  L2و  L1های دو میله به طول 
k

− =  6
1

117 و    10
k

− =  6
2

123 را مطابق شکل به هم وصل 10

Lدست آید. اگر کنیم تا یک میلۀ مرکب بهمی L=2 1
1
2

 کدام است؟   SIباشد، ضریب انبساط طولی میلۀ مرکب در  

1)− 613 10 2)− 615 10 

3)− 619 10 4)− 618 10 
 

 

 

 

Ah

B Ch h= 4
Ch

C

B

A

m

مبد  پتانسیل گرانشی

L1 L2
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.ای شکل با دمای یک صفحۀ فلزی دایره   c   در اختیار داریم. اگر دمای این صفحه را بهF104   برسانیم، مساحت آن نسبت به

.یابد. اگر دمای آن را از درصد افزایش می  04/0حالت اول   c بهF176  یابد؟ برسانیم، محیط صفحه چند درصد افزایش می 

1 )08/0 2 )01/0 3 )02/0 4 )04/0 
 

kg5/1  آبC50    را رویg500   یخC−40های زیر در این مورد  رسند. کدام یک از عبارتریزیم و پس از مدتی به تعادل میمی

Fدرست است؟ 
kJ J

L ,C C  =
kg kg.k

 
= = 

 
336 2 4200 

شود. گرم از یخ ذوب شده و دمای نهایی مجموعه صفر درجۀ سلسیوس می 400الف( تنها   

شود. ب( تمامی یخ ذوب شده و دمای نهایی مجموعه صفر درجۀ سلسیوس می  

دهد.ژول گرما از دست می  236250پ( در هنگام رسیدن به تعادل، آب   

دهد.ژول گرما از دست می   315000آب ت( در هنگام رسیدن به تعادل،   

 ( فقط پ 4 ( الف و پ 3 ( الف و ت 2 ( ب و ت 1
 

Jدر گرماسنجی که ظرفیت گرمایی آن 

K
کن الکتریکی که توان وجود دارد. اگر یک گرم  C−20یخ با دمای  g500است،   800

ثانیه چند درصد یخ اولیه به صورت ذوب نشده باقی   110است، درون یخ قرار بگیرد، پس از  درصد    50و بازده آن    W2200آن  

Fماند؟ می
J J

C ,L
kg.k g

 
= = 

 
2100 336 

 شود. ( تمامی یخ ذوب می4 75(3 50( 2 25( 1
 

عاع حفرۀ و ش  cm30و دیگری تو خالی است که شعاع خارجی آن    cm30(، اولی توپر به شعاع  2( و )1جنس )دو کرۀ فلزی هم 
V( برابر1است. اگر به دو کره، به یک اندازه گرما بدهیم و تغییر حجم کرۀ )   cm20داخلی آن   ( برابر 2و تغییر حجم کرۀ )  1

V باشد، نسبت  2
V

V




2

1
 کدام است؟   

1)
27
19

 2)
8
27

 3 )1 4)
5
9

 

 

 

 یخ          آب 

یخ    
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 سوال( شما میتوانید بین پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید.  30فیزیک یازدهم)

« و q1« و »نیروی خالص وارد بر بارq3چند میکروکولن باشد تا سه نیروی »نیروی خالص وارد بر بارq3در شکل زیر اندازه بار  -226
  کند« برابر شوند؟وارد می  q2به بار   q1»نیرویی که بار 

1)2 2)12    
3)24 4)36 

 

qدو کرۀ فلزی خیلی کوچک و مشابه دارای بار الکتریکی    -227 1 q|و    0 | |q |2 متری هم قرار دارند  سانتی  3هستند و در فاصله  1
م رسانا این دو کره را به هم متصل کنیم، بعد از تعادل کنند. اگر توسط یک سینیوتن وارد می210و بر هم نیروی الکتریکی  
qیابد. حاصل عبارت  نیوتن کاهش می  170نیروی الکتریکی بین آنها  q+1 k)چند میکروکولن است؟   25 Nm / c )=  9 2 29 10 

1)−32 2)−8 3)+32 4)+8 
 

)چند نیوتن است؟ q4در حال تعادل است نیروی خالص وارد بر بار  q1شکل مقابل بار   در  -228 / ,k Nm / c )= =  9 2 22 1 4 9 10 

1)54 2)26 
  40(4 ( صفر 3

 

 

 

 

qسه ذرۀ باردار    -229 c=− 1 qو    5 c= − 2 )Aبه ترتیب در مختصات    xoyدر صفحه    q3و  20 , )0 )Bو    0 cm, cm)9   C(x,y)و    12
yبرحسب میکروکولن و   q3قرار دارند. اگر سه بار در حال تعادل باشند،  x−3  متر به ترتیب کدام است؟ برحسب سانتی 

1),
20

9
3

 2),
20

5
3

 3),
20

5
9

 4),
20

9
9

 
 

 ؟در شکل مقابل اندازه میدان خالص در کدام یک از نقاط زیر کمتر است  -230

1)A 2)B 3)C 4)D 
 

 

 

qاگر بار    -231 c= − 4  را از پایانۀ منفی مولدA  به پایانه منفی مولدC    میکروژول کاهش   18ببریم انرژی پتانسیل الکتریکی بار
 چند ولت است؟Cیابد. پتانسیل پایانۀ مثبت مولد  می

 

 

 

1)+9 2)−9 3)+3 4)−3 
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0/ای به جرم  در شکل مقابل ذره   -232 شود. اگر این میپرتاب  BسمتAمتر بر ثانیه از نقطۀ2میکروکولن با تندی   2−گرم و بار  1
 متر است؟ )از نیروی وزن ذره اغماض کنید.(برود، فاصلۀ دو صفحۀ خازن از هم چند سانتیBذره حداکثر تا نقطۀ

1)  30 2)  40 
3)  60 4)10  
 
 

 

بدون هیچ اتصالی درون یک پوستۀ کروی رسانای تو خالی قرار دارد و بار سطح خارجی و داخلی  +qدر شکل زیر ذره با بار   -233
+cکره به ترتیب   12   وc− 12  باشد. اگر به روش تماس تعدادمی/  137 5 الکترون به این کره بدهیم بعد از تعادل بار سطح    10

e)ارجی و داخلی کره به ترتیب چند میکروکولن خواهد شد؟ خ / c)
−=  191 6 10 

 ، صفر  12−  (2 12−( صفر ،  1
3)  −6   ،−12 4)  +12   ،−18 

 

 
 
 

یابد. اگر افزایش می  c10رسانیم و بار ذخیره شده در خازن  می  V2به    V1اختالف پتانسیل دو سر یک خازن تخت را از    -234
V)ولت باشد   8برابر V2و   V1مجموع  V V)+ =1 2  ، انرژی ذخیره شده در خازن چند میکروژول تغییر کرده است؟ 8

 های مسأله کافی نیست. داده (4 320  (3  80(2 40  (1
 

برابر  8در فضای بین صفحات یک خازن، ساکن و در حال تعادل قرار دارد. اگر فاصله صفحات خازن را   qدر شکل مقابل بار  -235
 دهد؟کنیم چه اتفاقی رخ می

 کند. به سمت باال حرکت می q( بار  1
   کند.به سمت پایین حرکت می q( بار  2
12/( انرژی ذخیره شده در خازن  3  یابد.درصد کاهش می 5
12/( انرژی ذخیره شده در خازن  4  یابد. درصد افزایش می 5

 

های زمانی زیر، جریان نمودار بار عبوری از یک مقطع رسانا برحسب زمان، یک سهمی به شکل زیر است. در چه تعداد از بازه  -236
 متوسط عبوری از رسانا صفر است؟  

الف( s, s1 ب(    5 / s, / s0 5 3 5 

پ(   / s, / s1 5 2 ت(   5 / s, / s0 6 3 4 

 ( یک1
 ( دو 2
 ( سه 3
 ( چهار 4
 
 
 
 
 
 
 
 

t (s)

q (c)

2
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  نادرستهای زیر در مورد آن  دهد. چه تعداد از عبارت ها را در یک سیم فلزی نشان میشکل زیر حرکت زیگزاگ الکترون  -237
 است؟ 

 کنند. ها حرکت میها با تندی بسیار زیادی موسوم به تندی حد در همۀ جهت الف( الکترون

 هاست.  ب( جهت جریان الکتریکی در جهت سرعت سوق الکترون

mج( اندازۀ سرعت سوق در فلزات در حدود  

s
 است.    610

   1( 2 ( صفر 1
3 )2 4 )3 
 

/و جرم    m25نمودار تغییرات اختالف پتانسیل دو سر یک سیم فلزی به طول    -238 kg0 و جریان الکتریکی گذرنده از آن   25
یک از فلزات زیر ممکن است ساخته شده باشد؟ )مقادیر داخل جدول مطابق شکل است. باتوجه به جدول زیر، این سیم از کدام

 هستند.(  SIبرحسب واحدهای 

 

 

 

 
 Bیا D 4)Aیا  B 3)A( فقط C 2( فقط 1

 

یک از اند. کدامآل متصل شدهطول در یک مدار به یک باتری ایدهجنس و همای توپر، هممطابق شکل، سه قطعه فلزی استوانه  -239
 های زیر صحیح است؟ بارتع

V

A1

A2

A3

r

r

2



r

 

 گیرد.  ( اندازه می2برابر جریانی است که آمپرسنج )  2گیرد،  ( اندازه می1الف( جریانی که آمپرسنج ) 

 تر است. درصد از نیروی محرکۀ باتری کم  40گیرد، سنج اندازه میب( ولتاژی که ولت

 ( است. 2تر از جریان آمپرسنج )درصد بیش  50گیرد،  ( اندازه می3ج( جریانی که آمپرسنج )

 ( )الف(، )ب(، و )ج( 4  ( )ب( و )ج( 3  ( )الف( و )ب(  2  ( )الف( و )ج( 1
 
 
 
 
 
 
 
 

( )v v

( )I A
0/75

1/5
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 کند؟  چند درصد و چگونه تغییر می Bو   A، مقاومت معادل بین نقاطkدر شکل زیر، با وصل کردن کلید  -240

 درصد کاهش  10( 1
 درصد افزایش  10( 2
 درصد کاهش  16( 3
 درصد افزایش  16( 4

 

 
 
 
 

کنیم. اگر ( به اختالف پتانسیل ثابتی وصل می2صورت شکل )( و بار دیگر به1صورت شکل )چهار مقاومت مشابه را یک بار به  -241
10/(، در هر ساعت  1در مدار شکل )  شود؟  ( در هر دقیقه چند ژول انرژی تلف می2کیلوژول انرژی تلف شود، در مدار شکل )  8

 

 

 

1 )450 2 )405 3 )192 4 )96 
 

آل به ترتیب از راست به چپ چند آمپر و چند ولت  سنج ایدهدر مدار زیر، توان خروجی از باتری بیشینه است. آمپرسنج و ولت   -242
 گیرند؟ را اندازه می

1 )2 ،15 
2 )2 ،12 
3 )3 ،15 
4 )3 ،12 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

14

28

82412

16

A B

k

24

(1)ش   

24

(2)ش   

A

V

/ 1 5

/ 1 5 / 1 5
3 3

1
R1 R2

r = 6

V = 36
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جریان این باتری به   –نمودار توان خروجی برحسب جریان عبوری از یک باتری مطابق شکل است. در کدام گزینه نمودار ولتاژ    -243
 درستی رسم شده است؟  

 

 

 

 

 

 

1  ) 2  )    
 

 

3  ) 4  ) 
 

 

  L1را باال ببریم، نور المپ    R1شود و اگر دمای مقاومت فلزی  ............... می  L2را باز کنیم، نور المپ    kدر مدار زیر، اگر کلید    -244
 شود. ............... می

 کم  – ( کم 1
 زیاد  – ( کم 2
 کم  – ( زیاد 3
 زیاد  – ( زیاد 4
 

های زیر الزاماً درست  دهیم تا دمای آن به تدریج افزایش یابد. چه تعداد از عبارتحرارت می  R1در مدار زیر به مقاومت فلزی   -245
 است؟ 

 یابد. ، مقاومت معادل مدار افزایش میR1الف( با افزایش دمای 

 یابد. ، جریان خروجی از باتری کاهش میR1ب( با افزایش دمای 

 شود. کم می  R2، توان مصرفی در مقاومت R1ج( با افزایش دمای 

 یابد. ، توان خروجی از باتری افزایش میR1د( با افزایش دمای 
1 )1 2 )2    
3 )3 4 )4 
 
 
 
 
 

I (A)

P (W)

16

2 4

I (A)

V (V)

12

6I (A)

V (V)

24

12

I (A)

V (V)

12

12I (A)

V (V)

24

6

L3L2 R1

L1

, r

k

R = 2 2

r = 6

V =12

R1
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Nدر شکل زیر، میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی    -246

C
در صفحه برقرار است. اندازۀ اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو   510

 که درون میدان الکتریکی هستند، چند کیلو ولت است؟    Bو   Aنقطۀ  

1 )12 
2 )14 
3 )16 
4 )18 
 
 

 

cmای به مساحت ، حلقه20از سیمی با مقاومت الکتریکی    -247
دهیم. ساخته و آن را در میدان مغناطیسی یکنواختی قرار می  2400

تسال کاهش یابد، بزرگی جریان القایی متوسط در حلقه چند    02/0ثانیه و بدون تغییر جهت، میلی  اگر بزرگی میدان در مدت دو 
 آمپر و جهت آن چگونه است؟  میلی

 و ساعتگرد  20(1
 و پادساعتگرد  20(2
 و ساعتگرد  2( 3
 و پادساعتگرد  2( 4
 

 

و  g80ی بارداری به جرم تشکیل شده است. و ذرهmm3چسبیده به هم به قطر مقطعدر شکل زیر، سیملوله از تعدادی سیم   -248

qبار الکتریکی mc= mسو با سرعتبه صورت درون  2−

s
 55 لوله شده و با سرعت ثابت واردمیدان مغناطیسی ناشی از سیم  10

ی سیموله را چند درصد افزایش دهیم تا توان خروجی باتری هم چسبیدههای بهگذرد. تعداد حلقهدر همان جهت از میدان می

T.mتغییر نکند؟ 
( )

A
− =  7

0 12 10 

1)30 2)50   
3)300 4)500 

 

 
 
 

tی شار مغناطیسی گذرنده از یک حلقه برحسب زمان به صورت معادله  -249 t= − +2 5 باشد. در چه لحظه یا لحظاتی میSIدر  6
 کند؟جهت جریان القایی تغییر می

1)s2وs3 2 فقط )s6 3)s3وs4 4 فقط )/ s2 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x (cm)

y (cm)

A

B
20

15

E

V12 =

r 4= 
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یکنواخت  -250 مغناطیسی  میدان  شامل  فضای  Bدر  i
−= جریان  110 حامل  سیم  تسال(  حسب  میدان   A5)بر  در  زیر  صورت  به 

)طول هر یک  چند نیوتون است؟ Bاز طرف میدان مغناطیسی   abcdمغناطیسی محکم شده است. بزرگی نیروی وارد بر سیم  
 متر است.(  2یکسان و برابر    cdو   bcو    abهای  از سیم

 ( صفر  1
2 )2 
3 )1 

4  )2 

 
 

 
شده و از یکی از نقاط   Bبه طور عمود وارد میدان مغناطیسی یکنواخت    kبا انرژی جنبشی    aمطابق شکل یک پروتون، از نقطۀ    -251

b  ،c    وd  با  انرژی جنبشیbk   وck    وdk  شود. اگر تنها نیروی وارد بر آن نیروی میدان مغناطیسی باشد، کدام گزینه خارج می
 صحیح است؟ 

bخارج شده و   b( از 1 ak k  
dخارج شده و   d( از 2 ak k  
bخارج شده و   b( از 3 ak k=  
dخارج شده و   d( از 4 ak k=  
 
 
 

تواند اند. نیروی بین دو سیم .............. و در نقطۀ ............ میمطابق شکل دو سیم موازی و بلند حامل جریان نمایش داده شده  -252
 میدان مغناطیسی برایند ناشی از دو سیم، صفر شود. 

 b ـ( رانشی 1
   b ـ ( ربایشی 2
 a ـ( رانشی 3

   a ـ ( ربایشی 4
 
 
 

 نمودار تغییرات انرژی القاگر بر حسب جریان به صورت زیر است. ضریب القاوری آن چند میلی هانری است؟   -253

1 )1 
2 )3 
3 )4 
4 )10 
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)sinی  در شکل مقابل، یک مولد جریان متناوب، نیروی محرکه  -254 t)


 = 50
6

سنج در  ( ایجاد کرده است. عددی که ولتSI)در  

t s= tدهد، چند برابر عددی است که آمپرسنج درنشان می  1 s=3  دهد؟نشان می 

1)  5 2)  3 

3)  
1
5

 4)  
10
3

 

 
 
 
 
 

کبالت، بیسموت، سرب و سدیم به ترتیب از راست به چپ .......................... ماده در حضور  از مواد مس، نیکل، اورانیوم، اکسیژن،    -255
یابد و ....................... ماده در حضور میدان مغناطیسی خارجی  های مغناطیسی افزایش میمیدان مغناطیسی خارجی حجم حوزه

 شود؟ قا میها خالف جهت میدان خارجی الهای مغناطیسی آندوقطبی 

 1و  3( 4 3و  2( 3 2و  3( 2 2و  2( 1
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 .شما میتوانید بین پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنیدسوال(    30)دهم  شیمی

 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

 . است  گرفته  انجام   خورشیدی  سامانۀ  بیشتر  شناخت  منظور  به   ، 2  و   1 وویجر  فضاپیماهای  طوالنی  آ( سفر 
 .کردند  ایجاد  را  هاسحابی و   شده  منبسط   هلیم  و  هیدروژن  گازهای   دما،  افزایش و  زمان گذشت  با  مهبانگ،   از  ب( پس

 .است ایدوره  جدول  𝒅 یدسته  به  متعلق   و   داشته  خواریچکش  خاصیت  زمین،  یسیاره  در موجود عنصر  ترینپ( فراوان
 .است  داده   انجام  «دهند؟می  رخ چگونه  و  چرا   طبیعی  هایپدیده»  پرسش   پاسخ  یافتن   برای   ایگسترده  تالش   تجربی  ت( علم

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
 

پلوتونیم  معادله    239- رادیوایزوتوپ  اساس  𝑷𝒕9۴بر 
239 → 𝑼92

23۵ + 𝑯𝒆2
می  ۴ نمونهواپاشی  واپاشی یک  اثر  بر   8/286ی  کند. 

𝑷𝒕9۴گرمی از 
۵در طول مدت   239 × اتمسفر تولید شده و پس از گذشتن   6/۵و فشار    ℃0سال، چند لیتر گاز هلیم در دمای   103

2/۵برابر با   239- عمر پلوتونیوم ماند؟ )نیماین مدت زمان، چند گرم از نمونه اولیه پلوتونیوم باقی می ×  سال است.(  103

1 )8/1 – 3/57 2 )6/3  – 3/57 3 )8/1 – 7/71 4 )6/3  – 7/71 
 

+𝑨2ون تک اتمی  در ساختار ی 
 

𝑿۴2و  𝑨برابر عدد اتمی است. تفاوت شماره گروه عناصر    ۵/1های زیراتمی خنثی ، شمار ذره200
   

 گرمی از یون تک اتمی حاصل از این عنصر، چند مول الکترون وجود دارد؟ 160چقدر بوده و در یک نمونه  

1 )6  - 6/93 2 )8  - 6/93 3 )6 – 4/62 4 )8 – 4/62 
 

 است؟  نادرستیک از مطالب زیر  کدام 

 الکترون ظرفیتی دارد.  4شود، های دو اتمی دیده میترین عنصر از سیاره زمین که در شرایط اتاق به شکل مولکول( فراوان1

 . دارد  وجود پایدار ایزوتوپ 2 دومین فلز قلیایی خاکی، از  طبیعی نمونه یک  برخالف لیتیم، از طبیعی نمونه یک  ( در 2
 . است کمتر 5/1 از هاپروتون به هانوترون شمار  میان  نسبت  آن، های در اتم و بوده رادیواکتیو عنصر یک ( تکنسیم3
 . کرد استفاده  هاتوده این تشخیص  برای توانمی بدن،  سرطانی هایتوده در  دارنشان گلوکز  ذرات   تجمع ( از4

 

 های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

 .  کرد  توجیه  را   ایدوره  جدول  در  موجود  عنصرها  همه  خطی- نشری  طیف  توان می  اتم،  ای الیه  ساختار  کمک   بهآ(  
𝑨گروه شده و فقط عناصری با   18ای امروزی شامل  جدول دورهب(   = 𝑨تا   1 =  را در خود جا داده است.  118

 شود. به یک زیر الیه الکترونی مشابه با تعداد الکترون برابر ختم می  𝑪𝒖29و   𝑲19آرایش الکترونی عناصر  پ(  

𝒏 در طیف نشری عنصر هیدروژن، نوار سرخ ناشی از انتقال الکترون از الیهت(   = 𝒏به الیه   2 =  است.    1

 ( ب و ت 4 ( ب و پ 3 ( آ و ت 2 ( آ و پ 1
 

 دهد: ن ماده نشان میهای آهن را در یک نمونه از ای نمودار مقابل، فراوانی ایزوتوپ 

بوده و یک   𝒂𝒎𝒖با توجه به نمودار، جرم اتمی میانگین آهن در این نمونه برابر با چند  
موالر هیدروکلریک اسید به طور   2/0لیتر محلول  گرمی از این فلز، با چند    2/۴۵نمونه  

 دهد؟ کامل واکنش می

1 )8/56 – 8 2 )5/56 – 8 
3 )8/56 – 12 4 )5/56 – 12 
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 است؟  نادرستیک از مطالب زیر  کدام 

 . کرد استفاده  سنجی طیف هایداده از  باید آن کردن  تعیین برای و نکرده  پیروی  آفبا قاعده  از کروم  الکترونی  ( آرایش1
𝑛الکترون با   12عنصری که در آرایش الکترونی خود  ( 2 + 𝑙 =  گیرد.ای قرار میجدول دوره 𝑝دارد، در دسته   5

 . است کمتر عنصر  این بعد  و قبل عناصر از هلیم، ای اتم نقطه-الکترون  آرایش در  نشده جفت  الکترون  ( شمار3
𝑛های مختلفی با  بین زیرالیه( 4 + 𝑙 =  شود.ها از الکترون پر میزودتر از سایر زیرالیه  5𝑝ی  ، زیرالیه6

 

اتانول و فورمیک اسید میدر مخلوطی که شامل جرم  از  برابر  1/806شود، مجموعا  های  × اتم کربن وجود دارد. جرم   1023
 شود؟های اکسیژن موجود در جزئی از این مخلوط که دمای جوش باالتری دارد، برابر با چند گرم میاتم

(𝑶 = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1)

1 )8/4 2 )6/1 3 )6/9 4 )2/3 
 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 شود. الکترونی بوده و در سیاره مشتری یافت نمی 6زیرالیه  3( اتمی با ساختار مقابل، دارای 1

 کند. تولید می 1+شود، فقط یون پایداری با بار  ختم می 4𝑝1( عنصری که آرایش الکترونی آن به 2

 .شودمی دیده  قرمز رنگ به دارد،   قرار  مشابه تناوب  یک  در  گوگرد  عنصربا  که  قلیایی فلز  از حاصل ( شعله3
 . شودمی گفته  دوتایی یونی ترکیب باشد، برابر هاآن در  موجود های کاتیون  و هاآنیون شمار  هایی کهترکیب ( به4

 

 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

 . شودمی  نیز  باردار  های گونه  از برخی  شامل  گازی،  هایمولکول  و   مجزا   هایاتم  بر   عالوه   زمین   آ( اتمسفر 
 .شودمی  جدا  آن از  آب  شکل  به  هوا  در  موجود  رطوبت  گراد،  سانتی  یدرجه  صفر  تا  هوا  دمای   کاهش  ب( با

 کنند.و نیتروژن موجود در هواکره را مستقیما جذب کرده و گاز اکسیژن را تولید می  𝑪𝑶2گیاهان گازهای پ(  

𝒏های الکترونی های برابری در الیهترین گاز نجیب هواکره، دارای تعداد الکترونفراوانت(   = 𝒏و   2 =  است.  3
 .شودمی خارج  تقطیر  ستون  از   زودتر  باشد،  باالتر   ماده یک  جوش   نقطۀ  چه  هر   مایع،  هوای  جزء بهجزء  تقطیر  فرایند  ث( در

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
 

کیلومتری این الیه در  ۵/2برابر دمای هوا در ارتفاع  8۵/0کیلومتری تروپوسفر در مقیاس کلوین،  ۵/9اگر دمای هوا در ارتفاع  
 بود؟ گراد خواهد  ی سانتیمقیاس کلوین باشد، دمای سطحی زمین در مقیاس سلسیوس برابر با چند درجه

1 )22   2 )24 3 )16 4 )18 
 

 های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

 . شودمی  آزاد فروسرخ  پرتوهای   صورت  به   انرژی  مقداری  هواکره،  در  𝑶2 مولکول  یک و  اکسیژن  اتم  یک  اتصال  آ( از
 .دارد  وجود  زیستی  هایمولکول ساختار  در  تر، باال  جوش  دمای   با ایماده هایاتم  آرگون،   و   اکسیژن گازهای  ب( بین

 کنند. جدول تناوبی پس از حل شدن در آب، خاصیت اسیدی ایجاد می  𝒑 اکسید حاصل از تمام عناصر دستهپ(  

 . است  سمی  بسیار  و   رنگبی  آرگون،  گاز  همانند  های قطبی تشکیل شده و مونوکسید، از مولکول کربن  ت( گاز

 ( پ و ت 4 ( آ و ت 3 ( ب و پ 2 ( آ و ب 1
 

 است؟  نادرستیک از مطالب زیر  کدام 

 . هستند ترمناسب  صنعتی  مقیاس در  هلیم  تولید  برای و بوده سرشارتر هواکره از  هلیم، گاز زمینی  ( منابع 1
 های کاتیون در منیزیم کلرید است.( اکسید دو برابر شمار الکترون𝐼𝐼های کاتیون در آهن) شمار الکترون( 2

 .هستند خودرو  اگزوز از  شده خارج آالینده گازهای جمله از اکسید دی نیتروژن و اکسیددی گوگرد  ( گازهای 3
 است. 7شود، مجموع ضرایب مواد برابر می 𝐶𝑂2و   𝐶𝐹4که منجر به تولید   𝑂2در واکنش هگزافلوئورواتان با گاز  ( 4
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افزایش داده و دمای مخلوط گازها   % ۵0پیستون روان را به اندازه های گازی موجود در یک سیلندر با در فشار ثابت، شمار مول 
افزایش پیدا کرده باشد، دمای   %6۵ این تغییرات، حجم مخلوط گازی به اندازه  بریم. اگر در نتیجهکلوین باال می 30را به اندازه  

 مخلوط گازی برابر با چند درجه سلسیوس بوده است؟   اولیه

1 )57 2 )273   3 )27 4) 127 
 

ها مخلوط  زیر، باید چند گرم پتاسیم یدید را با سایر واکنش دهنده  گرمی ید طی واکنش موازنه نشده  38/ 1برای تولید یک نمونه   
 شود؟  کنیم و طی این فرایند، چند لیتر فراورده گازی در شرایط استاندارد تولید می

(𝑰 = 𝑲 و 12۷ = 𝑶 و 39 = 𝑵 و 16 = 1۴ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1)

𝑲𝑵𝑶2(𝒔) + 𝑲𝑰(𝒔) + 𝑯𝑩𝒓(𝒂𝒒) → 𝑲𝑩𝒓(𝒂𝒒) + 𝑵𝑶(𝒈) + 𝑯2𝑶(𝒍) + 𝑰2(𝒔) 
1 )8/49 – 44/13 2 )8/49 – 72/6 3 )9/24 – 72/6 4 )9/24 – 44/13
 

 های داده شده درست هستند، بجز ............... . همه عبارت 

 .گردند باز می طبیعت به تر،ساده  مواد به تجزیه با  و بوده پذیرتخریب زیست سبز، هایسوخت  همانند سبز، های( پالستیک 1
 شود.کمتری تولید می 𝐶𝑂2به ازای تولید مقدار مشخص انرژی الکتریکی به کمک باد، در مقایسه با انرژی خورشید، مقدار  ( 2

2𝐴(𝑠)  ی واکنش( با توجه به معادله3 + 𝐵(𝑠)
  𝑃𝑚(𝑠) 
→    3𝐶(𝑠)فلز پاالدیم کاتالیزگر واکنش شیمیایی است.توان گفت ، می 

 .است گلخانه از  بیرون محیط دمای   تغییر دامنه از  کمتر هاگلخانه  درون محیط دمای   تغییرات ( در روزهای زمستانی، دامنه4
 

ها در مولکول ............... برابر بوده و نسبت میان های ناپیوندی در مولکول ...............، با شمار این الکترونتعداد جفت الکترون 
 است. برابر با ...............  𝑯2𝑺، ............... مولکول 𝑵2𝑶 های ناپیوندی در مولکولهای پیوندی به تعداد الکترونتعداد الکترون

 5/1 -برخالف  – 𝐶𝐻2𝐶𝑙2  -اکسید  ( گوگرد دی2 1 - همانند  – 𝑃𝐶𝑙3  -فلوئورید  ( اکسیژن دی1
 1 -همانند   – 𝐶𝑂𝐹2  - اکسید ( گوگرد تری4 5/1 -برخالف  – 𝐶𝑆2  -( هیدروژن پراکسید  3

 

 𝑵𝒂𝑿3گرمی از ترکیب    ۷8  یک نمونه  با تجزیهاست.    𝑿2برابر چگالی گاز    3در شرایط یکسان، چگالی یک نمونه از گاز کریپتون،   
زیر، چند گرم سدیم تولید شده و در واکنش این مقدار فلز سدیم با مقدار کافی گاز فلوئور، تقریبا چند الکترون   بر اساس معادله

𝑲𝒓شود؟ ) ها مبادله میبین گونه = 𝑵𝒂 و 8۴ = 23 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1)   2𝑵𝒂𝑿3(𝒔) → 2𝑵𝒂(𝒔) + 3𝑿2(𝒈) 

1 )6/27 –  7/2 × 1023  2 )6/27 –  3/6 × 1023  
3 )8/13 –  7/2 × 1023  4 )8/13 –  3/6 × 1023 
 

 است؟  نادرستیک از مطالب زیر  کدام 

 شود.بر اثر رعد و برق و یا در دمای بسیار باالی موتور خودروها، از واکنش گازهای اکسیژن و نیتروژن تولید می 𝑁𝑂( گاز  1

 .شودمی هاریه دیدن آسیب به منجر تنفسی  هوای در آن  وجود و بوده پذیرترواکنش اکسیژن در مقایسه با ( گاز اوزون 2
 رسد. باد تایر خودرو، درصد حجمی اکسیژن در باد داخل تایر به صفر می( هنگام استفاده از گاز نیتروژن برای تنظیم 3

 . کندمی اشغال را ظرف محتوی خود فضای   همۀ و نداشته معینی حجم و شکل اتاق  شرایط در  از کلر، نمونه ( یک 4
 

در دمای مشخص، به چند مول از این ترکیب یونی  1/1𝒈.𝒎𝑳−1لیتیم سولفات با چگالی   لیتر محلول سیرشده ۵/2 برای تهیه 
پذیری لیتیم سولفات در دمای آزمایش برابر شود؟)انحاللشونده در محلول ایجاد شده چقدر مینیاز داشته و درصد جرمی حل

𝑺گرم آب است.   100گرم در    2۵با   = 𝑶 و 32 = 𝑳𝒊 و 16 = ۷ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )5  - 25 2 )5  - 20 3 )4  - 25 4 )4  - 20 
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 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

 . است  ثابت  تقریبا   زمان  طول  در  هاآن  در  شده  حل  مواد  جرم  مجموع و  بوده  همگن  مخلوطی دریاها  و   هااقیانوس آ( آب
 . شودمی  کره سنگ  و  کرهآب هواکره،   های بخش  شامل  فقط  که   گرفت  نظر  در  ای بزرگسامانه  توانمی  را   زمین  ب( کره
 . است  آب غیراقیانوسی  منابع  از خاک،   در  موجود  رطوبت  و   یخ هایکوه  همانند   ها، دریاچه   شور موجود در  پ( آب

 . کرد  استفاده   نیترات   نقره   محلول  از  توان می  آب، نمونه از  یک  در  موجود  کلرید  یون  وجود  بررسی ت( برای

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
 

 دهد:  معکوس را نشان می زدستگاه اسمتصویر مقابل، قسمتی از   

توان از آن جدا کرد با استفاده از این دستگاه، ............... موجود در آب را نمی
، مقدار رسانایی الکتریکی محلول ............... بیشتر 𝑩و    𝑨های  و از میان محلول

 از محلول دیگر خواهد بود. 

 B  -ها  ( میکروبB 2  -( مواد آلی فرار  1
 A  -( مواد آلی فرار  A 4  -ها  ( میکروب3
 

درصد جرمی سدیم کربنات با چگالی    ۵3لیتر محلول  میلی  2۴0در شرایط استاندارد، پس از خارج کردن ............... گرم آب از   
1/08𝒈.𝒎𝑳−1  8، محلولی از این ماده با غلظت𝒎𝒐𝒍. 𝑳−1    1/2و چگالی𝒈.𝒎𝑳−1   ،ایجاد شده و با استفاده از این مقدار آب

𝑵𝒂توان ایجاد کرد.)جرمی سدیم کلرید می  %20............... گرم محلول   = 𝑶 و 23 = 𝑪 و 16 = 12 ∶ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

 1 )2/97  - 120 2 )2/97 – 162 3 )8/64  - 90 4 )8/64 – 81 
 

 8است. اگر    3100𝒑𝒑𝒎و    960𝒑𝒑𝒎رات به ترتیب برابر با  هایی از سدیم سولفات و سدیم نیتغلظت آنیون موجود در محلول 
لیتر از محلول سدیم نیترات مخلوط کنیم، غلظت یون سدیم در محلول نهایی برابر با چند    ۴لیتر از محلول سدیم سولفات را با  

𝑺در نظر بگیرید.   𝒈.𝒎𝑳−1 1شود؟ )چگالی هر محلول را برابر با مول بر لیتر می = 𝑶 و 32 = 𝑵 و 16 = 1۴ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )025/0 2 )03/0 3 )25/0 4 )3/0 
 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 .شودمی فراسیرشده  نظر  مورد محلول نیترات،  پتاسیم   از ایسیرشده محلول دمای افزایش ( با1
 .است هم  مشابه سولفات، آمونیوم یسازنده کاتیون و آنیون در  مرکزی اتم اطراف در  هااتم ( آرایش2
 . است شده متصل  ها مولکول سایر به هیدروژنی پیوند 4 توسط مولکول هر  اتانول، خالص  نمونه یک  ( در 3
 . دهدمی افزایش را  کلیه سنگ ایجاد احتمال  لبنیات، مصرف برخالف هورمونی و نوشیدن کم آب،  ( اختالالت 4

 

 های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

 های اکسیژن سازنده آن است. ناپیوندی داشته و بار منفی آن، متعلق به دو عدد از اتمجفت الکترون    12آ( یون سولفات، 

 .وجود دارند  آشامیدنی  آب در  هستند که  حاصل از عناصر فلزی   های کاتیون  تنها  منیزیم،  و   سدیم  کلسیم،  هایب( یون 
 . است  کلرید   آمونیوم  در  نسبت  این  مقدار به  مشابه   کربنات،   کلسیم   در  هاکاتیون  به هاآنیون  شمار  میان  پ( نسبت

 .دهدمی  قرار  گیاه  اختیار  در  را   گوگرد  و  نیتروژن  عنصر  دو  که  است شیمیایی  کود  نوعی   سولفات  ت( آمونیوم

 ( پ و ت 4 ( آ و ت 3 ( ب و پ 2 ( آ و ب 1
 

انحالل پذیری نمک  𝑺𝑴بر حسب تغییر دما به صورت    𝑴  معادله  = 39− 0/2𝛉  گرم   22۵آب موجود در    است. برای تهیه
ها را در حضور مقدار کافی گاز اکسیژن  ، باید چند گرم از اولین عضو خانواده آلکان℃۷0محلول سیرشده از این نمک در دمای 

𝑶به طور کامل بسوزانیم؟ )  = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )160 2 )120 3 )80 4 )60 
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های مجزایی از منیزیم سولفات و آمونیوم نیترات با درصد جرمی و چگالی برابر در اختیار داریم. اگر تفاوت غلظت مولی  محلول 
.0/2𝒎𝒐𝒍یون منیزیم در محلول اول و غلظت مولی یون نیترات در محلول دوم برابر با   𝑳−1   باشد، هر لیتر از محلول منیزیم

موالر پتاسیم هیدروکسید به طور کامل واکنش داده و غلظت یون پتاسیم در محلول   2/3ول  لیتر محل سولفات با چند میلی
.𝒎𝒐𝒍حاصل از این فرایند برابر با چند   𝑳−1  شود؟ ) می𝑺 = 𝑴𝒈 و 32 = 𝑶 و 2۴ = 𝑵 و 16 = 𝑯 و 1۴ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )250 – 48/0 2 )500 – 64/0 3 )250 – 64/0 4 )500 – 48/0 
 

 است؟  نادرستیک از مطالب زیر  کدام 

 خواهد بود. 𝑁𝑂پذیری آن در آب بیشتر از گاز  های ناقطبی تشکیل شده است، اما انحاللاکسید از مولکول( هرچند کربن دی1

 . است نیتروژن پذیریانحالل نمودار  شیب از  تندتر اکسیژن در آب، گاز   پذیریانحالل نمودار شیب هنری،  قانون  ( مطابق2
 . است ضروری  عصبی دستگاه   مناسب عملکرد برای یون  این وجود  و بوده پتاسیم یون  حاوی غذایی  مواد ( بیشتر 3
 .شودمی استفاده مواد دارویی  تهیه  در  حالل عنوان به آن  از و بوده ها آزمایشگاه حالل در ترینرایج ( اتانول4

 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 .کندمی حل خود  در  را متانول از  نمونه یک  گیرد، می قرار دیگر ماده  سطح  روی که  ای ماده آب،  و هگزان از مخلوطی  ( در 1
 . شودمی میعان  تریپایین دمای در  فلوئورید،  هیدروژن گاز مقداری  با مقایسه  در  کلرید،  هیدروژن گاز  ( مقداری2
 .است آب برابر 2 به نزدیک در این ماده  مولکولی بین نیروهای  قدرت  و سولفید هیدروژن ذرات  ( قطبیت 3
 .است مایع آب  به نسبت یخ   چگالی بودن باالتر علت به کلم،   زدن یخ  هنگام ها یاخته دیوارۀ  ( تخریب4
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 .شما میتوانید بین پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنیدسوال(    30)دهمیاز  شیمی

 های داده شده درست هستند؟ عبارتچه تعداد از  

 . دارند  صیقلی  و درخشان  سطحی  جامد  حالت  در  ای، دوره  جدول  از سوم  تناوب  در  موجود عناصر  از آ( نیمی
 .دهدمی  دست  از  الکترون  هااتم  سایر   با   واکنش   در  پذیری کمتر، واکنش  با  عنصری  گوگرد،  و   سدیم  عناصر   ب( بین

 . است  نئون  المپ  نور نشر شده از  رنگ  مشابه  کلر،  گاز و  سدیم   فلز  میان واکنش سامانه  از  شده  گسیل  نور  پ( رنگ
 کند.رسوب قرمز رنگ تولید می  𝑵𝒂𝑶𝑯، در واکنش با محلول 𝑯𝑪𝒍ت( محلول حاصل از واکنش فلز آهن با محلول 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
 

بعد، اتانول حاصل از واکنش تخمیر   هوازی شرکت داده و در مرحلهبیگرمی از گلوکز را ابتدا در واکنش تخمیر    2۷0  یک نمونه 
اکسید تولید شده باشد، بازده واکنش گرم گاز کربن دی  132گرم بخار آب و    2/16سوزانیم. اگر طی این فرایند در مجموع  را می

𝑶تخمیر، چند برابر بازده واکنش سوختن بوده است؟ )  = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )4 2 )4/6 3 )5/1 4 )3 
 

۴𝑵𝑯3(𝒈)در واکنش    + ۵𝑶2(𝒈) → ۴𝑵𝑶(𝒈) + 6𝑯2𝑶(𝒈)  ۴0گرم گاز آمونیاک با خلوص    8۵، به ازای مصرف شدن% ،
 شود؟ ای با دمای جوش باالتر تولید میچند لیتر گاز اکسیژن در شرایط استاندارد مصرف شده و چند گرم از فراورده

(𝑶 = 𝑵 و 16 = 𝑯 و 1۴ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1)

1 )56  - 54 2 )56  - 108 3 )28  - 54 4 )28  - 108 
 

پر هستند چقدر بوده و بین اولین عنصر ی الکترونی نیمهمجموع عدد اتمی عناصری از تناوب چهارم که فقط دارای یک زیرالیه 
 گیرند؟ ای قرار میاین تناوب و عنصری از تناوب دوم با بیشترین خاصیت نافلزی، چند عنصر دیگر در جدول دوره  𝒅  از دسته

1 )106  - 12 2 )106  - 11 3 )87  - 12 4 )87  - 11 
 

، چند تن فلز آهن تولید شده و در ساختار  % 60( اکسید با مقدار کافی کربن در واکنشی با بازده 𝑰𝑰𝑰تن آهن)  2از واکنش میان  
 گازی حاصل از این واکنش، تقریبا چند اتم اکسیژن وجود خواهد داشت؟  فراورده

(𝑭𝒆 = 𝑶 و ۵6 = 𝑪 و 16 = 12 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )42/0  -  1/35 × 1028  2 )42/0  -  2/7 × 1028 
3 )84/0  -  1/35 × 1028  4 )84/0  -  2/7 × 1028 

 

 است؟  نادرستیک از مطالب زیر  کدام 

 است.  𝑑برابر زیرالیه  2الکترون را داشته و مقدار عدد کوانتومی فرعی آن  16حداکثر گنجایش  𝑔( زیرالیه  1

 . است کلر عنصر و گوگرد  عنصر  اتمی شعاع اختالف از بیشتر سیلیسیم،  و آلومینیم  عناصر اتمی شعاع ( اختالف2
 .دارند  خود الکترونی آرایش  در  الکترونی  2 زیرالیه 5  ای،چهارم جدول دوره تناوب  عناصر موجود در  از  مورد ( دو3
 .کرد استفاده آن فلز با دورههم قلیایی فلز از  توانمی ها،آن کلرید هاینمک  از قلیایی خاکی   فلزهای  استخراج ( برای4

 

 

 های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

 . دهدمی  واکنش   برم  با   شود،می  ها میوهسایر    تر سریع  رسیدن  موجب  که  رسیده  موز  از   آزادشده  آ( گاز

 متیل هگزان است. دی- ۵،2- اتیل- ۴گذاری ترکیب مقابل، بر اساس قواعد آیوپاک به صورت  ب( نام

 .هستند  متصل  𝑯اتم  سه  به کربن  هایاتم از  مورد  ۵  پنتان،  متیلدی-3،2- اتیل- 3  پ( در مولکول
 .است  اکسیدتری  گوگرد  در  پیوندها  این  شمار  بربرا   8  اوکتان،   متیل- 2  در  اشتراکی  پیوند  ت( تعداد

 ( ب و ت 4 ( پ و ت 3 ( آ و پ 2 ( آ و ب 1
 



 

40 

12های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری شیمی   

را بر اساس   %۴/۵0از این ماده با خلوص    شود. اگر یک نمونهزیر تجزیه می  موازنه نشده  سدیم هیدروژن کربنات، بر اساس معادله 
 کند؟ی چند درصد کاهش پیدا میموجود در ظرف واکنش به اندازهتجزیه کنیم، مجموع جرم مواد    %30واکنشی با بازده 

(𝑵𝒂 = 𝑶 و 23 = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1)   𝑵𝒂𝑯𝑪𝑶3(𝒔) → 𝑪𝑶2(𝒈) + 𝑵𝒂2𝑪𝑶3(𝒔) + 𝑯2𝑶(𝒈)

1 )58/5 2 )79/2 3 )16/11 4 )37/8 
 

شود، با ............... گرم گاز  های آروماتیک شناخته میترکیب  گرمی از ترکیبی که به عنوان سرگروه خانواده  101/ ۴ی  یک نمونه 
اکسید با ی تولید شده در این فرایند، ............... لیتر گاز کربن دیهیدروژن به طور کامل واکنش داده و با سوزاندن فراورده

𝑪است.  %۴0شود. )بازده واکنش سوختن برابر با لیتر تولید می  گرم بر   2چگالی   = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )9/3 – 64/68 2 )9/3 – 96/102 3 )8/7 – 64/68 4 )8/7 – 96/102 
 

 است؟  نادرستیک از مطالب زیر  کدام 

 . دارد  وجود پرشده زیرالیه الکترونی  6 هگزن،-1 رنگبی مایع  با  هیدروژن گاز   واکنش کاتالیزگر الکترونی آرایش ( در 1
 . است دیگر ماده  از  کمتر بوتان نمونه در  کربن هایاتم شمار بوتین،-2 و بوتان از برابر جرم به هایی نمونه ( بین2
 .است فرارتر هگزان از نمونه یک  به نسبت  دارد،  اشتراکی  پیوند 22 خود ساختار   در که  زنجیریراست  ( آلکان3
 .دارند وجود  نیز دیگری  عناصر  هیدروژن، و کربن  بر عالوه ها، پروتئین همانند  ها، کربوهیدرات ساختار  ( در 4

 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 .شودمی خارج تقطیر برج از تریپایین نقاط  در   کوره نفت  به نسبت دهد،می تشکیل  را هواپیما  سوخت عمده   بخش که  ای ( ماده1
 .شودمی استفاده عناصر فلزی خوردگی  از جلوگیری برای هاآن همه از  خاطر، همین  به و بوده نامحلول  آب در  ها آلکان( 2
 .شودمی برقرار هیدروژنی پیوند ماده  این از خالص ینمونه یک  در فلوئورواتاندی-2،1 های سازندهمولکول ( بین3
 .اندنشده متصل  هیدروژنی  اتم هیچ  به نفتالن ساختار در  موجود کربن های اتم از  مورد  دو  بوتین،-2 ( همانند4

 

کند.  لیتری با حجم ثابت، شروع به تجزیه شدن می  ۵زیر در یک ظرف    نیتروژن مونوکسید بر اساس معادلهمول گاز دی  ۴مقدار   
ی زمانی چند کیلوژول انرژی برابر شود، در طول این بازه  2/1اگر پس از گذشتن مدتی از ابتدای کار، فشار گازهای درون مخزن  

  شود؟ آزاد شده و غلظت نهایی گاز اکسیژن در ظرف برابر با چند مول بر لیتر می

2𝑵2𝑶(𝒈) → 2𝑵2(𝒈) + 𝑶2(𝒈) , ∆𝑯 = −92 𝒌𝑱
1 )2/147 – 32/0 2 )2/147 – 16/0 3 )6/73 – 32/0 4 )6/73 – 16/0 

 

𝑪تار خود یک حلقه کربنی و یک پیوند  ارزش سوختی نوعی اتر که در ساخ  = 𝑪    ۴3دارد، برابر𝒌𝑱. 𝒈−1   است. اگر برای سوختن
مول گاز اکسیژن نیاز باشد، در ساختار هر مولکول از این ترکیب مجموعا چند پیوند اشتراکی   ۵مول از این ماده به  2۵/0کامل  

 شود؟ میوجود داشته و آنتالپی سوختن آن برابر با چند کیلوژول بر مول  

(𝑶 = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )42 ، 9030 - 2 )44  ،9030 - 3 )42  ،8428 - 4 )44  ،8428 - 
 

 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

 .شوندمی  استخوان پوکی  ترمیم   و  پیشگیری   باعث  و   بوده  کلسیم   تأمین   برای  منبعی آن،  هایفراورده  و   آ( شیر
 .کنندمی  پیدا   گیریجهت  الکتریکی  میدان  حضور  در  گلوکز در بدن،  اکسایش   فرایند از  حاصل  هایفراورده  ب( همه

 . ماندمی  ثابت  آن،  گرمایی   ظرفیت  برخالف  ماده از  نمونه  آن  ویژه ظرفیت گرمایی  ماده، یک  جرم   کردن  دو برابر   پ( با
 . است  گرماده  فرایند   یک   بدن،   با گرم  شیر  شدن  دماهم  فرایند همانند  انسان،  بدن  در  بستنی  ساز  و  سوخت  ت( واکنش

 است.   ℃20، بیشتر از انرژی گرمایی یک لیوان آب با دمای ℃20ث( انرژی گرمایی نهفته شده در یک استخر آب با دمای 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 است؟  نادرستیک از مطالب زیر  کدام 

 . یابدمی افزایش گازها  آن جنبشی  انرژی میانگین و  فشار  بادکنک، یک  در موجود گازهای به  گرما  دادن  ( با1
 .خواهد یافت افزایش کمتری   مقدار به آب  دمای  زیتون، روغن  و آب از مساوی  هایجرم به برابر انرژی  دادن  ( با2
 . دارد وجود نیز میخک  سازنده آلی ترکیب ساختار  در زردچوبه، سازنده آلی ترکیب در ساختار موجود عاملی  ( گروه3
 .بود خواهد نیاز  مورد  گرافیت جرم از بیشتر نیاز مورد الماس جرم سوختن، واکنش  در  انرژی از  مشخص مقدار تولید  ( برای4
 

 های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

 .واکنش بدهد  𝑯2تواند با کرده و می  رسوب  هارگ  یدیواره  در  آن اضافی مقدار که  است  الکلی ترکیب  یک   آ( کلسترول، 
 .دارد  تری منفی  سوختن  آنتالپی   شود،می  استفاده   کاربیدی  جوش  برای   آن از  که  هیدروکربنی  با  مقایسه  در  ب( اتانول،
 . کندمی  ذخیره   بیشتری  مقدار به  را   هاآن  بدن،  و  داشته  کمتری  سوختی  ارزش  هاکربوهیدرات  نسبت به  هاپ( چربی

 .شودمی استفاده  سرمازا   های بسته  ساختن  برای   آن از  و رفته  شمار  به   دوتایی  یونی  ترکیب  نوعی  کلرید،  ت( کلسیم

 ( آ و ت 4 ( پ و ت 3 ( ب و پ 2 ( آ و ب 1
 

      های مقابل را در نظر بگیرید:واکنش 

     𝑰) 𝑶2(𝒈) + 2𝑯2(𝒈) → 2𝑯2𝑶(𝒍)                   ,              ∆𝑯 = −۵۷2𝒌𝑱 
𝑰𝑰) 𝑵2(𝒈) + 𝑯2(𝒈) + 3𝑶2(𝒈) → 2𝑯𝑵𝑶3(𝒂𝒒)  ,   ∆𝑯 = −3۴8𝒌𝑱
𝑰𝑰𝑰) 2𝑵2𝑶۵(𝒈) → 2𝑵2(𝒈) + ۵𝑶2(𝒈)  ,                     ∆𝑯 = −28𝒌𝑱

2𝑯𝑵𝑶3(𝒂𝒒)ها، اگر در واکنش  با توجه به معادله این واکنش → 𝑵2𝑶۵(𝒈) + 𝑯2𝑶(𝒍)    1۵2ثانیه    2۵0در طول مدت𝒌𝑱 
 انرژی مصرف شود، سرعت متوسط انجام شدن این واکنش برابر با چند مول بر دقیقه خواهد بود؟

1 )72/0 2 )96/0 3 )48/0 4 )44/1 
 

 ۴0توان به اندازه  ، دمای چند گرم آب خالص را میدر حضور اکسیژن کافی   بخار استون  مول   02/0سوختن    با انرژی حاصل از  
𝑶آنتالپی پیوند  گراد افزایش داد؟ )درجه سانتی = 𝑶    و میانگین آنتالپی پیوندهای𝑪 = 𝑶  ،𝑪 − 𝑪  ،𝑪 − 𝑯    و𝑶−𝑯    به

.۴/2𝑱با   ویژه آب برابر  گرمای کیلوژول بر مول بوده و    ۴۷1و    ۴1۵،  338، 800،  ۴9۵ترتیب برابر با  𝒈−1.  ( است  1−℃

1 )125 2 )100 3 )250 4 )200 
 

 های داده شده درست هستند، بجز ............... . همه عبارت 

 .شودمی آن سوختن  سبب شعله، روی  بر آن گرد کردن پخش و  پاشیدن و بوده ای دوره جدول واسطه  فلز  ششمین ( آهن،1
 .کرد تعیین فشار  و جرم  مانند هایی کمیت  گیریاندازه با همواره توانمی را  مختلف مواد  تولید یا مصرف متوسط ( سرعت2
 برد.( سولفات را با سرعت کمتری از بین می𝐼𝐼( یک تیغه روی، نسبت به مقداری از پودر این عنصر، رنگ محلول مس) 3

 شود.تندتر می 𝐻2𝑂2زمان برای - اکسیژنه، شیب نمودار غلظتبه آب ( با افزودن مقداری محلول پتاسیم یدید 4
 

% در اختیار داریم. اگر نیمی از مالتوز موجود در این محلول در 8۴/6گرم و درصد جرمی    2۵0محلولی از مالتوز در آب با جرم   
 شود؟ می  𝒈.𝒎𝒊𝒏−1برابر با چند   زمانی   ثانیه تجزیه شود، سرعت متوسط تولید گلوکز در طول این بازه  20طول مدت زمان  

(𝑶 = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1  )                                   𝑪12𝑯22𝑶11(𝒂𝒒) + 𝑯2𝑶(𝒍) → 2𝑪6𝑯12𝑶6(𝒂𝒒)

1 )54   2 )27 3 )5/13 4 )5/40 
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 است؟  نادرستیک از مطالب زیر  کدام 

 . هستند مرطوب و روشن  گرم،  محیط از ترمناسب غذایی  مواد نگهداری برای تاریک، و خشک سرد، ( محیط1
 روند.ها به شمار میهایی از آننمونه 𝑁𝑂و   𝑁𝑂2  ،𝐶𝑂ها سطح انرژی بسیار باالیی داشته و گازهای  ( رادیکال2
 .شودمی تولید  داغ گازهای  از زیادی حجم  مایع،  یا جامد  حالت به شونده منفجر مادۀ  کمی مقدار  از انفجار، واکنش  ( در 3
 .هستند غذایی  صنایع  در  شده ایجاد پنهان  ردپاهای  جزو شوند،می مصرف سفره سر تا  کار آغاز  از  غذا تولید  برای که  ( منابعی4

 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 .ساختند گیاهان  اجزای و ها بافت از استفاده  با  را مورد نیاز خود  هایپوشش  نخستین ها، ( انسان1
 . اندمتصل شده یکدیگر  به C اتم  به کمک  آن، تکرارشونده های گیاهی یافت شده و واحدهای ( سلولز در بافت2
 . رودمی شمار به پلیمر نوعی اتن، پلی  همانند ماده، این و  شده  ساخته  اتم  زیادی  بسیار شمار از انسولین،  های ( مولکول3
 . باشند داشته   قوم  یک  رسوم و  آداب  از  نشان توانندمی که شودمی تبدیل هاییلباس به بافندگی  فرایند  طی آماده، ( پارچه4
 

 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

 .خواهد بود  پیوندی   هایالکترون  جفت  تعداد  برابر   2  ناپیوندی های الکترون  جفت  تعداد   تفلون،   سازنده  مونومر  ساختار  آ( در
 .شودمی  ایجاد   خون  کیسه تهیه  سازنده  پلیمر  کنیم،   جایگزین  کلر  اتم با  را  پروپن پلی  در موجود  متیل هایگروه  اگرب(  

 .شودمی  استفاده   پتو  نوعی از  تهیه  برای   سیانواتن، هایمولکول شدن  پلیمری  واکنش  در  شده  تولید  پلیمر   پ( از
 .داد  تغییر   را  بسپارش  واکنش   در  شده  تولید  اتنپلی  مولی جرم  توان می  کاتالیزگرها،  مولی نسبت  تغییر   ت( با

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
 

2/۴08ای از استیرن، شامل  نمونه  × های استیرن موجود در این از مولکول  ٪60شود. اگر  اتم کربن در ساختار خود می  102۵
نمونه در واکنش پلیمر شدن شرکت کنند، چند گرم پلیمر بدست آمده و برای سوزاندن کامل پلیمر تولید شده، به چند کیلوگرم 

𝑶نیاز داریم؟ )   % 80گاز اکسیژن با خلوص   = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )312 – 2/1 2 )520  - 2 3 )312  - 2 4 )520 – 2/1 
 

 های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

 .بود  خواهد  کدر  آن  ظاهر   و  شده  تشکیل  دارشاخه  های مولکول  از  دارد،  بیشتری  استحکام  که   اتنپلی  از آ( نوعی
 .است هگزانول- 1  گریزیآب  ویژگی  از کمتر  آن،   گریزیآب ویژگی  و  بوده  اتم هیدروژن 12  دارای   پنتانول - 1ب(  

 .داشت  خواهد تری پایین  جوش  دمای   اتن،   گاز  نمونه  یک  با   مقایسه   در  تترافلوئورواتن،   گاز  از نمونه  پ( یک
 . است  اسید  بوتانوئیک  جوش  دمای   از  کمتر  آن،   جوش  دمای   و  بوده  هیدروژن  اتم  8  دارای   اتانوات  ت( اتیل

 ( ب و ت 4 ( ب و پ 3 ( آ و ت 2 ( آ و پ 1
 

 است؟  نادرستیک از مطالب زیر  کدام 

 .دارند  وجود استری و الکلی عاملی های گروه آن مولکولی   ساختار در  و  بوده آب در  محلول ترکیب یک ( ث)  ( ویتامین1
 .شودمی کمتر چربی  در ماده این پذیریانحالل هیدروکسیل،  گروه  با( کا) ویتامین  متیل  هایگروه ( با جایگزین کردن 2
 .دارد وجود اشتراکی  پیوند  23 آن ساختار  در که  آیدمی  بدست  استری اسید،  بوتانوئیک  با پروپانول  واکنش میان ( در 3
 . است برابر هگزان متیل -2-اتیل-3 در  عنصر این  هایاتم شمار با بوتانوات، پنتیل  مولکول در  هیدروژن  هایاتم ( شمار4

 

مول از کربوکسیلیک اسید موجود در سرکه، برای تهیۀ نوعی استر گرما داده شده است. اگر  3مول پنتانول و  3به مخلوطی از  
آب تولید شود، بازدۀ درصدی واکنش چقدر بوده و جرم استر تولید شده تقریبا برابر با چند گرم   ۴0/۵𝒈در پایان واکنش  

𝑶شود؟ ) می = 16 , 𝑪 = 12 , 𝑯 = 1 ∶ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )75 – 5/292 2 )75 – 8/280 3 )85 – 5/292 4 )85 – 8/280 
 



 

43 

12های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری شیمی   

ی این پلیمر های سازندهشود. مونومرنمایش داده می  𝒏(𝑪۵𝑯10)فرمول شیمیایی پلیمر حاصل از بسپارش یک ماده به صورت   
 توان متصور شد؟ ها چند نوع ساختار متفاوت را میدر ساختار خود چند پیوند اشتراکی داشته و برای آن

1 )15  - 4 2 )15  - 5 3 )14  - 4 4 )14  - 5 
 

مونومری با خاصیت موالر از  02/0لیتر محلول  ۵در واکنش تولید ترکیبی با ساختار مقابل،  
الکل مصرف شده و جرم پلیمر تولید اسیدی مصرف شده است. در این فرایند، چند گرم دی

𝑶شده چند برابر جرم آب تولید شده است؟ )  = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1  ) 

1 )8/8  - 11 2 )8/8  - 5/5  
3 )4/4  - 11 4 )4/4 – 5/5 

                     

 مطالب زیر درست است؟یک از کدام 

 . پوسندمی هالباس این و  شکسته آمیدی پلی هایلباس در موجود اکسیژن-کربن  پیوندهای  زمان، مرور ( به1
 . شودمی برقرار  هیدروژنی پیوند  پلیمری آسایغول های مولکول بین  استرها،پلی  از خالص ینمونه یک  ( در 2
 .هستند اوره مولکول ساختار در  موجود عناصر مشابه آمین، متیل هایمولکول ساختار  در  موجود ( عناصر3
 .شوندمی تجزیه  آرامی به مرطوب، و  گرم محیط در  های آنمولکول ساکارید بوده و( نشاسته، نوعی پلی4
 

 

 


