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 1صفحه  2مرحله  -ادبیّات و زبان فارسی                                       آزمون ماز )دفترچه عمومی(

 ارسال کنید. 20008585را به سامانه  20ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد  آزمونکه برای ثبت نام در در صورتی

 های زیر باشد ؟ناسبی برای تعداد بیشتری از واژهتواند معانی مکدام گزینه می - 1

 «، انابتادیب، ، قسیموالی، داروغه، خمّار»  

 ، اجابت  مامور اجرای احکام، میکده، برتر (1

 ، توبهجمال، خلیفه، صاحبفروشمی (2

 ، پشیمانیدانآداب، فروشیم، گردشب (3

  ، توبهنگهبان، زیبایی، برتر (4

 

 ؟آمده استنادرست معنی چند واژه  - 2
صبـا: ( ) : کنجغولهیبمورد خطاب قرار دادن( )خطابه: ی ( ) وستگیپ وند،یصلت: پوُگرفتاری ( )خمصه: مَ( ) چنبرة گردن :رهآخُ) 

: رنـگیب( )گر لهیح د،یکا( ) هر گیاه سبز و خوشبو :ریحانی ( )بُحران: آشفتگ( ) وزد یکـه از طـرف شـمال شـرق یبـاد

 طرح اولیه(

 ( چهار4سه                                    (3( دو                            2( یک                         1

 

 ؟   شودمی در کدام گزینه غلط امالیی یافت - 3

 یاز رو ،یختیدو جنس مخالف را با هم آم نیو ا یختیتو ب سیبر فرق ابل انیو گرد عص یختیگوهر اصطفا در دامن آدم تو ر( 1

 ی.ختیکه گرد فتنه تو انگ ریبر ما مگ میادب اگر بد کرد

ا و آدم، آزاد شوم از بند حو  رهم از زحمتکه باز یاز لوح و قلم، بادا روز شیس ام پق   یبه کرم، ا یتجل  م   یمحتجب معظًم، ا یا (2

 وجود عدم.

و ج ز از  ستین یشاد یتو جا یهالمعاز  ریغ یاله.  تیدر خوف و خش اریبهتر که بس غعمر اندک در امن و راحت و فرا (3

 .ستین یآزاد یرو تا  یبندگ

ست که یافت نقد شد و طلب بر نخاست حق دیده ور ا آنالب است، عجب غقراری بر او طالب از آن جهت در طلب است که بی (4

 .جاسته ب عز ت ۀشد و پرد

 

 بیت غلط امالیی یافت می شود؟در کدام  - 4

 روندیجار مــنه هـه بـــر نــــود عجب اگـــنب          اللتندــول ضـــب غــرکــوم مـــق ظلــخل( 1

 ه  تو را این دو به از ملک  سباستـر او را کـشک  ار         زـر خـــداوند جهان  را  بشنــاس و بگـمـ (2

  ز حــق تـــا ابـد نبــــود راه  بـسـیـــــار           ولـــی مخفــــی است حـــق در سِتــر اســرار( 3

 ست او مـرا در ذل  غـربت گــو فکن          غـربت انـــدر خــدمت خـــواجه مرا واال کند گر فکنده(4

 

 یر به ترتیب سرودة چه  کسانی هستند ؟ابیات ز - 5
 کش و نیمی می پاشخود می نیمی سوی               اشـــر معـــر در امــــه گیم ز ارّــتعلی الف(       
 مت؟یگشت در تو هردو جهان از که جو گم               ت؟ـــمیمحض، نشان از که جو انـنشیب یا ب(       

 صائب -( حافظ 4عط ار            -( ابوسعید3             سعدی -( صائب2             حافظ –صائب  (1
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 : ؛ به جزها یکسان استم گزینهدر تماهای به کار رفته تعداد تشبیه - 6

 دیگر عروس فکر من از بی جمالی سر بر نیارد و دیده یأس از پشت پای خجالت بر ندارد و در زمره صاحبدالن متجلی نشود (1

 . نصر یابوبکر بن  اب ریکبرِیقبول ام وریگردد به ز یگه که )مگر آن که( متحل  مگر آن

 امن و سکون بانیسر به گر یمرگ را باز پس نگذار ۀهان تا عقب. یطاعت ندار ۀثمر کنیول یدار دیدرخت توح جوانمردا، (2

 برنیاری.

وجودش به  یپا یتا قربان کند. ناگه دهیبخش ناریعرب مر او را صد د یاز امرا یکیدر کاروان حجاز همراه ما بود،  یخرقه پوش( 3

 گل اجل فرو رفت و دود فراق از دودمانش بر آمد

 زارمیعذر آرد و ازآن طاعت به که مرا ب تمیمن غالم آن معص یاله .یدوزخ پ ر آتش از چه افراشت یچون آتش فراق داشت یاله (4

 آرد به ع جب) خودخواهی(که مرا 

 

 شود ؟دیده می« ایهام» ند بیت آرایۀ چدر  - 7

 برود زود از دست ،یدست خورد م نیهرکه ز                   که جهان جرعه اوست  ،یخوردم از دست تو جام( الف
  ایـار افتـــادهر ره  خـــــاکســر ســبــ     ای        دست بــر دل خــــاک  بــر ســـر مــــانده( ب
  ام راـال کــجم یامــاکــن نیــام در ع دهید           دشنام را یود گوارا تلخـــر خـــــرده ام بـــــک( ج
 یردــه اندر عقب او گــــک ستیه ازان نـــب              ان  ـــلمـصفت در عقب او س یردـــگ یرویـــم( د

 سه (4یک                                 (3دو                                (2چهار                           (1
 

 : ؛ به جزاست نادرستها های همۀ ابیات در مقابل آنآرایه یا آرایه  - 8

 (ایهام -) تضاد ی حه صورـــنف یداـــــرداند صــــگ دارــیم بر ـــگ    عجب باشد    امیصورت که من در خواب مست نیبد( 1

 ( کنایه -آمیزیحس)  رـبیشت دام ودـــــب  رمـــن ایـــه اکــخ در        انــردمـــم وارــــهم رــــظاه  هــب روـم  ره از (2

 جناس( -حسن تعلیل)جاست آن دلدار جاست که دل آن یاشاـکه تم        چمن یاــاشـه تمـن بـــدل م لــیـد مـــکنـن( 3

   استعاره( –) تلمیح  رمـــنگیـا مـــه خطـــر زلفت بــواد ســـدر س        اتیـــات است و لبت آب حـــر زلفت ظلمـــس( 4
 

 در کدام گزینه به  درستی آمده است  ؟« ، ایهام تناسب ، تشبیه ، اغراق   پارادوکسایهام ، » ترتیب آرایه های  - 9

    رگزــــردد هـنگ گانهیه بــــک ستیائـآشن                       نگردد هرگز وانهیه دور از من دـم کـغالف( 
 ه در عرب افکنده شور و در عجم آتشـــلبت ک                    نیریو ش یلیزار لـرده دل صد هـکباب کب( 
 کمالی ودــب را اـــم ابمــــبی ار دولت نـــای                    سرایت در خاک گردم  هـــک واــه دارمج( 
 هاوانیـــنات: زور تندــــگفادگان ـــپا افت ز                     به خاکش کیست اندازد گفتم ور رستمیغرد( 

 یگرش بخوان یه باشد، بارــــچ شتنیوـــدر خ                    از فراقت چدیپیچو نامه سلمان، م ییگوهـ( 

 ، هـ د، ب ،  ج،  الف( 4        الف، د، هـ ،  ج( ب ، 3           د،  ب، هـ ،  ج،  الف( 2هـ ، د ، ج ، الف ، ب            (1
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 ؟شودذف فعل به  قرینۀ معنوی دیده میحدر کدام گزینه  - 10

 ترا؟ یوــد دلجـش قـــد صائب فرامـــچون کن                  اطر رودــاست از خ هاتیرع برجسته هــمص (الف
 مـــــــفکنرده برپهره چکه از آن  ا دمیــوشخ                مــــغبار تن شودیمجان  ةرـاب چهـــجح ( ب
 ن ــدای مـر خــاد کنم  بـــه اعتمــه کــآن ب        درد تـو را بـه خلــق چـه گــویم  چو اوحدی          ( ج
   دارد یرارـــو ق رّدُ ه کفــــدف آورده بـــص                 ز باد ندارد در کفــو ج وشدـــجیـــر، مــبح( د

 دارد ـاب نــــوفان آفتــه  طـــکدام  ذرّه ــک  د بحر در رکاب ندارد                ـطره که  صـــدام  قـــک و(
   را به خروش آوردند یه گفتند؟ که نـــا چــت                   ین با ،ییسراردهـلب از پ رـــیان زـــربـــمط هـ(

 ب –ج  -( هـ 4هـ                           –و  –( ج 3د                 –ب  – ج (2             د         -ج  –الف ( 1

 

 ؟آمده است درستنا چند بیت درمشخص شده های یا نقشنقش  - 11

 (متمم - قید) ست ا نـــم نیــریـــــان شـــــــــج انـــیـــدر م                دوستگرد جهان گردم چو  راـــچن ــــم( الف

 نهاد ( - سند) م ایت ـری به حمــه  دیگـب  رفتناره  که  ــــزار بـــه   هالک جان گرامی             خـوشتر مرا به دست تـو ( ب

 (مفعول - نهاد) را  یشــحشد ـــو بینــــوسفند چــست  گا رگـــگ              رمی به در بری  ــر چو نــود فقیـــش م ـظال (ج

   ( متمم- دی) ق ذردـــــگیــان مــــه زمــــــک یانـــزم یآ اـمر ـب          ان از سر لطف       ــدور زم ۀادرــــن یا رـــآخ (د

 مضاف الیه( –) نهاد  اشد؟ـــبکه ر ـــدالور،در لشک نیــچن یرکـــت               چشمت، آورد در کمندش   دیکه د دلر ــههـ( 

 ( پنج4                           ( سه3                              ( چهار2( دو                           1

 

 به  کار رفته است؟ « واو ربط» و چند « واو  عطف » در ابیات زیر به  ترتیب چند  - 12

 کند یبا من وفادار یم انهـمیپ کیبه ه ــگوان                  یو غامـیه دل پـآرد ب یـو ن یاـانگ نـه بـاول ب الف(
 از نرگس مستش مست خوارانیو م یممست از                  در دست  یقدح ارمید ـــان آمـــمغ رـــیدر د (ب
 گــسن از لـــــــعــل و آب ز رآردـــب رّ دُ                 ننگ داردــــن نـــتـوخـــآم ز هــــرکــه (ج
 من کریو کمان شد از بارِ غم پ ریو تـچ یــرفت                  در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شدق تو ـعش(  د

 ود -سه ( 4                          چهار -  دو( 3                 پنج -یک ( 2                      چهار  - کی( 1
 

 شوند ؟الیهی دیده  میدر کدام گزینه دو ضمیر پیوسته  در نقش مضاف  - 13

 وار براندیم از پیش د بار مگســـه صـــرچـــگ         وز ـــه هنــات بست ر بندگیـــورم کمــچو م هم( 1

 یاک از خاطرم بگذاشتـه دانستم که پــر چـــگ           کنم  یاعت که بدمهرــس کیاطرم نگذاشت ــخ (2

 هستم نیستم پریشان زلفت ونــچ که گویم وگر           رمستمـس تو چشم چون که ده در ساغری لعلم ز (3

 ه دل بانگ  و سرورـاز غم عشقش ب دــیهر دم آ         چه غم   یرورـر ز مســدر س  ستمین یرورـگر س (4
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  مفهوم  بیت زیر در کدام گزینه  دیده  می شود ؟  - 14
 یل هنر شوـــهِ اهــــاک درگــکه خ دیبا         ال است حافظاــوص یواــــرت هــردرسـگ

 رسد تا شجاع نیستـری نـه  لشکــذر کمال        خلعت بـــرگــایدت از ســـال بـــملک وص( 1

 وای وصال تو نیست در بر من ـز هـــو ای سرو نازپرور من         که جــــای تـــاک  پـــبه خ( 2

 هم چو خرقه سر درافکن گر سر اسرار داری   هم چو پروانه  سر افشان گر وصال شمع خواهی     ( 3

            ار ماــر در خم ـــــو بـــــاک ره شـــخ         اـــیب یــــواهـــــر خــــاگ یالــمنصب ع( 4

 

 ؟شودنمی طنز دیده در کدام گزینه - 15

 ادراک انداز ۀنییدر آ شیدود آه        دیند بیکه به جزع نیآن زاهدخودب اربی (1

 ای بر سر صد عیب نهان می پوشم داری نیست       پرده( خرقه پوشی من از غایت دین2 

 میجاکه زاهدانند، لب خشک چون سرابآن             میچون ابر تر زبان کشانند،یجاکه مآن( 3 

  دستم اندر دامن  ساقی سیمین ساق بود( رشتۀ تسبیح  اگر بگسست معذورم بدار       4 
 

 ؟ خوانی داردبا کدام  بیت هم ریزعبارت  عرفانی مفهوم - 16
    «آدم چه کاره بود؟! ،یمیاسل یو تاب عرفان چیاش نبود و بهتر که نبود. در پآدم در نقشه»  

 جهان  در سرش است( وه  چــه  سخت کـه  انسان  به  زبانش آرد            آن چـــه از نقشـۀ ایوان 1

 ناله را دنیــدکشـــخواه یرکتصـــوی ۀامــخ             درد عشق فیرـح گرددـیز،کیآمل رنگـعق( 2

 است( چــو مـمـکن نیست تصـــویـــر جمـــالت            شــریعت مـــانـــع  تصــویر گشتــــه3

 آن کـــه از خــود فارغ آمد فرد باشد پیش یار  ( دل ز خـود بردار ای جان تا به حق فانی شوی         4

 

 ؟ شودعبارت زیر در کدام گزینه  دیده  می مقابلمفهوم  - 17
 «  نشده بود مایبود، ن امدهین نمیدانم خودش میدانست یا نه که اگر به شهر»   

 دگرستاه ـر لب چـــا بـم وسفـیهر نفس              ه غربت نکشدـوطن رخت ب یراــتا ز صح (1

 ستیکنعان تو ن یچاه در صحرا یقدم ب کی               پدر یبه زندان ا میبه که در غربت بود پا (2

  باشد چرا منیدر  یاز ساده لوح قیون عقـچ               واند شد ز غربت نامدارـون تـرخـتا دل پ( 3

 ه چاه استـک دیذارـا مگــن پـز وط رونـیب           ه زندان    ـــب دیه افتــک دیربت مپسندـغ( 4

  

 مفهوم کدام بیت با بیت زیر یکسان است ؟  - 18
 صبا نگه دارد مینس ارـــادگــیه ـظ           بـافـا حـاست تــار راهگذارت کجـغب     

 سحر افتاد میهر نافه که در دست نس          شما بود یوـر کـــاک ســذر خـاز رهگ( 1

 اریخونبار ب دهید نیا شیاـــر آســبه          بیرق یاز رهگذر دوست به کور یردـگ (2

 ییتا بو که تو چون سرو خرامان به درآ         یدو صد جو دهیام از دبر رهگذرت بسته (3

 ـه  گرد کوی تو گردم  نسیم  درگاهم           به هیـچ  در ننشینم  غبـار درگــاهمبــ( 4
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 درست آمده است ؟ مفهوم چند بیت - 19

 از چرخ( تیاش نگهبان ) شکاــو بـــرا ت شیوــــد خــو ب کین         سدیننو یو چرخ  مـــت  کـید و نـــز بــجالف( 

 آب( یکسارـــاواضع و خـــآب با آن منزلت در خاک باشد سرو را ) ت       ید از آزادگـغالب ش رکشانــــسبا  وانـت یمب( 

 ) توصیه به  حسن خلق ( زند یگ مـسن یـاده کســـبر در گش یــک         است نـمین سخت اـــاز سخ تهــکفـش یروج( 

 شراب زدن( جاماش بشکست )سنگ بر چه طرفه یکه جام زجاج نیبب       و سنگ نمودــچ یه در محکمــاس توبه کــاسد( 

  (خاموشی سبب شرم ماست) از خجلت اظهار خاموشیم ما چون  حباب     هستی موهوم ما  یک لب گشودن  بیش نیست    هـ( 

 چهار (4( دو                      3( سه                2یک               ( 1
 

 :یکسان است؛ به جز هاهمۀ گزینه مفهوم ابیات دوگانۀ - 20

 یو زر شو یابــــیق بــــعش یایمیا کــت           یمردان ره بشو وـود چــس وجــدست ازم (1

 ر را تماشا کن ــق دل ده و اکسیـــه عشــب ـــاقلی نگردد زر          ا عــــو تـــود تـــمس وج   

 اکـه در خـم  خفتــاشــگه که ب بگفت آن ـاک          ی پــی کنــرش کـــهــا دل ز مــ( بگفت2

 م تیر  ـچون  سپرش مه  بود کی رسدش زخ      هر که  شود صید عشق کی شود او صید مرگ      

 روشند ـان فـــرند و جــــد ه خــبگفت ان          ه  کوشند  ـعت در چـه  صنــا بـآن ج تبگف (3

 ه مال  سبیل و جان  فداــوید بکش کـــگ    ر        ــیـد تــادق نهنــق صــاشــر عـر سـگر ب  

 یوــر شــوبتــــزآفتاب فلک خــاهلل کـب            انت اوفتدـه دل وجــق بـق حـعش ورـن رـگ (4

 ان و وان جهان باج     ــن جهــانی زیــــست ــی تاج            ر زنـر سـق بـق حــــر از عشــــاگ
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هُ»   ّ ياحُل يهْرِسلُه اللَِّذي لَال ُ«اللسَّماءُِ فِي فليلْبسهطهههُ سلحابا ُ فلتهثِيرُه اللّرِ
 گستراند!انگیزد و آن را در آسمان میفرستد و ابری را برمیبادها را میخدا همان کسی است که ( 1
 گستراند!ها را در آسمان میانگیزد و آنفرستد، پس ابرهایی را برمیخدایی که بادها را می( 2
 گستراند!ها را در آسمان میفرستد و با برانگیختن ابرهایی، آنخداوند همان کسی است که بادها را می( 3
 ها را در آسمان گسترانده است!فرستد همان کسی است که ابری را برانگیخته و آن( خدایی که بادها را می4

ُاهُ»  عليکمُأنُتترکواُإختالفاتُبينکمُوُإاّلُقدُقلته سلمّياُ  نفعُفیُهذهُاألخوةُوُمنُالوالدی:ُإنُتريدواُأنُتتعايشواُتعايشاُ 
يدعواُإلیُالتّفرقهُفهوُم  «:نُعمالءُالعدّو!رأیُمنکمُأحداُ 

آمیز هم زیستی کنید باید اختالفات میان خود را ترک کنید وگرنه خواهید به شکل مسالمتبه فرزندانم گفتم: اگر می( 1
هیچ نفعی در این برادری نیست و هرکس از شما کسی را ببیند که به تفرقه فرا می خواند پس او از مزدوران دشمن 

 است!

آمیز هستید، بر شما واجب است که اختالفات میان خود را زیستی  مسالمتام: اگر خواهان همبه فرزندان خود گفته( 2
ترک کنید وگرنه هیچ نفعی در این برادری نیست و هر کسی از شما را ببینند که به تفرقه فرا می خواند پس از مزدوران 

 دشمن می باشد!

زیستی کنید اختالفات میان خود را ترک کنید در غیر این صورت  آمیز همخواهید مسالمتبه فرزندانم گفتم: اگر می( 3
 این برادری نفعی ندارد و هرکس از شما دید که کسی به تفرقه دعوتش می کند پس او از مزدوران دشمن می باشد!

ید وگرنه این آمیز هم زیستی کنید باید اختالفات خود را ترک کنخواهید به شکل مسالمتام اگر میبه فرزندانم گفته( 4
 برادری هیچ نفعی ندارد و کسی که از بین شما کسی را دید که به تفرقه دعوت می کرد پس او از مزدوران دشمن است!

 
 

وسألتُأصدقائ«ُمطرُالّسمک»سمعتُحولُالظاهرةُُالّتیةُاالهولیُفیُالّمرُّ»  خيالّيا ُتعّجبتُکثيراُ  ُ؟ُثمُّنا:ُهلُذلکُالمطرُفلماُ 

وُيسّمونهُهذاُاليومُسنوفهمتُيحتفلُالّناسُفیُالهندوراسُب ُ:«مهرجانُمطرُالّسمک»ُياُ 
آیا این بااران فای م  :ها شنیدم بسیار تعجب کردم و از دوستانمان پرسیدمی بارش ماهیبار نخستی که پیرامون پدیده( 1

ره ای بر پا می کناد کاه جشانوارا باارش خیالی است؟ سپس فهمیدم که مردم هر ساله در هندوراس در این روز جشنوا
   ماهی نام دارد!

ی بارش ماهی شنیدم، بسیار تعجب کردم و از دوستانمان پرسیدم آیاا ایان بااران، یا  ی پدیدهدفعه اولی که درباره( 2
ش فی م تخیّ ی است؟ سپس فهمیدم که مردم در هندوراس هر ساله این روز را جشن مای گیرناد و آن را جشانواره باار

 ماهی می نامند!
فی می تخیّ ی  وستمان پرسیدم آیا این بارششنیدم با تعجب بسیار از د ی باران ماهیه پیرامون پدیدهی اولی کدفعه( 3

 را جشن می گیرند و آن را جشنوارا بارش ماهی می نامند! ه مردم هندوراس هر ساله این روزپس پی بردم ک است؟
پرسیدم آیا این باران  و از دوستمان متعجب شدمی باران ماهی شنیدم بسیار پدیدهی ی نخستی که دربارهمرتبه( 4

سپس فهمیدم که مردم در هندوراس این روز را جشن می گیرند و آن را جشنوارا بارش ماهی می  فی می خیالی است؟
 نامند!

 

لهُفیُعلماُلُّامُرضا)ع(ُبسببُفيروسُکورونا.ُلعالُأقدرُأنُأذهبُإلیُزيارةُام   ُ سرعُالوقتُألُءُالعالمُيکتشفونُلقاحا
ُنهُ ُ!«:عُمّرةُاهخریُأيّامُعاديۀُحياتناُرجُِلنستطيعل

ترین زمان دانشمندان جهان در سریع شایدتوانم به زیارت امام رضا)ع( بروم، به دلیل وجود ویروس کورونا نمی( 1

 یم!انبرگردرا خود  روزهای عادی زندگی واکسنی برای آن بیابند تا بتوانیم بار دیگر 

ترین به دلیل وجود ویروس کورونا قادر به رفتن به زیارت امام رضا)ع( نیستم کاش دانشمندان جهان بتوانند در سریع( 2

 زمان، واکسن آن را بیابند تا بتوانیم بار دیگر روزهای عادی زندگی خود را برگردانیم!

ویروس کرونا خطرناک است. امید است ع مای دانشمند سریعاً واکسنی را توانم به زیارت امام رضا)ع( بروم زیرا نمی( 3

 برای آن بیابند تا بتوانیم برای بار آخر به روزهای عادی زندگی خود بازگردیم!

توانم به زیارت امام رضا)ع( بروم امید است دانشمندان جهان واکسن آن را سریعًا به دلیل وجود ویروس کورونا نمی( 4

 یم!ار دیگر به روزهای عادی زندگی خود برگردا باید بتوانیم ببیابند زیر
 

ُ(28-21عيّنُالالصّحُوُأالدّقُفیُالجوابُللترجمةُأوُالتعريبُأوُالمفهوم.ُ)
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اُموضوعاتُحولُالحبوبُهتِبتُفيسبوعُالماضیُکُهبُالعلميّةُالّتیُإشتريتهاُفیُاالهُیُقراءةُتلکُالکتنأُتصّدقُحيّرت» 
ُ«:ئةُوُالقشرُوُالعظامدُّالمه

در آن ها  ام؟گذشته خریده بودمشان حیرت زده شدهی ای که هفتههای ع میکنی که با خواندن آن کتابآیا باور می( 1

 موضوعاتی پیرامون قرص های آرامش بخش، پوست و استخوان ها نوشته اند!

ی گذشته خریده بودمشان من را حیران کرده ای که در هفتههای ع میگویی که خواندن آن کتابآیا راست می( 2

 بخش، پوست و استخوان نوشته اند!آرامش  های در آن ها موضوعاتی پیرامون قرص است؟

در آن  ای که در هفته گذشته خریده بودمشان من را حیران کرده است؟های ع میکنی خواندن آن کتابآیا باور می( 3

 ها موضوعاتی پیرامون قرص های آرامش بخش، پوست و استخوان ها نوشته شده است!

در آن ها  ی گذشته خریده بودمشان را خواندم و حیران شدم؟های که هفتهای ع میکنی که آن کتابآیا باور می( 4

 آرامش بخش، پوست و استخوان نوشته شده است!های پیرامون موضوعاتی مانند قرص 

 

ُعيّنُالصحيح: 

نان ندارم، فقط به من چای  وپولی برای خرید چای  فقط!: الّشایو الخبز، أعطنی  الّشایلیس عندی نقوداً ألشتری ( 1

 !بده

ع أوالدک بعد نجاحهم فی اإلمتحان ألّن األطفال یحبّون أن ت  ش( 2 را بعد از پیروزی ایشان در  فرزندانت عون:ج  شّجِّ

 !زیرا کودکان دوست دارند که تشویق شوند امتحان تشویق کن

گاه بدأت النّار تحّرق کّل بضائع إشتریتها من المتجر: آتش سوزی شروع شد و تمام کاالهایی که از فروش( 3

 سوزاند. بودمشانخریده 
با این جشن قصد داریم کسانی را که دوستمان دارند، گرامی  وننا: همانابّ حالحفلة نکّرم الّذین ی هإنّما نقصد بهذ( 4

 بداریم!

 

ُ:أالخطعيّنُ 

هستند که  هامادران همچون فرشتگان خانهیل و النّهار!:ما نرید فی الّ  کأّن ا ّمهات مالئکة البیوت أن تٛجلب کلّ 

هرچه ما در روز و شب می خواهیم حاضر می کنند!

و نیست یا ابا عبداهلل کاش هیچ روزی مانند روز تک!:ئهللا لیتنی أستطیع أن أزور کربالبا عبدأوم کیومک یأ یٛال 

 م!را زیارت کنم کربالی تو بتوان

قووالدی ح  أ مس الّصحف الموجودة قبل تقاعد هذه المدیرة اّرِّ های موجود را قبل از فرزندانم ی  پنجم روزنامه:!خ 

 بازنشستگی این مدیر سوزاندند!

کرد و تمام اعضای سپاهش را  ردشمن از میدان جنگ فرا:!عضاء جیشهأفّرق کل  و رب من ساحة الحربهالعّدو  

 پراکنده ساخت!
 

 برایشان شان را بخوانند. گویی بارانعار عربیدهم در کالس اشآموزان اجازه میبارد به دانشهنگامی که باران می» 
ُعندماُالّسماءُتمطرُ..............ُ«:شعر زندگی است!

 !لها المطر القصیدة الحیاة الطالبان قراءة قصائدهما العربیّة فی الّصف کأنّ  حأسم( 1

 !لهم المطر القصیدة الحیاة کأنّ  صفالطاّلب أن یقرؤوا قصائدهم العربیّة فی  حأسم( 2

 !لهنّ  قصیدة الحیاةالمطر  الطالبات أن یقرأن قصائدهّن العربیّة فی الّصف کأنّ  حأسم( 3

 !لهم قصیدة الحیاةالمطر  المیذ أن یقرؤوا قصائد عربّیتهم فی الّصف ألنّ التّ  حأسم( 4
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سائرُُ*يلرکض«ُغاندي»ُفيُإحدیُالمحّطاتُکان ک،ُمّماُسبّبُُالراکبينمهسرعاُ  نلحوُالقطارُحتّیُيللحقُبه.ُبدأُالقطارُبالتحرُّ
بُِمنُاللّحاقُبه،ُفقفزُ إلیُأنُقلره  ُ ُمنُالّصعودُإلیُالقطار!ُتمّکنُفيهاُقفزة ُأنُيلجريُغانديُمهسرعا

ُأحدُُِابتسمُلعندئٍذُ يهُغانديُألنّهُرأیُأّنُتلکُالقفزةُسبَّبتُسقوطل لُکثيرا ُوُِحذاءل **ُخارجُالقطارُدونُأنُيلشعرُبه.ُفلمُيتأمَّ
ُقريبا ُمنُاألّول!ُ ماهُبسرعةُليلستقرَّ هُالثانيُوُرل ُمنُفعلهُهذا،ُوُسألوهُعنُسببُعمله،ُفقالُُفتعّجبخلعُحذاءل الّرکابه

دُمنُالثانيُإذاُماُبقيُمعي،ُفرميتههُالمهاتماُغاندي:ُللنُأستطيعُالعودةلُإلحضارُماُسقطُمنّي،ُکماُالُيهمکنُليُأنُأستفي
نُيلجدهماُبهماُمعا ! ُفربّماُمل

ُ*ُيلرکض:ُيمشيُبسرعة

 **ُِحذاء:ُنلْعل،ُماُيلبسُاإلنسانُفيُرْجله.

 متیُقامُغاندیُبالقفزُنحوُالقطار؟ 

 (حین وصل الیه بعد ساعٍۀ!1

 (عندما اقترب منه!2

 !نحوه مسرعا   یَجري بدأ حینما (3

 !القطار   یتحّرك أن قبل (4

 

میُأينُإلیُوُمتی  ُ:الّصحيحُعيّنُالثاني؟ُحذاءهُرل
 !نحَوه قفز لّما القطار خارج إلی َرماه( 1

 !األّول من قریبا   رماه کثیرا ، فّکر أن بعد( 2

 ! القطار خارج إلی رماه استقّر، أن بمجّرد( 3

 !األّول الحذاء نحو رماه بالتحّرك القطار بدأ أن بمجرد( 4

 

 :الخطأُعيّن 

 ! القطار محّطة إلی الوصول قبل یرکض کان ما غاندي إنّ ( 1

 !کاآلخرین یرکب أن یقدر فلم المقّرر الموعد في یَصل لم( 2

 ! فیه قفز أن بعد إال القطارَ  یرکب أن غاندي یستطع لم( 3

 !القطار في استقرّ  أن بعد حذاءیه المهاتما َرمی( 4
 

ُإبتلسمل: 
 «غاندی»فعل و مفعوله: معلوم/ – متعدّ   - الغائب المذکر للمفرد - ماض   (1

 «غاندی»فعل و فاعله /)افتعال باب )من ثالثي مزید - للغائب - ماض   فعل (2

 «غاندی»الزم/ فعل و فاعله -«ت،س،م» األصلیة حروفه و زائدان( حرفان )له ثالثي مزید (3

 «غاندی»معلوم/ فاعله  – واحد( زائد حرف   )له ثالثي مزید - الغائب المذکر للمفرد - ماض   (4

ُ:» الّراکبين « 
 «سائر»اسم الفاعل/ مضاف إلیه للمضاف  –مذّکر  –جمع  –اسم ( 1

   معرفه/ مضاف إلیه –اسم الفاعل  –مثنّی  –اسم ( 2

  «سائر»نکره/ صفة للموصوف  –جمع السالم للمذّکر  –اسم ( 3

 معرفه/ صفة –اسم المفعول  –جمع تکسیر  (4

 

ُفیُضبطُالحرکاتُأوُقراءةُالکلمات:ُالخطأعيّنُ 

ح  ( 1 ر  الصُّ اّلت فی بِّالدنا ک ل أیّام اال  ف والم  ت ْنت شِّ أ   سبوعج  د ة فی الی ومو ن قر  ة واحِّ ر   !ها م 

عّلِّم الیوم( 2 س ها الم  میلی فی ف همِّ د روس د ر   !و لکن ک نت  غائباً فی الّصف ألنّی م صاب بکورونا ساع د نی ز 

م النّاس  فی هذه الق  ال ی ت  ( 3 قین  دُّ ّدِّ ّدین  و الّصادِّ جِّ دون  و یصدقون فی کّل األحوال نیا إاّل الم  ن ه م ی جت هِّ  !ألِّ

ّما لم یذکر إسم هللا علیه! (4 لهم و ال یأکلون مِّ ّدین فی ع م  جِّ  إعل موا أّن الّسائِّحین  کانوا م 

ُ(ُُبماُيناسبُالنّص:33ُ-29اقرأُالنصُالتالیُبدقّةُثّمُأجبُعنُاالسئلة)ُ
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 فیُتبيينُالکلماتُالتالّيه؟ُخطأکمُ 

ُالقبيحةعُاآلخرينُعلیُالقيامُبأعمالُالمفسدۀ:الّذیُيشجُّب(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُءالف(العميل:هوُالذیُيعملُمنُالّصباحُحتیُالمسا

ُفيهُالطاقۀُالکهربائيّۀ.ُُُُُُُُُُُُُُُج(البطُّ ُبهاُعلُُُُُُُُُاريۀ:شیٌءُتکنزه ُیُحفظُاالشياءد(الذکريات:هیُقوۀُفیُانسانُيقدره

ُعمٍلُسيئُفیُحقُالّناسالقيامُبئات:يُّالسُّيعيشُفيهُانواعُمختلفۀُمنُالحيواناتُالمائيّۀُو(ُکبيربحٌرُالشاّلل:هـ(

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

 

ُ:المعنیحسبُُالخطاعيّنُ 

 اإلستغفار فی کل لحظات عمرک! فعلیک الّذی ی ست ْغفِّرهذنوب ( ی غفِّر هللا  1

ضان فی ط هران ا رید أن أذهب بالحافلة هناک!2 م   ( الّسوق ف تِّح  ب عد ش هرِّ ر 

ن الّسماء ی سّمی 3  !نراه عندما مسرورینو نحن نصبح « المط ر»( ی نزل  هللا ماء  مِّ

نی دروساً نافعاً لحیاتی و أنا أتعّلم کلّها منها 4  مشتاقة!( معلّمتی ت علِّّم 
 

ُفيهاُامر:ُليسعبارةُعيّنُ 

تِّك   فِّي أدخلنا »(1 ْحم  م   أ ْنت   و   ر  ین   أ ْرح  مِّ احِّ  !«ا لرّٰ

 کاإلخوان و التخافوا بعضاً من بعض! تعاملوا زمالئی( 2

 !غداً  فی الساعة الثامنة ةمدرسالصالة إمتحان جتمعوا فی إطاّلبی ( 3

 األسبوع الماضیه!صدیقی إشتغل فی مصنع أبی کّل ایّام ( 4
 

ُعيّنُعبارةُفيهاُمصدرُثالثیُمزيد: 

 !الّسماء بمصباح و تشبّهالقمر کوکب یدور حول األرض و بعض کواکب ا خری ( 1

قة جّداً  یرافقنی لکنّ عندی صدیقات ( 2 رافق ة صادِّ  !أصغرهّن م 

عة تخّرج  تکلّم ( 3 ول جامِّ ع مدیری ح   !و کان أساتیذها کمثل الّنجوم فی الّسماء  منهاأبی م 

 فی مدرستنا مع زمیالتنا! یّة و التاریخیّةنحتفل هذه األیّام بالمناسبات العلم( 4

 

ُ:«ال»الصحيحُفیُنوعُعيّنُ 

 النافیه بالجنس(-فیه!)الناهیه ةکل طعام ال یذکر اسم هللا علیه...ال برک(1

:ال،ال طالب ( 2  النافیه للجنس(-هنا)الجوابیّهأ فی مدرسه طالٌب؟فأجاب 

 النافیه للجنس(-)النافیه {لنا ما ال طاقه لنا بهنا و ال تحمّ ربّ }( 3

 الناهیه(-رین!)الناهیهبصوت مرتفع ربّما الیعجب اآلخ   ال تتکلّمن( 4

 

ُ:صحيحالعيّنُ 

ً  قلبی، أنا ا حبّک یا حسین )ع( فی ( أنّک عالم بما1  !و ا حّب أوالدک جمیعا

ً رم( ال 2  !الیوم طوالفاقرأ کتب مفیدة  أفضل من الکتاب فی العالم افقا

 !و شّجع تالمیذ متکاسلین فی صفّنا ( أصبحت تلمیذاً مثالیّاً لکّن مدیری لم یشّجعنی3

ست  نوات اّلتی سّ فی ال ( لیتنی أستطیع أکون  معلّماً حسناً لطاّلبی4  !فی المدرسة در 

ُُ(٤٠-35:ُ)التاليةُاألسئلةُعنُأجبُ
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 شود؟به کدام امر منجر می« وَ ما خََلقنا السَّماوات و االرض و ما بَینَهُما العِبین» عدم درک آیة شریفة -41

 «إنَّ الدَّارَ اآلخِرة لِهَی الحیوان لو کانوا یَعلَمون( »1

 «ال هُم یحزَنون  ال خوفٌ عََلیهِم ووَ( »2

 «قالوا ما ِهی اِّلا حیاتنا الدُّنیا نموت و نحیا وَ( »3

 «وَ ما لَُهم بِذلکَ من علٍم اِن هُم ألّا یَظّنون»( 4
 

کوشد، کدام یک از پیامدهای اعتقاد به معاد در او اثر گذار بوده است و انسانی که در راه خدمت به خلق خدا می -42
 چیزی در او شکل گرفته است؟ انتخاب این هدف تحت تاثیر چه

 نهایت طلبی و استعدادهای گوناگونشپاسخگو بودن به میل بی اندیشیدن به ارزش این کار و –فال خوفٌ علیهم ( 1

 ی فعالیت و کار.باز شدن پنجره امید و روشنایی به روی انسان و فراگیر شدن شور و نشاط و انگیزه –( فال خوف علیهم 2

 ی فعالیت و کار.نشاط و انگیزهباز شدن پنجره امید و روشنایی به روی انسان و فراگیر شدن شور و  –و ال هم یحزنون ( 3

 و استعدادهای گوناگونش.نهایت طلبی ش این کار و پاسخگو بودن به میل بیزاندیشیدن به ار –و ال هم یحزنون ( 4

 

 انسانی به درستی ذکر شده اند؟چند مورد از موارد ذیل، در ارتباط با ابعاد  -43

 عد جسمانی و روحانیالف( دارای تغییرات و دگرگونی: هر دو بُ 
 عد جسمانیب( متالشی شدن و قابلیت فرسودگی: بُ

 عد روحانیج( حفظ آگاهی پس از مرگ: بُ 
 ( یک مورد4( صفر مورد                3( دو مورد                2( سه مورد                1
 

نتیجه کدام یک از « من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم»حدیث شریفه  -44
 های زیر است؟عبارت

 «...نیا إال یاة الدّالحَ ما هذهِ  وَ( »1

 «...حیا و نَ و موتُ نیا نَنا الدُّیاتُإال حَ  یَوا ما هِ قالُ وَ»( 2

 «... ا  صالح لَ مِو عَ رِاآلخِ ومِو الیَ باهللِ نَ ن آمَمَ( »3

  «ا کفورا و إمّ ا ا شاکرإمّ یناهُا هدَإنّ»( 4

ای به دنبال داشته، مرتبط با کدام دیدگاه است و ، چه ثمره«زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذرا است»عبارت  -45
 تعبیر قرآنی این دیدگاه چیست؟

 « لهو و لعب» -پیامبران الهی  -« فال خوف علیهم و ال هم یحزنون»( 1

 «لهو و لعب» -پیامبران الهی  -« لِهی الحیوانة اِنّ الدّار اآلخر»( 2

 «نموت و نحیا» -منکرین معاد  -« ما یهلکنا اال الدهر»( 3

 «نموت و نحیا» -منکرین معاد  -« ما هِیَ الّا حیاتنا الدّنیا»( 4

برای کسی که مرگ را پایان زندگی « گیری از دیگرانکناره»و « میل به جاودانگی»، «نشاط شدن زندگیبی »بین  -46
 . است.داند، رابطه علیت برقرار است که عنوان هر یک به ترتیب ...................... ، ..................... و ........................می
 دلیل -نتیجه -دلیل( 2                 معلول -تعل -معلول( 1
 دلیل -نتیجه -نتیجه( 4                  معلول -علت -علت( 3
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 اند؟چند مورد از آیات زیر در ارتباط با ضرورت و امکان وقوع معاد به درستی ذکر شده -47
 وقوع معادامکان «: بگو: همان خدایی که آنها را برای نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی داناست»الف( 

گونه که بوده، مجددًا آوریم، بلکه سرانگشتان آنها را نیز همانها را به حالت اول در میهای آننه تنها استخوان»ب( 
 ضرورت وقوع معاد«: کنیم.خلق می

 معاد ضرورت وقوع«: عونرجَ ینا ال تُلَاِم کُو انَّ م عبثاًقناکُلَما خَم انَّبتُسِحَأفَ»ج( 
ضرورت «: فرستد تا ابر را برانگیزد. سپس آن ابر را به سوی سرزمینی مرده برانیم و .... ها را میخداست که باد»د( 

 معاد وقوع
 ( صفر مورد4( یک مورد             3( سه مورد               2( دو مورد              1

 

......... را ........... و ........وعده عدم تساوی ......خداوند ...« ین آمنوا و عملوا الصالحات أم نجعل الذّ»مطابق آیه شریفه  -48
 کند...... الهی، بیان می...برای حتمیت بخشیدن وقوع معاد براساس ..........

 عدل -بدکاران -مؤمنان( 2                        حکمت -بدکاران -مؤمنان( 1
 حکمت -مفسدان -نانمؤم( 4                           عدل -مفسدان -مؤمنان( 3

 

ها، کدام یک از موارد زیر را منجر های انسان برای رسیدن به کماالت و زیباییعدم وجود حد و مرز در خواسته -49
 شود؟ همچنین این موضوع در کدام عبارت قرآنی مشهود است؟می

ها آوریم بلکه سرانگشتان آندرمی های آنها را به حالت اولنه تنها استخوان» -امکان وقوع معاد براساس قدرت خداوند  (1

 «کنیم.را نیز همانگونه که بوده، مجددا خلق می

 «أم نَجعَُل الَّذین آَمنوا وَ عَمِلوا الصالحاِت کالمفسدینَ ِفی االرضِ» -ضرورت وقوع معاد براساس عدل الهی  (2

 «أفََحسِبُتم انّما خلقناکم عبثا  و انّکم الینا التُرَجعون» -ضرورت وثوع معاد براساس حکمت الهی  (3

 «الریب فیه ةمااهللُ ال إله اّلا هو لیجمعنکم الی یوم القیا» -ی خداوند امکان وقوع معاد براساس اراده (4

گرایش فطری انسان به »قیقت به تناقض اگر زندگی دیگری جز زندگی محدود دنیوی وجود نداشته باشد، در ح -50
 شود.بریم که در نهایت منجر به اثبات ........................ معاد میبا ......................... الهی پی می «جاودانگی

 امکان وقوع -حکمت الهی (2                          ضرورت وقوع -حکمت الهی (1
 ضرورت وقوع -عدل الهی (4                                امکان وقوع -عدل الهی (3
 

 

بیابیم، کدام یک از مراتب توحید، « ربانیت خداوند»و « مالکیت خداوند»اگر بخواهیم به ترتیب برهانی مبنی بر  -51
 پرسش می باشند؟ پاسخگوی این

 اجتماع خالقیت، مالکیت و والیت خداوند -خالقیت خداوند( 1
 اجتماع خالقیت، مالکیت و والیت خداوند -والیت خداوند (2
 اجتماع خالقیت و والیت خداوند -والیت خداوند (3
 اجتماع خالقیت و والیت خداوند -خالقیت خداوند (4
 

 کدام گزینه درست است؟ -52
توانایی عینیت بخشی به توحید در ارتباط با توانایی اولیای الهی در برآوردن حاجات مردم، با ارجاع این توانمندی به  (1

 شود.حقق میخداوند م
 یابد.وردن حاجات توسط پیامبر )ص( تنها به زمان حیات دنیوی ایشان تخصیص میآتوانایی بر (2
 اری مسلمانان می پردازند.یاولیای الهی به واسطه اسباب مادی و غیر مادی به  (3
 تفکردر صفات خداوند، در نظر پیامبر اکرم )ص( نهی شده است. (4
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 الک مطلق عالم را خداوند متعال بدانیم، زمینه پذیرش کدام مرتبه از توحید را ترسیم می نماییم؟اگر م -53

 اهلل خالق کل شیء( 2                     ما لهم من دونه من ولی( 1

 وَ هُوَ َربُّ کُل َشیءٍ ( 4                                قل هو اهلل احد( 3

..................... در تقابل  .................... است و آیه یعنی .................... که نتیجه منطقی آن،عین همدیگر بودن خدایان،  -54
 صریح با این موضوع است.

 «و هو الواحد القهار» -نفی تعدد و تکثر در امر آفرینش -خالقیت بخشی از جهان به واسطه خدایان (1
کل  قل اهلل خالقُ» -تکمین فرض محدودیت و نقص از خدایان -آفرینش جهانهمکاری هر یک از خدایان در کار  (2

 «شیء
 «کل شیء قل اهلل خالقُ» -نفی تعدد و تکثر در امر آفرینش -هر خدایی واجد کمال خدای دیگری باشد (3
 «رو هو الواحد القها» -تکمین فرض محدودیت و نقص از خدایان -هر خدایی واجد کمال خدای دیگری باشد (4

 
 

خداوند مالک اختیاری است که تدبیر و پرورش موجودات را بر »و « خداوند مالک جهان است»یک از عبارات  هر  -55
 با کدام یک از عبارات ذیل متناسب است؟« اردعهده د

 «یءل شَ کُ و ربُّهُ وَ» -«وَ لِلّهِ ما ِفی السَّماوات وَ ما فِی األرضِ» (1

 «ن ولیه مِن دونِم مِهُ ما لَ» -«وَ ما فِی األرضِ وَ لِلّهِ ما ِفی السَّماوات» (2

 «دحَاَ وا فُه کُ ن لَکُم یَ لَ  وَ» -«اهلل خالق کل شیءٍ» (3

 «یءل شَ کُ و ربُّهُ  وَ» -«اهلل خالق کل شیءٍ» (4

 برخاسته از آیهدر بینش اسالمی، درخواست از پزشک برای درمان بیمار منافاتی با ..................... ندارد که مفهوم  -56
 است. .....................

 «یا ایها الناس انتم الفقراء إلى اهلل و اهلل هو الغنى الحمید» -توحید در خالقیت( 1

 «شیءٍ لّ کُ ربُّ وَو هُ» -توحید در خالقیت( 2

 «یا ایها الناس انتم الفقراء الى اهلل و اهلل هو الغنى الحمید» -توحید در ربوبیت( 3

 «شیءٍ لّ کُ ربُّ وَو هُ» -در ربوبیت توحید( 4

واسطه و مجرای دستورات الهی بودن پیامبر )ص( میان خدا و »و « اعتقاد به استقالل مخلوقات در فاعلیت»عبارات  -57
 اشاره به کدام یک از مراتب شرک یا توحید دارند؟ به ترتیب« بندگان

 توحید در والیت -شرک در والیت( 1

 در والیت توحید -شرک در ربوبیت( 2

 توحید در ربوبیت -شرک در والیت( 3

 توحید در ربوبیت -شرک در ربوبیت( 4

 مسیری را نمایان سازیم ...... .« ما رَایتُ شیئاً اِلّا و رَاَیتُ اهللَ قَبلُُه وَ َبعدَهُ وَ مَعَهُ»اگر بخواهیم برای حدیث  -58
                    هاست. رسد و تنها وابسته به عادی کردن دل از زشتیسیدن به این هدف آسان به نظر میر( 1
 این هدف قابل دسترس نیست مگر برذای اولیای خدا.( 2
                      برای جوانان و نوجوانان.رسد، اما هدفی قابل دسترس است، به خصوص در نگاه نخست مشکل به نظر می (3
 ی کیفی رسیدن به این هدف متفاوت است.وابسته به میزان بروز استعدادهای هر فرد، درجه (4
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تغییر و  است؛ همچنین حق......................  «ل اهللو االرض قُ ماواتِالسَّ بُّن رَل مَقُ»موضوع نهایی بیان شده در عبارت  -59
 داشتن، معلول کدام عبارت قرآنی است؟ استفاده

 «ءٍل شیکُ ربُّ  وَهُ وَ » -یکتایی خداوند( 1

 «ءٍل شیکُ ربُّ وَهُ وَ» -چاره جویی و تدبیر الهی (2

 « وَ لِلِّه ما ِفی السَّماوات وَ ما فِی األرضِ  » -چاره جویی و تدبیر الهی (3

 « وَ ِللّهِ ما ِفی السَّماوات وَ ما فِی األرضِ » -یکتایی خداوند (4

بودن تدبیر امور توسط خداوند، مهر بطالنی بزنیم و آن را به صورت دائمی در نظر گیریم، کدام  اگر بخواهیم بر موقتی -60
 گر ما در رسیدن به این مفهوم است؟عبارت قرآنی، یاری

 «کّل یوم هُوَ فی شأن»( 1

 «اهللُ نور السَّماوات و األرض» (2

 «قُل مَن ربِّ السَّماوات و األرض» (3

 «أنتم الفقراء إلی اهللیا ایُّها الُناس » (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. 

 
 

61. John will ………..taken to the party, if he …………….. go to the school.  

1) being / did            2) be / doesn't           3) been / does               4) be / didn't 
 

 

62. A:…………………… in English? 

      B: Yes, but I can't read it.  

1) are you giving the newspaper                             2) were you gave a newspaper   

3) you were given the newspaper                           4) were you given a newspaper  
  

 

63. I think you……………… have a safe flight with Qatar Airways. 

1) won't                  2) are not going to           3) will                       4) are going to 

 
 

64. And I'm afraid of what may happen to you, the …………… is still there, but I'm glad your 
house is empty and you and Rose have gone. 

1) agreement                   2) pity                          3) blessing                   4) cancer     
 

     

65. A: That carpet will cover the floor with a meter to ……….. . 

      B: I am not sure. Let's check it. 

1) dedicate          2) spare            3) catch               4) confirm 
 

 

 66. For such a famous, wealthy man, his personal life was …………………….simple and 
ordinary. 

1) undoubtedly        2) perfectly               3) surprisingly              4) excitingly 
  

 

 67. Well, we were ahead of …………….. until we hit the traffic. Now, we'll arrive an hour 
late.  

1) plan                     2) pattern                3) chart                         4) schedule       
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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. 

 

It has been years since human beings started feeling new needs. Needs were to be met as soon 
as possible. Many scientists tried to invent some gadgets by means of getting.……(68)……. 
from both nature and past researches to find a way to fulfill these requirements. Ordinary 
people were shocked to see new products. The most amazing one was smartphones. 
Smartphones .……(69)……. known to be the most useful inventions of human for a better 
means of communication when far distance could be an obstacle for people. These new devices 
brought people the chance to do various works .……(70)……. texting, video call, downloading 
and uploading files via internet. In the past, people used to read newspapers while nowadays 
this old method .……(71)……. been replaced by these smartphones to make a big difference 
in people’s lifestyle to be aware of news and other daily incidents. People these days count this 
new .……(72)……. as part of their life which is impossible to be detached. On the whole, 
inventions have opened a new window to our life for more comfort and pacification. 

68.1) inspiration      2) information           3) classification            4) conversation 

69.1) is                    2) was                        3) are                            4) were 

70.1) about              2) whole                    3) such as                      4) as   

71.1) is                    2) was                        3) being                         4) has 
72.1) ways             2) inventions             3) parts                        4) devices 

 

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  
   There are many reasons for us as children to love our parents, but I think the most important of all 
is because they love and care about us unconditionally. One day a teacher talked to her students 
about the sacrifices that our parents do every day to keep us safe and smiling, and she also reminded 
us that what we can do in return to repay their good will is to treat them with respect and always 
listen to them. Here are some of the reasons why we must respect our parents and guardians and I 
believe it can help us as children to be responsible individuals. 

     First, our parents are older and wiser which means they have seen more of the world and have a 
lot of experience with what is bad or good for us. Secondly, and the most important, our Parents 
have raised us, gave us their precious time, money, love, patience and effort in making us the 
people we are today, among others Besides, if you notice well, our parents are always there for us 
no matter what. Even when we do mistakes; they see us through the good and the bad and provide a 
listening ear. It is believed there are many reasons why we should never draw a deaf ear towards 
our parents, but it’s important to know that our parents are the only people with our best interest at 
heart, and thus respecting them is one way to show our gratitude. 

 
 

 73- What does the underlined word convey? 

1) people in charge     2) respectable people      3) careful people        4) active people 
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74- Which statement is not true according to the passage? 

1) We should respect elderly people in our life 

2) Older people have more experience than younger ones. 

3) Young people shouldn’t worry about their problems relying on their parents. 

4) When we make mistakes parents wouldn’t support us anymore. 
 

75- What does “respecting parents” mean based on the text? 

1) the way we show that we are not deaf             2) the way we show our gratitude 

3) the way we express our love to our parents    4) the way we react toward our adults  
 

 76- What is the best tittle for this passage? 

1) parents and children                                       2) elderly people and respect 

3) paying attention to our manner                      4) people in life 

 

Passage 2 
      The world is in the midst of a mass extinction crisis, losing species at 1,000 times the natural 
background rate. As a result of human population growth and ever-increasing consumption, 
threatened and endangered species are facing habitat loss, introduction of exotic species, and 
climate disruption.  

   Every year, the world’s increasing population adds about 37 billion of tons of carbon dioxide into 
the atmosphere. These emissions come from industry, agriculture, forestry, utilities, and 
transportation. Importantly, deforestation which the burning of tropical forests is the major 
component. In fact, deforestation contributes about 10% of these emissions. In addition, it is also 
the principal driver of biodiversity loss.   

    Our unrelenting carbon dioxide emissions have surpassed the planet’s ability to absorb these 
greenhouse gases. With this imbalance, we now face climate disruption and species extinctions. 
Even under the most optimistic scenarios, we aren’t going to reduce the high levels of carbon 
dioxide anytime soon.  

     While governments struggle with finding solutions, species are seeking higher ground with 
habitable temperatures for their survival. In addition, communities are facing floods, landslides, 
droughts, and other environmental consequences. Overall, the planet is losing resilience. 

 

77. What hasn’t caused animals to lose their right to live? 

1) using animals as consumption                       2) the existence of a lot of people 

3) increasing rate of dioxide                              4) the ability of plants to absorb greenhouses 
 

 

 78. What does the underlined word mean? 

1) planting more trees in jungles                     2) cutting trees 

3) watering trees                                              4) taking care of trees 

 

79. What is the third paragraph trying to say? 

1) Carbon dioxide has stopped trees to absorb greenhouse gases. 

2) plants have the ability to transfer greenhouse gases everywhere 

3) carbon dioxide has aided plants to absorb greenhouse gases 

4) we can control the level of carbon dioxide. 

 

80. What has caused our planet to be in the situation of crisis? 

1) government’s decisions                               2) endangered species 

3) natural disasters                                           4) animals survival 



 

O
2

F
 

D 

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

 

A الف 

 1400آمادگی کنکور 

 گروه آموزشی ماز

 کنيد طی آسان را کنکور مارپيچ ما با

www.biomaze.ir 
 

 زمان تا شماره از شماره التعداد سؤ درس

 دقيقه10 90 81 10 زمين شناسي

 دقيقه 35 110 91 20 ریاضي

 دقيقه 35 150 111 40 شناسيزیست

 دقيقه 15 160 151 10 )دوازدهم(فيزیک 

 دقيقه 15 180 161 10 (فيزیک )پایه

 دقيقه 20 195 181 15 شيمي )دوازدهم(

 دقيقه 15 225 196 15 شيمي )پایه(

 دقيقه 145 گویی:مدت پاسخ 120 تعداد سؤال:

 

 گروه آزمایشی علوم تجربی ختصاصیادفترچه 

 (30/7/99چهارشنبه ) 2ـ مرحله  مازآزمون 
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 کدام مقایسه در رابطه با درصد وزنی کانی های سازندۀ  پوستۀ  زمین، درست است؟  

 ( درصد میکاها بیشتر از آمفیبول ها است.2درصد کوارتز کمتر از فلدسپارهای پتاسیم است.             (1     

 ( درصد پیروکسن ها بیشتر از کوارتز است. 4درصد آمفیبول ها کمتر از پیروکسن ها است.               (3      

 
 هستند؟ سیلیکاتی شده، ذکر های کانی همه گزینه کدام در 

 زمرد، الیوین، کرندوم و گارنت( 2                                    یاقوت، زمرد، الیوین و عقیق( 1

 الماس و فیروزه( گارنت، کرندوم،4                                    قیق، زمرد و زبرجدگارنت، ع( 3

 

کیلوگرم سنگی که استخراج می شود، چند گرم طال  400باشد، از هر  ppm4 زرشوران تکاب  اگر عیار طال در معدن  

 بدست می آید؟

1 )6/1                                2 )2/3                               3 )10                           4 )5/2 

 

 ها درست است؟کدام مقایسه، برای منشأ و نحوۀ تشکیل کانسنگ 
 .است گرمابی روی کانسنگ ولی بوده سرب کانسنگ مانند نیکل کانسنگ تشکیل نحوه( 1

 .است ماگمایی نیکل کانسنگ ولی بوده کرومیت کانسنگ همانند روی کانسنگ تشکیل نحوه( 2

 .است رسوبی نیکل کانسنگ ولی بوده گرمابی سرب کانسنگ همانند روی کانسنگ( 3

 .است ماگمایی نیکل کانسنگ ولی بوده گرمابی قلع کانسنگ همانند روی کانسنگ( 4
                                                              

 زیر دارای ترکیب شیمیایی اکسید آلومینیم  می باشد؟کدام یک از گوهرهای  
 ( یاقوت کبود4     ( زبرجد                    3 ( عقیق                         2                آمتیست              (1

 

 گیرد؟ می صورت زمانی چه خام نفت به آلی مواد تبدیل 

 واکنش های شیمیایی بعد از تشکیل سنگ مادر از طریق یک سری( 1

 در اثر واکنش های شیمیایی در طی تشکیل سنگ مخزن (2

 در اثر فشار و گرما هنگام شکل گیری سنگ مخزن (3

 طی تبدیل رسوبات دانه ریز به سنگ مادر (4

 

  مورد را می توان، مهم ترین کانۀ فلز سرب به حساب آورد؟ کدام 

 کالکوپیریت( 4( پیریت                          3پار                         ( فلدس2گالن                             (1
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  (است مادر سنگ A الیه) باشد؟ گیر نفت یک مخزن سنگ عنوانه ب تواند می D الیه صورتی چه در شکل، به توجه با 

سنگ آهک حفره دار  F و E های ماسه سنگ و الیه Dشیل ، الیه  Cاگر الیه  (1

 باشند.

ماسه سنگ  F و E های سنگ آهک حفره دار و الیه Dشیل ، الیه  Bاگر الیه  (2

 باشند.

 Eسنگ آهک حفره دار و الیه  Dالیه ،ماسه سنگ C و   Bهای اگر الیه (3

 سنگ گچ باشد.

   ماسه سنگ باشند. F و  Eهای سنگ گچ و الیه D، الیه شیل Cاگر الیه  (4
 

 روی اتفاقی چه کند، پیدا افزایش رطوبت و کاهش فشار و دما مقدار بیتومینه، سنگ زغال ایجاد از پس که یصورت در 

 دهد؟ می

 .شود می تبدیل آنتراسیت به بیتومینه (2                     .یابد می افزایش سنگ زغال کربن درصد (1

 .کند نمی تغییر سنگ زغال نوع (4                           .شود می تبدیل لیگنیت به بیتومینه (3

 

 کانی با ویژگی های ارائه شده مطابقت بیشتری دارد؟کدام  

 «.ایران یافت می شود  نقاط  از  بسیاری  در که  است  قیمتی  نیمه کوارتز نوع  یککانی سیلیسی و »

 ( زمرد4                  ( گارنت            3                  ( یاقوت     2          عقیق               (1
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اگر دامنه تابع   
 

x
f x

a x x




  2
1

1 2 1
برابر   R b  ،باشدa b کدام است؟ 

1)
3
2

 2)
3
2

 3)3 4)
3
2

  3 یا 

 

شکل رو به رو نمودار تابع   f x  است. دامنه تابع با ضابطه  2 y xf x  کدام است؟ 2

 
1)   , , 3 2 01 2)   , , 6 4 0 2 

  
3)   , ,2 0 0 6 4)   , ,10 0 3 

 

 f (x ) 2 

برد تابع  
 x x x

f x
x

x

    


 
  



6 1 5

7
1

 کدام است؟ 

1)( , ]0 7 2) ,0 5 3) ,5 7 4) ,0 9 
 

 

fتابع   (x) log (x x )  2
1
2

2  در کدام بازه اکیدٌا صعودی است؟ 8

1 )( , ) 2  2 )( , ) 1  3 )( , )4  4 )( , )1 

کند، دامنه تابع ، اکیدٌا صعودی است و از مبدا مختصات عبور میRبا دامنه  fتابع  
x

g(x)
f (x )




 4
، کدام 

 است؟

1 )   2 )( , ] 0  3 )[ , )4  4 )[ , )0 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4- 2- 4 
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اگر     
2

1
9 6

x
x

g x ,f x
x x

 
  
    

 کدام است؟ fogباشند، دامنه تابع  

1)
1
2

,
 
  
 

 2)
1
2

,
 

 
 

 3) 2 0, 4)
1

1
2

,
 
 

 
 

 

اگر     
x

gof x x , f x
x


  



1
3 1

3 1
باشد، ضابطه   g x برابر کدام است؟ 

1)
x

x1 3
 2)

x

x1 3
 3)

x

4
1 3

 4)
x

4
1 3

 

 

تابع                   g , , , , a, , b, , f , , , , , , ,   11 2 3 1 3 2 1 2 2 3 5 4 4 مفروض اند اگر  1

 , fog4 و  2 , gof 4 aباشند،  2 b کدام است؟ 
1)1- 2)1 3)2- 4)2 

 

اگر      g x , g f x
x x

 
 

3 2
4 3

مقدار    ،   f  کدام است؟ 2

1)
7
2

 2)
23
2

 3)
7
2

 4)
23
2

 

 

اگر     
3 5

3
1

x
g x x , f x

x


  


باشد، جواب های معادله     fog x gof x کدام است؟ 

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

yشکل مقابل، نمودار تابع   f (x) است. مساحت محدود به نمودار تابع
x

y f ( ) 3
2

ی ها در بازه xو محور  

[ , ]2  چقدر است؟ 8
1 )36   2 )42   3 )45   4 )48 
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yنمودار تابع   f ( x) 1 ایم. نمودار را رسم کرده
x

f ( )
3

 چگونه است؟ 

1 ) 
2)  

 

3 ) 
4 ) 

 

fاگر نمودار تابع   (x) k aCosbx   به صورت زیر باشد، در اینصورتf ( )
2
3

 کدام است؟ 

1 )
9
2

   2 )3 

3 )
3
2

 ( صفر4   

 

 

مجموعه جواب نامعادله  
x

x






3 2
3

2
 به کدام صورت است ؟  

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

  3) ( , ) ( , )   
2

2
3

 4) ( , ) 
2

2
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
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مجموعه جواب نامعادله 
x x

xx x

 


 

2

2
1 3

42 8
 کدام است ؟  

1) ( , ]2 5  2) [ , ]1 5 3) ( , ] [ , )  1 5 4) ( , ] ( , ] 2 1 4 5 

 

)در بازه  , )a b نمودار تابعy x x   2 3 ، باالتر از نمودار تابع 4
x

y x 
9 3
2 2

است. طول نقطه وسط این بازه  

 کدام است ؟ 

1)1-   2)0   3) 
1
2

   4) 
1
2

 

 

 ABCDاند. اگر چهارضلعیای که در شکل مشخص است قرار گرفتهروی سهمی بگونه Dو Cو Bو Aنقاط  
 باشد، محور تقارن سهمی کدام است ؟ 20ذوزنقه متساوی الساقین به محیط 

1) 
1
2

  2)1  3) 
3
2

   4)2 

 

 

 معادلهاگر   x m x m    4 22 3  کدام است؟ mریشه حقیقی متمایز باشد، مجموعه مقادیر  4دارای  0

1)m  2 mیا2  2 2   2)m  2 2 2 3)m 2 2 3 4)m  2 3 
 

کیلومتر است. یک کشتی از شهر اول به شهر دوم می رود و  144فاصله بین دو شهر که در کنار رودخانه واقع شده اند  
کیلومتر بر ساعت بیشتر  6ساعت توقف برمی گردد. در صورتی که سرعت حرکت کشتی در مسیر جریان آب  3پس از 

ساعت بوده است، سرعت این کشتی در  17از سرعت آن در خالف جریان آب باشد و بدانیم که کل مدت زمان سفر 
 خالف جریان آب چند کیلومتر بر ساعت بوده است؟

1)12 2)16 3)18 4)24 

تابع   f x x k  6  معادلهبه گونه ای است که جواب  f x x x  به صورت بازه  210 ,a2  می
باشد.  f a کدام است؟ 

1)3 2)4 3)6 4)9 
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عهده دارد، .................. ای که در تنفس آرام و طبیعی نقش اصلی را بهدر هنگام .................. طول سارکومرها در ماهیچه-111
 شود.می

 های مجاور آن ایجادمکشی در سیاهرگفشار  -( کاهش1
 های نزدیک قلب برداشتهفشار از روی سیاهرگ -( افزایش2
 های نزدیک قلب کاستهاز میزان فشار خون در سیاهرگ -( کاهش3
 های مجاور آن افزودهبر میزان فشار خون در سیاهرگ -( افزایش4

 نماید؟درستی کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به-112

 ..................«ستگاه تنفسی در د»
 شود.های هوادار وارد می( قورباغه، هنگامی که بینی بسته است هوا به درون کیسه1
 های ورودی به هر کمان آبششی حاوی خون تیره هستند.( ماهی آب شیرین، سرخرگ2
 پردازند.ن میهای مویرگی در خارهای آبششی به تبادل گازها با آب پیرامو( ماهی آب شور، شبکه3
 شود.ها میشدادن وارد ششود با حرکتی مشابه قورت( قورباغه، هوایی که به وسیلۀ بینی به حفرۀ دهانی وارد می4

ای به کرونا هم مبتال شده است، کدام مورد دور از زمینه اکسید خون در فردی که با وجود بیماریدیدر پی افزایش کربن-113
 انتظار است؟

 النخاع، تعداد تنفس کاهش و عمق آن افزایش یابد.در بصل یهای شیمیایگیرندهبا فعالیت ( 1
 های آنزیمی بدن مختل شوند.ها، واکنشبا ایجاد تغییری در پیوند شیمیایی مولکول( 2
 ها، حجم تنفسی در دقیقه افزایش یابد.( به دنبال تغییر در فعالیت نوعی از نورون3
 های خونی افزایش یابد.بنات از بیشترین گویچهکرهای بی( میزان خروج یون4

 است؟ نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر -114

 ..................«طور طبیعی در انسان، نوعی گیرندۀ حسی در به»
 کند.( دیوارۀ سرخرگی که حاوی خون تیره است، با ارسال پیام عصبی به مغز به تنظیم فشار خون کمک می1
 کند.النخاع ارسال میعصبی مربوط به کاهش اکسیژن را به سوی بصل بتدایی سرخرگ آئورت، پیام( بخش ا2
 تواند با ارسال پیام عصبی به مغز موجب توقف غیرارادی فرایند دم شود.دار میمجاری تنفسی غضروف (3
 تأثیر دارد. اکسید حساس است، در میزان فشار سرخرگیدی( ساقۀ مغز که نسبت به افزایش کربن4

مربوط به آزمایشی برای بررسی میزان نوعی گاز در هوای دمی و بازدمی رو دستگاه روبه-115
رود در صورت استفاده از .................. به عنوان معرف در این آزمایش، انتظار میاست. 

................ مایع درون ظرف .................. به رنگ ..های متعدد ابتدا که پس از دم و بازدم
 درآید.

  زرد -الف -آهکآب( 1
 آبی -ب -تیمول بلو( برم2
 زرد -الف -تیمول بلو( برم3
 شیری -ب -آهک( آب4
 

 

طور طبیعی، فقط در یکی از این دو توان دستگاه تنفس انسان را به دو بخش اصلی تقسیم کرد. بهاز نظر عملکرد می-116
 .................. هایییاخته بخش

 رانند.( حضور دارند که مادۀ مخاطی را به سمت حلق می1
 ( وجود دارند که دارای ظاهر سنگفرشی و فاقد مژک هستند.2
 خواری در تماس مستقیم با هوای دمی قرار دارند.با توانایی بیگانه( 3
 کنند.( سنگفرشی با ترشح عامل سطح فعال به کاهش نیروی کشش سطحی کمک می4

 

 

 



 8صفحه             2مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                               زیست شناسی       

 نید.کارسال  20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

 

ترین رگی که خون کند، .................. کوچکرگترین رگی که خون خود را مستقیمًا به درون قلب تخلیه میدر انسان، بز-117
 کند، ..................خود را مستقیماً به درون قلب تخلیه می

   به نیمۀ راست قلب متصل است. -( برخالف1
 حاوی خونی با غلظت کم اکسیژن است. -( همانند2
 کند.های باالتر از قلب را دریافت میخون اندام -( همانند3
 ها دارد.در دیوارۀ خود، ضخامت الیۀ پیوندی بیشتری نسبت به سایر رگ -( برخالف4

 است؟ مناسبناچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر -118

 ..................«طور طبیعی در انسان، هر به»
 نوعی نایژک انتهایی است.دار و فاقد غضروف، مجرای تنفسیِ مژک -الف
 شود.واردشده به گویچۀ قرمز، توسط نوعی آنزیم با آب ترکیب می 2CO -ب
 کند.های درون شش دریافت میاز گیرندههایی را مرکز تنفسی در ساقۀ مغز، پیام -ج
 کند.گره لنفی در سمت راست بدن، لنف خود را در نهایت به مجرای لنفی راست وارد می -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 کدام گزینه، دربارۀ انسان صحیح است؟-119

 اند.پردۀ جنب مشترک پوشانده شده( هر دو شش توسط یک 1
 فاصلۀ دوالیۀ پردۀ جنب از یکدیگر بیشتر از ضخامت یک دنده است.( 2
 ها متصل است.ایِ داخلی به سطح بیرونی دنده( ماهیچۀ شکمی برخالف ماهیچۀ بین دنده3
 شود.فاصلۀ دیافراگم نسبت به استخوان جناغ، در هنگام انقباض این ماهیچه دیده میترین نزدیک( 4

 نماید؟طور مناسب کامل میچند مورد، عبارت زیر را به-120

 ..................« فقطشود، در هر زمانی که .................. منقبض میدر یک فرد سالم، »
 شود.به مجاری تنفسی وارد می حجم هوای جاری -عامل اول مؤثر در دم -الف
 ها پر شده است.حیاتی ششبخشی از ظرفیت  -عامل دوم مؤثر در دم -ب
 ها خارج شود.تواند از ششای میحجم ذخیره دو -ای داخلیدندهماهیچۀ بین -ج
 ها هوا باقی مانده است.مانده درون ششبه اندازۀ حجم باقی -ۀ شکمیماهیچ -د
  1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
 

اندازی شود که در طی آن قطعًا رود که نوعی فرایند غیرارادی راهانتظار می شود، که ..................در انسان، پس از آن-121
.................. 

 شود.هوا با فشار از دهان خارج می -ذرات خارجی به مجرای تنفسی وارد( 1
 کند.گلوت( به سمت زبان حرکت میبرچاکنای )اپی - حرکات کرمی در دوازدهه وارونه( 2
 گردد.حرکات کرمی در ماهیچۀ صاف ابتدای مری ایجاد می -تودۀ غذایی به حلق وارد( 3
 ماند.های صوتی ثابت میگلوت( در نزدیک پردهبرچاکنای )اپی -( گازهای نامطلوب به نای وارد4

های عصبی به مرکز عصبی تنفس در با ارسال پیامچند مورد دربارۀ هر مرکز عصبی در ساقۀ مغز انسان درست است که -122
 شود؟های دمی میالنخاع موجب توقف انقباض در ماهیچهبصل

 کند.در حالت عادی، مدت زمان دم را تنظیم می -الف
 اند.حساس 2COهایی دارد که نسبت به افزایش گیرنده -ب
 های عصبی تأثیر دارد.در غشای یاخته ATPبر میزان تجزیۀ  -ج
 های انعکاسی نقش دارد.از ساقۀ مغز قرار دارد که در فعالیتدر بخشی  -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 کدام گزینه، دربارۀ دستگاه تنفسی در جانوران صحیح است؟-123

 تبادل گازها با محیط وجود دارد. جهتای ساختارهای تنفسی ویژه هر جانور( در 1
 گیرد.گازی فقط در یک بخش از بدن صورت میدار، همۀ تبادالت هر جانور مهره( در 2
 پیرامون و مایعات بدن قرار دارد.ترین نوع آبشش در بین جانوران، فقط یک الیه یاخته بین آب ( در ساده3
 گیرد.ای، تبادل گازها در محل ساختارهای تنفسی صورت می( در برخی از جانوران بدون وجود سازوکارهای تهویه4
 

 زیر، کدام عبارت درست است؟ با توجه به شکل-124

 امکان تجمع بافت چربی وجود دارد. 4برخالف بخش  1( در بخش 1
 شود.ای یافت میبافت پیوندی رشته 3همانند بخش  2( در بخش 2
 الیه است.حاوی بافت سنگفرشی تک 2برخالف بخش  1( بخش 3
 شود.های کالژن یافت میبافتی با رشته 2همانند بخش  4( در بخش 4
 
 
 

 چند مورد، دربارۀ شبکۀ هادی در قلب انسان به درستی بیان شده است؟-125

 هر دسته تارهای بطنی در انتشار جریان الکتریکی به هر دو بطن نقش دارد. -الف
 یافته اتصال دارد.ای تخصصهر گره در دهلیز راست، با چهار دسته از تارهای ماهیچه -ب
 کنند.یافته جریان الکتریکی را از دهلیز به بطن وارد میصصای تخهایی از تارهای ماهیچهدسته -ج
 شود.ها وارد میدر یک دورۀ کاری قلب، جریان الکتریکی ابتدا به نوک قلب و سپس به دیوارۀ بین بطن -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

کدام پردازد، ا محیط میدر ارتباط با هر جانوری که به کمک شبکۀ مویرگی وسیعی در زیر پوست خود به تبادل گازها ب-126
 صحیح است؟گزینه 

 شوند.های قلب توسط خون روشن تغذیه می( یاخته1
 کند.( گازهای تنفسی را از محیط آبی پیرامون خود دریافت می2
 کنند.های خونی پوست در تبادل گازها با محیط شرکت می( همۀ رگ3
 کند.پوست دریافت میای را از ( همۀ اکسیژن مورد نیاز برای تنفس یاخته4
 

 است؟ نادرستبا توجه به تصویر زیر، کدام گزینه -127

 

 

 

 

 
 شود.دهلیزی فعالیت الکتریکی ایجاد میدر گره سینوسی Cبرخالف  A( در نقطۀ 1
 شود.خون تیره از دهلیز راست به بطن راست وارد می Hهمانند  B( در نقطۀ 2
 شود.های اصلی متصل به قلب کاسته میاز میزان قطر سرخرگ Fبرخالف  G( در نقطۀ 3
 یابد.بطنی انتشار میتارهای بین جریان الکتریکی در دسته Bهمانند  D( در نقطۀ 4

 ها، کدام گزینه درست است؟در ارتباط با تبادل مواد در مویرگ-128

 ای، در ابتدای مویرگ بیشتر از انتهای آن است.نیروی مؤثر در جریان تودهنوعی ( 1
 گیرد.ها صورت میای، انتقال فعال مواد فقط از منافذ دیوارۀ مویرگجریان توده( در 2
 شوند.ها خارج میبافتی از راه انتشار از مویرگمیان های محلول در مایع( همۀ مولکول3
 پی داشته باشد. تواند ادم در لولۀ گوارش را در( کاهش فشار در سیاهرگ باب کبدی می4
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پار )مونومر(های حاصل از گوارش شیمیایی غذا قبل از روده به پایان گوارش مواد غذایی و جذب تکدر نوعی جانور -129
 ای دارد؟رسد. دستگاه تنفسی در این جانور چه مشخصهمی

 بست هستند.( همۀ انشعابات در مجاری تنفسی، بن1
 پذیر است.( ورود اکسیژن به هر نایدیس فقط از طریق یک منفذ تنفسی امکان2
 گیرد.فقط در محلی از نایدیس که حاوی مایع است، صورت می درون بدن هاییاختهبه  اکسیژن( ورود 3
 شود.ها وارد میهای هوادار عقبی و سپس به ششدار پس از عبور از نای، ابتدا به کیسه( هوای اکسیژن4

 نامناسبگزینه برای تکمیل عبارت زیر  شناسی دورۀ متوسطۀ دوم، کدامهای زیستبا توجه به مطالب ذکرشده در کتاب-130
 است؟

 ..................«شود که هایی یافت میدر نوعی اندام لنفی در بدن انسان، مویرگ»
 های پوششی خود به همراه غشای پایۀ ضخیم هستند.( دارای منافذ زیاد در غشای یاخته1
 شود.هایی دیده میها به شکل حفرههای پوششیِ دیوارۀ آن( فاصلۀ بین یاخته2
 شود.شدت تنظیم میها بههای پوششی دیواره، ورود و خروج مواد در آن( با وجود ارتباط تنگاتنگ یاخته3
 ها را محدود کند.تواند عبور انواعی از پروتئینها می( وجود الیۀ پروتئینی در غشای پایۀ آن4

ها، وقوع کدام یک از اتفاقات زیر دور از ساختاری پروتئیندر حین تشکیل پیوند موثر در ایجاد اولین سطح از سطوح -131
 انتظار خواهد بود؟

 یک آمینواسید برای تولید مولکول آب استفاده شوند. OHپپتیدی با گروه آمین زنجیرۀ پلی H( اتم 1
 پپتیدی موثر باشد.   دهی زنجیرۀ پلیبدون دخالت در تشکیل نوعی پیوند اشتراکی در شکل R( گروه 2
 گروه آمین خود، در تولید یک مولکول آب شرکت کند. H( یک نوع آمینواسید بدون آزادسازی اتم 3
 در تولید یک مولکول آب ضمن تشکیل نوعی پیوند اشتراکی شرکت کند. OH( نوعی آمینواسید بدون آزادسازی 4

گی دارد. کدام گزینه در ارتباط با به ماهیت شیمیایی گروه خاصی از آمینواسیدها بستها دهی به پروتئینتاثیر شکل-132
 پپتیدی درست است؟کننده در یک زنجیرۀ پلیاین گروه در هر آمینواسید شرکت

 کند.پپتیدی شرکت میاز سطوح ساختاری هر زنجیرۀ پلی هایی از اولین سطح( در ایجاد شاخه1

 شود.دوم پروتئین میگیری ساختار ( با شرکت در تشکیل نوعی پیوند غیر اشتراکی منجربه شکل2
 کند.گیری سومین سطح ساختاری پروتئین شرکت می( با ممانعت از قرارگیری در معرض آب، در شکل3
 کند.پپتیدی نقش ایفا میگذاری الکترون در تشکیل ساختار نهایی هر زنجیرۀ پلی( بدون اشتراک4

 .هر آمینواسیدی که .................. قطعاً .................-133

با شرکت در تولید پیوند پپتیدی منجربه آزاد سازی یک مولکول آب  -( دارای نوعی گروه اسیدی در ساختار خود است1
 د.شومی
با تشکیل پیوندهای پپتیدی، در تشکیل یک زنجیرۀ  -آمین وارد واکنش با آمینواسید دیگر شود H( از سمت اتم 2

 کند. بدون شاخه شرکت می
کربوکسیل در واکنش با آمینواسید مجاور  OHاز سمت عامل  -پپتیدی موثر استزنجیرۀ پلی گیری یک( در شکل3

 کند.شرکت می
 کند.آزاد می Hبرای تشکیل هر مولکول آب یک اتم  -( در تشکیل اولین سطح ساختاری پروتئین موثر است4

 سایی شد، ..................در .................. سطح ساختاری از اولین پروتئینی که ساختار آن شنا-134

 میان هیدروژن متصل به اتم کربن مرکزی و اکسیژن گروه کربوکسیل پیوند هیدروژنی برقرار است. -( دومین1
پپتیدی دچار تاخوردگی بیشتر گریز از یکدیگر، زنجیرۀ پلیآمینواسیدهای آب Rهای با دور شدن گروه -( سومین2

 شود.می
پپتیدی، امکان اتصال یک مولکول اکسیژن به آن را ک بخش غیر پروتئینی در زنجیرۀ پلیقرارگیری ی -( چهارمین3

 سازد.فراهم می
 شود.های کربن و نیتروژن دو آمینواسید مجاور هم تشکیل میپیوند پپتیدی همواره بین اتم -( اولین4
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 کدام عبارت، درست است؟-135

 شود.ای مشاهده میدو صورت مارپیچ و صفحه پپتیدی فقط بههای پلی( ساختار دوم زنجیره1
 پذیر خواهد بود.( شناسایی شکل و جایگاه دقیق هر اتم در پروتئین، تنها از طریق پرتوهای ایکس امکان2
 شود.( تغییر آمینواسید در هر جایگاه قطعاً منجربه تغییر در اولین سطح از سطوح ساختاری پروتئین می3
 کند.پپتیدی، هر آمینواسید در تشکیل پیوندهای هیدروژنی شرکت میمارپیچ یک رشتۀ پلی( در تشکیل ساختار 4

 های موجود در عمق غدد معده، درست است؟ترین یاختهچند مورد، دربارۀ هر آنزیم تولید شده در فراوان-136

 ها است.حداقل دارای سه سطح از سطوح ساختاری پروتئین -الف
 ماده است.برای اتصال به نوعی پیشای دارای جایگاه ویژه -ب
 شوند.ضمن مصرف انرژی، به فضای درون معده وارد می -ج
 بهترین فعالیت خود را دارند.  2برابر با  PHدر حدود  -د
1 )1                  2 )2                  3 )3                  4 )4 

قابلیت لغزش بر روی یکدیگر و  ها بااز پروتئین دو نوع ویژه ارایهایی را که دکدام گزینه، وجه اشتراک تمامی یاخته-137
 کند؟ایجاد انقباض هستند، بیان می

 ای برای ذخیرۀ اکسیژن مورد نیاز خود هستند.رشته( دارای نوعی پروتئین تک1
 کاهند.های کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی، از طول خود می( ضمن خروج یون2
 آنزیمی با قابلیت انتقال مواد در غشای خود است. ( دارای نوعی پروتئین3
 وتئین هستند.های سازندۀ یک پر( تنها حاوی یک نسخه از ژن یا ژن4

 ..................ندارد امکانکه .................  دهندۀ زیستی در بدن انساننوعی واکنش-138

 دیگر فعالیت کند.درون نوعی یاختۀ  -شود( درون سیتوپالسم نوعی یاخته تولید می1
 در آبکافت نوعی پیوند اشتراکی ناتوان باشد. -کند( ضمن فعالیت خود، مولکول آب مصرف می2
 بدون ترشح از یاخته سازندۀ خود به فعالیت بپردازد. -دهدای را کاهش میهای خارج یاختهکنشسازی وا( انرژی فعال3
های قابل جذب را در طی فعالیت خود مولکول -کندا آغاز میهای غذایی در بدن انسان ر( گوارش شیمایی مولکول4

 تولید کند.
های سوخت و ساز هستند، درست های مولکولی که در بدن انسان مسئول انجام واکنشکدام گزینه، در مورد گروه-139

 است؟

 های فلزی نیاز دارند.از نوع یون هایی( بعضی از آنها جهت فعالیت خود به کوآنزیم1
 ها را دارند.سازی واکنشخاص توانایی کاهش انرژی فعال pHنها فقط در یک ( همۀ آ2
 گذارند.( همۀ آنها از طریق جایگاه فعال خود بر روی یک پیش ماده خاص اثر می3
 شوند.( بعضی از آنها به طور مستقیم از طریق اطالعات ژنی درون یاخته تولید می4

ان فعالیت طبیعی آن تواند با .................. نوعی آنزیم، سبب کاهش میزهمانند .................. میدر بدن انسان، ................. -140
 شود.

 مادهافزایش برخورد آنزیم و پیش -مادهافزایش پیش -( افزایش دما1
 تغییر در شکل فضایی جایگاه فعال -افزایش دما -محیط PH( تغییر 2
 اشغال جایگاه فعال    -اتصال کوآنزیم به پیش ماده -( حضور مواد سمی3
 تخریب پیوندهای موجود در جایگاه فعال -آرسنیک -( سیانید4

 های بدن انسان، درست است؟چند مورد، دربارۀ بیشتر هورمون-141

 کنند.ای عبور میجهت انجام فعالیت خود از غشای یاخته  -الف
 خود دارای پیوند پپتیدی هستند. درون هر واحد سازندۀ -ب
 شوند.ای از مولکول دِنا تولید میهای ویژهتوسط اطالعات قسمت -ج
 دهند.های مختلف بدن انتقال میای را جهت تنظیمهای بین یاختهپیام -د
1 )1                   2 )2                3 )3                 4 )4 
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 ئینی است که مسئول حمل بخش اعظم اکسیژن در بدن یک انسان سالم است؟کدام گزینه، مشخصۀ پروت-142

 شود.ناپذیر به آن متصل میبه صورت برگشت CO( در صورت وجود گاز 1
 شود.های قرمز متصل میاکسید وارد شده به گویچهدیدرصد از کربن 23( به 2
 گیرد.ی آبگریز صورت میآمینواسیدها R( تاخوردگی بیشتر صفحات آن با نزدیک شدن گروه 3
 شود.( در آخرین سطح ساختاری آن عالوه بر پیوندهای اشتراکی، پیوندهای یونی نیز مشاهده می4

 کند؟تکمیل می نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به -143

 های آن در بیش از یک مولکول دِنا ذخیره شده است،نوعی یاخته، که اطالعات مورد نیاز برای تعیین ویژگی
 .................. باشد.

 های غیر هیستونی داشته تواند، به همراه مولکول ِدنای خود پروتئین( می1
 های مختلف آن اسید با قطر متفاوت در بخشتواند، فاقد نوعی نوکلئیک( نمی2
 تواند، بدون فرآیند تقسیم، قدرت انتقال اطالعات به یاختۀ دیگر را داشته ( نمی3
 دارای تعداد برابری از جایگاه آغاز و پایان همانندسازی در مولکول دِنای خود تواند،( می4

 ها، درست است؟های موجود در دیوارۀ حبابکترین یاختههای دِنای فراوانکدام عبارت، فقط دربارۀ بعضی از مولکول-144
 پپتیدی هستند.( حاوی اطالعاتی برای ساخت یک رِنا یا یک زنجیرۀ پلی1
 شوند.های یاخته جدا میتوسط نوعی ساختار غشایی از سایر قسمت( 2
 آزاد مربوط به قند هستند. OH( فقط در یک انتهای هر رشتۀ خود دارای گروه 3
 ( به ازای هر باز آلی موجود در آن، دو پیوند میان مولکول قند و فسفات دارند.4

 کند؟چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می-145

عامل اصلی انتقال صفات وراثتی جاندار مورد مطالعۀ ایوری، به طور طبیعی تعداد .................. از .................. کمتر در » 
 « است. 

 های قند و فسفاتتعداد پیوندهای میان مولکول -های آلیحلقه -الف
 مجموع نوکلئوتیدهای آدنین و سیتوزین -بازهای آلی پورینی -ب
 های میان قند و بازتعداد پیوند -ایحلقهآلی تک بازهای -ج
 دارتعداد بازهای آلی نیتروژن  -استرپیوندهای فسفودی -د
1 )1                  2 )2                 3 )3                    4 )4 

 های دِنای طبیعی درست است؟کدام عبارت، دربارۀ ساختار مولکول-146

 کربنه متصل هستند.ضلعی خود به مولکول قند پنجینی، از طریق حلقۀ شش( همۀ بازهای آلی پور1
 های نردبان مارپیچی، با تشکیل پیوندهای هیدروژنی برابر، قطر یکسانی با یکدیگر دارند.( همۀ پله2
 شود.ضلعی، میان باز آلی و قند نوکلئوتیدها مشاهده میضلعی و ششهای پنج( همۀ اتصاالت حلقه3
 کنند.ضلعی باز مکمل خود پیوند برقرار میضلعی خود با حلقۀ ششبازهای آلی پیریمیدینی از طریق حلقۀ شش ( همۀ4

 ای دارد؟ها چه مشخصهها برخالف همانندسازی در اغلب باکتریای یوکاریوتهمانندسازی مولکول دِنای هسته-147

 گردد.ب باز میاستر به عق( آنزیم دِنابسپاراز پس از تشکیل هر پیوند فسفودی1
 های پایان همانندسازی از تعداد جایگاه آغاز همانندسازی کمتر است.( تعداد جایگاه2
 پردازند.های جدید می( در هر دو راهی همانندسازی دو آنزیم دِنابسپاراز به ساخت رشته3
 شوند. های هلیکاز با حرکت در خالف جهت یکدیگر باعث دور شدن دو رشتۀ دِنای اولیه می( آنزیم4

و پس از  N14کشت دارای به محیط   N15های دارای های مزلسون و استال، پس از انتقال باکتریبا توجه به آزمایش-148
ازی به روش .................. رد شده و دِنا)ها(ی .................. دور از همانندسازی دِنای حلقوی، طرح پیشنهادی همانندس

 .................. های حاصل از این دور،باکتری

 بودند. N14و  N15در هر رشتۀ خود دارای نیتروژن  -حفاظتی -( اولین1
 پس از سانتریفیوژ، در میانۀ لولۀ آزمایش قرار گرفتند. -غیرحفاظتی -( اولین2
 انستند در هر دو رشتۀ خود دارای نیتروژن با ایزوتوپ سنگین باشند.تومی -حفاظتی -( دومین3
 پس از سانتریفیوژ، دو نوار یکی در میانه و دیگری در باالی لولۀ آزمایش تشکیل دادند. -غیرحفاظتی -( دومین4
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رند، بیان اسیدها حضور نداکدام گزینه، وجه مشترک تمامی نوکلئوتیدهای یک یاخته را که در ساختار نوکلئیک-149
 کند؟می

 ( حداقل دارای یک حلقۀ آلی پنج ضلعی هستند.1
 ( دارای سه گروه فسفات در ساختار خود هستند.2
 ( در ساختار خود دارای بیش از یک حلقۀ آلی هستند.3
 گیرند.های بسپارازی موجود در یاخته مورد مصرف قرار می( توسط آنزیم4

 .................. های ایوری که در هر مرحله از آزمایش-150

ای های پروتئینی توسط آنزیم ویژهدار کشته شده استفاده شد، مولکولهای کپسول( از عصارۀ استخراج شدۀ باکتری1
 تخریب شدند.

هایی جداگانه از یکدیگر به صورت الیهکنندۀ مولکول دِنا مورد استفاده قرار نگرفت، مواد آلی های تخریب( آنزیم2
 تفکیک شدند.

های دِنا در انتقال اطالعات به یاختۀ دیگر اثبات های فاقد پوشینه استفاده شد، توانایی مولکول( از محیط کشت باکتری3
 گردید.

بالفاصلۀ صفات رخ  کنندۀ مواد آلی استفاده شد، درهیچ یک از ظروف محیط کشت، انتقالهای تخریب( انواعی از آنزیم4
 نداد. 
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 دهی به این سؤاالت اجباری است.اسخپ -(160تا  151فیزیک دوازدهم )سواالت 

را  m300جابجا می شود  و مسافت  m160متحرکی روی خط راست حرکت می کند و در یک بازۀ زمانی معین به اندازه  -151
جهت حرکت متحرک در این بازه فقط یکبار تغییر کرده باشد، متحرک در فاصله چند متری از مکان طی می کند. اگر 

 اولیه اش تغییر جهت داده است؟
1 )140 2 )230 3 )380 4 )420 
 

 

سرعت حرکت می کند. اگر  xزمان متحرکی را نشان می دهد که در راستای محور  -در شکل روبرو نمودار مکان -152

برابر  s6متحرک در بازۀ زمانی صفر تا متوسط 
m

s


2
باشد، تندی متوسط آن در این بازۀ زمانی چند متر بر ثانیه  2

 است؟

1 )2 2 )7
3

  3 )8
3

  4 )3 

 

 

 

vبه صورت   SIزمان متحرکی در  -معادله سرعت -153 t t  2 2 است. این متحرک در چه لحظه ای )بر حسب  3
 ثانیه(تغییر جهت می دهد؟

 گاههیچ( 4 3( 3 2( 2 1( 1
  

در حرکت اند. در چه لحظه ای تندی  xزمان دو خودرو را نشان می دهد که در جهت محور  -شکل زیر نمودار مکان -154
 دو خودرو تقریباً یکسان است؟

1)1t                             2)
6t  

3)
3t                            4)

4t  

  

 

 

 

 نیست؟های زیر ممکن یک از گزاره کدام -155
    ثابت و شتاب آن مخالف صفر است. ی( تندی متحرک1

 .ثابت و شتاب آن مخالف صفر باشد ی( سرعت متحرک2
   متحرکی ثابت و  سرعت آن متغیر است.( شتاب 3

 ( شتاب و سرعت متحرک در یک راستا نباشد.4
 
 
 
 
 
 
 

x(m) 

t(s) 

3 
5

∆ 
0 

            

t 
o 

x 



 15صفحه  2مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                                 فیزیک       

نید.کارسال  20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی  

vبه صورت  SIزمان متحرکی در  -معادلۀ سرعت -156 t t  2 2 است. بزرگی شتاب متحرک در کدام لحظۀ زیر  4
 بیشتر است؟

1 )t 0 2)t s1  3)t s 2  4 )t s 3  
 

xبه صورت  SIحرکت می کند در  xزمان متحرکی که روی محور  -معادلۀ مکان -157 t  2 است. تندی متوسط   4
 ثانیۀ دوم حرکت چند متر بر ثانیه است؟ 3متحرک در 

 1) 2- 2) 2 3) 6  4) 6- 
 

خط راست حرکت می کند و فاصله ای را با تندی  متحرکی روی -158
m

s
طی می کند و نصف این فاصله را با تندی  100

m

s
گردد. سرعت متوسط و تندی متوسط این متحرک )به ترتیب از راست به چپ( چند متر در همان مسیر برمی  200

 بر ثانیه است؟
 80و  40( 4  120و  40(3  120و  60(2 80و  60(1

 

Bبه طول های  Bو  Aدو قطار  -159 AL m , L m   200 به ترتیب با تندی های  100
m m

s s
 , 5 روی ریل موازی در   15

 را مقابل کوپۀ خود می بیند؟ Bبه مدت چند ثانیه قطار   Aخالف جهت یکدیگر حرکت می کند. مسافر قطار
1) 5 2) 10  3) 15  4) 20  
 

 

tمطابق شکل روبرو است. فاصلۀ دو متحرک از یکدیگر در لحظۀ  Bو  Aزمان دو متحرک  -نمودار مکان -160 s چند 6
 متر است؟

1)7 2)12  3)14  4)21 
 

 

 

 

 
  

x 

0 

A 

t 

B 

2 

-5-  

2 



 16صفحه  2مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                                     فیزیک

ارسال کنید. 20008585را به سامانه  20در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد  که برای ثبت نامدر صورتی  

 تواند بین فیزیک پایه دهم و یازدهم یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید.شما می -(170تا  161فیزیک دهم )سواالت 
 

 شود.  درصد انرژی جسم تا لحظه تغییر جهت تلف می 20رها شده و  Aجسم از نقطه -161

 ژول باشد، حداکثر فشردگی طول فنر چند میلی متر است؟  80اگر حداکثر انرژی پتانسیل فنر 

1)1/0                    2)100                         

3)10                4)1 

 

 

با سرعت  Aرا از نقطه  kg2ای مطابق شکل گلوله شخصی-162
m

s
ای از سقف کند. گلوله حداکثر تا چه فاصلهپرتاب می 4

 رود؟ باال می

(
N

g
kg

10 )و اصطکاک ناچیز  

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

 

 
 
 

با سرعت  kg4جرم جسمی به -163
m

s
به سمت باال به طور قائم پرتاب شده و سپس با سرعت  8

m

s
به زمین برخورد  6

کند. جسم حداکثر تا چه ارتفاعی باال رفته است؟ می
N

(g )
kg

10 

1) m7/0    2 )m4/1 
3 )m6/0    4 )m 5/2  
 
 

 

باال آورده و با سرعت  m10مترمکعب آب را از چاهی به عمق  4در هر دقیقه یک پمپ الکتریکی -164
m

s
به بیرون  10

 درصد باشد، توان مصرفی آن چند کیلووات است؟  80کند. اگر بازده پمپ پرتاب می

1 )/12 5  2 )20  3 )10   4 )25 
 

 

 

 

 

 

 

 

A kg20

cm40

60
A

L

m

2

 پرتاب
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ارسال کنید. 20008585را به سامانه  20در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد  که برای ثبت نامدر صورتی  

شود نسبت اندازه تغییرات انرژی جنبشی به اندازه تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی آن جسمی از باالی برجی رها می-165

برابر  h1تا ارتفاع 
2
5

نسبت کار نیروی وزن به کار نیروی مقاومت هوا  h1باشد. از لحظه شروع حرکت تا ارتفاع می 

 کدام است؟ 

1 )
3
5

 2 )
5
3

 3 )
3
5

 4 )
5
3

 

 

جسمی از بالونی که با سرعت ثابت -166
m

s
شود. سرعت جسم هنگام متری رها می 30در حال باالرفتن است در ارتفاع  10

g)است؟  SIبرخورد با زمین چند واحد  10 )و اصطکاک ناچیز است  

1)10 6           2)10 7   3 )10 2  4 )20 7 
 

 
 

در  Aباشد و پمپ  Bدرصد بیشتر از بازده  A 20کیلووات است. اگر بازده پمپ  5برابر  Bو  Aتوان کل تولیدی دو پمپ -167

دهد؟ در چند ثانیه این کار را انجام می Bمتر باال ببرد پمپ  10تن آب را  1ثانیه  20
N

g
kg

 
 

 
10 

1 )30 2 )50 3 )24 4 )25 

 

 

Fمقابل جسم از حال سکون تحت سه نیروی  شکلدر -168 N1 20 ،F N2 کند و به شروع به حرکت می F3و  24
متر برابر  5نیروی وزن باشد و تندی جسم بعد از  1/0شود. اگر نیروی اصطکاک جا میمتر به طرف راست جابه 5اندازۀ 

m

s
چند نیوتن است؟  F3خواهد شد. نیروی  5

(cos / , g ) 37 0 8 10 

1 )6/1    2 )2    

3 )10    4 )4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

kg4
37

F3

F N2 24
F 1 20



 18صفحه  2مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                                     فیزیک

ارسال کنید. 20008585را به سامانه  20در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد  که برای ثبت نامدر صورتی  

کند. اگر اصطکاک ناچیز باشد، انرژی جنبشی در شود. در برخورد با فنر آن را متراکم میرها می Aجسمی از نقطۀ -169
 چند برابر حداکثر انرژی پتانسیل فنر خواهد بود؟  Bنقطۀ 

1 )
6
5

   2 )
5
6

 

3 )6    4 )
3
2

 

  

 

 

 چند مورد از عبارات زیر صحیح است؟ -170

 کنیم کار نیروی فنر منفی است. میوقتی فنری را فشرده الف( 
 ب( کار نیروی وزن به مسیر حرکت بستگی ندارد. 

 پ( قضیه کار و انرژی تنها در مسیر مستقیم برقرار است. 
 مسیر حرکت بستگی دارد. ت( کار نیروی اصطکاک به 

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

 

m6

m1

B

A
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ارسال کنید. 20008585را به سامانه  20نیاز دارید عدد راهنمایی  که برای ثبت نام در محصوالت ماز بهدر صورتی  

 خواه انتخاب کنید.د بین فیزیک پایه دهم و یازدهم یک پایه را به دلیتوانشما می-(180تا  171زیک یازدهم )سواالت فی

کنیم. ظرفیت خازن و میدان خازن تختی پس از پرشدن، از مولد جدا کرده و مساحت یکی از صفحات را دو برابر می -171
 شود؟  خازن به ترتیب چند برابر می صفحاتالکتریکی 

(3               ثابت  –ثابت  (2                  2 -ثابت (1
1

2
2

1 -ثابت  (4               
2

 

 

 شود. چند نمودار برای این خازن درست رسم شده است؟ بعد از پرشدن از مولد جدا میخازنی  -172

 

 

(الف ( ب 

 

 

 

(پ (ت 

    

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

صفحات خازنی  بینمیدان الکتریکی  -173
V

m
قرار  kالکتریک است. اگر خازن را از مولد جدا کرده و بین صفحات دی 800

دهیم میدان الکتریکی بین صفحات 
V

m
 کدام است؟  kالکتریک یابد. ضریب دیکاهش می 600

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

 

است. اگر یک ذره آلفا بین صفحات  c200، دارای بار الکتریکی F4الکتریک به ظرفیت خازن تخت بدون دی -174

/خازن قرار بگیرد و به آن نیروی  N 153 2 است؟)ذره متر ن صفحات خازن چند سانتینیرو وارد شود. فاصله بی 10
 آلفا همان هلیوم دوبار مثبت است(

1 )5/0 2 )5 3 )5/2   4 )25/0 
 

 

 40پیچیم تا مقاومت کل سیم می cm10ای به قطر را به دور استوانه mm8چند حلقه از سیم رسانایی به قطر  -175

m.)مقاومت ویژه سیم شود؟  510 )است 
1 )160 2) 640 3 )2560   4 )800 

 

 

 

 

 
 

E

d

E

A

A

U

d

U
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ارسال کنید. 20008585را به سامانه  20نیاز دارید عدد راهنمایی  که برای ثبت نام در محصوالت ماز بهدر صورتی  

 خواهد شد؟  C400مدتی بار الکتریکی عبوری برابر  چهبا توجه به نمودار جریان ـ زمان پس از  -176

1 )25 2 )35  
3 )20 4 )15 

 

 

 

 

است  mA200کنیم. سپس باتری را در مداری که جریان مورد نیازش شارژ می h6به مدت  A2یک باتری را با جریان  -177
 شود؟ دهیم. باتری پس از چند دقیقه خالی میقرار می

1 )216 2 )36 3 )216000  4 )3600 

 

 چه تعداد از جمالت زیر صحیح است؟  -178

 جهت قراردادی جریان الکتریکی در مدار همان جهت سوق الکترون است. الف( 
 آورد. ب( الکترون در حال حرکت الزامًا جریان به وجود می

 ورگسیل یک رسانای غیراُهمی است. پ( دیود ن

ت( سرعت سوق در سیم مسی از مرتبه بزرگی 
m

s

510  یا
m

s

410  .است 

 شود. ث( مقاومت ویژه یک رسانا هیچ وقت صفر نمی
1 )1 2 )2 3 )3  4 )4 
 

 چند مورد از عبارات زیر صحیح است؟ -179
 با ثابت ماندن جرم آن دوبرابر کنیم، مقاومت سیم دوبرابر می شود.اگر طول سیمی را  الف(

 برابر می شود.4اگر قطر مقطع سیمی را دوبرابر کنیم، مقاومت سیم  ب(
کتریکی مقاومت الباشد.  Bدوبرابر  Aهم جنس و هم دما داشته باشیم به طوریکه طول و جرم سیم A,Bاگر دو سیم  پ(

A  دوبرابرB .است 
 الف پتانسیل یک رسانای غیر اهمی دوبرابر شود. مقاومت الکتریکی آن دوبرابر میشود.اگر اخت ت(

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

 

ثانیه دو کره  01/0یر روی پایه عایقی قرار دارند. اگر کلید را وصل کنیم و پس از کره رسانا مشابه مطابق شکل ز دو -180
 پتانسیل شوند شدت جریان عبوری از سیم چند آمپر و در چه جهتی است؟ هم

1)  42   Bبه  Aاز  و10

2 ) 62   Aبه  Bاز و  10

3 ) 62   Bبه  Aاز و  10

4) 42   Aبه  Bاز  و   10
 

 

 

10

10 t

I

20

q c 1 10 q c 2 6
k

A B
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 ارسال کنید. 20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

 دهی به این سؤاالت اجباری است.پاسخ  - (195تا    181شیمی دوازدهم )سواالت 
 های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 .دارند  وجود  یک جسم  یا  ماده  نمونه  محیط،  یک  در  طبیعی  مقدار  از   بیش  که  هستند  موادی  ،هاآالینده (  1

 یابد. می   افزایشاین ماده    ذوببا جایگزین کردن یون سدیم موجود در یک صابون با یون پتاسیم، دمای  (  2

 های آب پیوند هیدروژنی برقرار کنند. توانند با مولکولهای اوره، میهای عسل، همانند مولکول مولکول(  3

𝐶، حداقل یک پیوند  وجود دارند   هاچربی ی که در  مواد  در ساختار مولکولی همه (  4 = 𝑂  .برقرار شده است 

 

کربنه وجود دارد، با استفاده از نوعی   18 کربنی سیرشده هیدرو ی صابونی که در ساختار بخش آنیونی آن یک زنجیره یک پاکننده  

بوده و بر اثر سوختن   موالر سود نیاز  0/ 5کننده، به چند لیتر محلول مول از این پاک  3/0چربی جانوری تولید شده است. برای تولید 

 ؟ شودتولید می  𝑪𝑶2کننده، در شرایط استاندارد چند لیتر گاز  مول از چربی مصرف شده در مراحل تولید این پاک  1/0کامل 

1  )3/0  –  4/134 2  )۶/0  –  4/134  3  )3/0  –  4/11۶ 4  )۶/0  –  4/11۶ 

 

 های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت  

 کند. های موجود در آب سخت واکنش داده و رسوب تولید می ، با یون 𝑹𝑪۶𝑯۴𝑺𝑶3𝑵𝒂ای با فرمول  کننده پاک آ( 

 استفاده از واکسن مناسب این بیماری است.  ،از آن پیشگیری   راه مؤثرترین وبا یک بیماری واگیردار بوده و   ب(

 کنند. گیری می گریز خود به طرف ذرات روغن جهت آب با ریختن صابون در روغن، ذرات صابون از سمت سر پ( 

 ها مشخص است. های ناهمگن بوده و مسیر حرکت نور در یک نمونه از آنای از مخلوط ها، نمونه سوسپانسیون ت( 

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

 

اکسید  گاز کربن دی   لیتر  33/ ۶گرم آب و    2/1۶ی هیدروکربنی غیرحلقوی،  مول از نوعی اسید چرب با زنجیره   1/0بر اثر سوختن کامل   

چند گرم از این ماده با  تولید شده است. در ساختار هر مولکول از این اسید چرب، چند پیوند دوگانه وجود داشته و  𝑺𝑻𝑷در شرایط 

𝑶) دهد؟ موالر به طور کامل واکنش می  0/ 2اسیم هیدروکسید لیتر محلول پت 5/2 = 𝑪 و  1۶ = 𝑯 و  12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )7  -  121 2  )7  -  115 3  )۶  -  121 4  )۶  -  115 

 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام  

 شوند.نشین می ته با گذاشتن مخلوط آب، روغن و صابون در یک محیط ثابت، ذرات صابون موجود در مخلوط به مرور  (  1

 جوشانند. می   یهایدیگ   درو آب،    𝑁𝑎𝑂𝐻به همراه  را  های گیاهی مثل روغن زیتون  صابون مراغه، روغن   برای تهیه (  2

 رود.ی خورنده به شمار میکننده ، یک پاک ها مخلوطی از پودر آلومینیم و سدیم هیدروکسید، همانند سفیدکننده (  3

 های این مواد آشنایی نداشتند. ساختار اسیدها و بازها، دانشمندان با هیچکدام از واکنش تا قبل از شناخته شدن  (  4
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 ارسال کنید. 20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

 

.1/25𝒈محلول هیدروفلوئوریک اسید با چگالی   200𝒎𝑳تصویر مقابل،    𝒎𝑳−1  دهد:را نشان می   

ی نشان داده شده در این تصویر  های اسیدی در این محلول چقدر بوده و اگر هر ذره درصد یونش مولکول 

1/20۴معادل با  × چقدر   آبی  از آن ذره باشد، درصد جرمی هیدروفلوئوریک اسید در این محلول  1023

𝑭) شود؟ می  = 𝑯 و  19 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1)  25  -  8 2  )20  -  8  

3  )25  -  4 4  )20  -  4 

 

 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت  

۴محلولی که غلظت یون هیدروژن در آن  𝒑𝑯آ(  ×  شود. می  7/3برابر غلظت یون هیدروکسید است، برابر  10۶

 وندی دارد.اپیجفت الکترون ن 12شود، در ساختار خود در آب تولید می  𝑺𝑶3گاز  انحالل باآنیون چنداتمی که ب( 

𝑵𝑶2]محلول نیترو اسید، یک رسانای یونی بوده و  پ( 
 در آن، در مقایسه با غلظت اسید یونیده نشده کمتر است.  [−

 کنند. حرکت می  مثبتبه سمت قطب  −𝑪𝒍های مدار، یون  یک  با قرار دادن محلول هیدروکلریک اسید در مسیرت( 

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

 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام  

 محلول هیدروسیانیک اسید کمتر از محلول هیدروفلوئوریک اسید است.  𝑝𝐻در شرایط یکسان از نظر دما و غلظت،  (  1

 رنگ بوده و رسانایی الکتریکی محلول آبی آن در مقایسه با محلول شکر در آب بیشتر است. اتانول، یک ترکیب بی (  2

 .است  ثابت  در شرایط معین  اسید،  این  محلول  در  موجود  هایگونه   غلظتسرکه، محلول آبی یک اسید ضعیف بوده و  (  3

4  )𝑝𝐻   است.   7تر از  آب گازدار، کوچک   یک نمونه از   ها وشده، همانند خون موجود در رگ یک نمونه از شیر ترش 

 

.𝒎𝒐𝒍 0/2در محلولی از فورمیک اسید با غلظت   𝑳−1  1/08و چگالی𝒈. 𝒎𝑳−1 غلظت یون ،(فرمات𝑯𝑪𝑶𝑶−)  250برابر𝒑𝒑𝒎 

𝑶ثابت یونش فورمیک اسید در این محلول چقدر است؟ ) است.  = 𝑪 و  1۶ = 𝑯 و  12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1)  9 × 10−5 2  )9 × 10−6 3  )1/8 × 10−4 4  )1/8 × 10−5 

 

 های زیر درست هستند، بجز ............. . ی عبارت همه 

 سروکار داریم، همانند اسید موجود در ریواس، اسیدهای ضعیف هستند.ها  اغلب اسیدهایی که در زندگی روزمره با آن (  1

 است.  7های معمولی برابر  باران  𝑝𝐻هستند، درحالی که    اسید  سولفوریک  و  اسید  نیتریک  حاوی  اسیدی  هایباران (  2

 .شودمی  محلول  وارد  +𝐻  یون  صورت  ها بهآن   کربوکسیل  گروه  𝐻اتم  تنها    کوچکی داشته و  𝐾𝑎  ،اسیدهاکربوکسیلیک (  3

 کند. با افزودن مقداری آب خالص به محلولی از نیترواسید، درجه یونش اسید مورد نظر در محلول افزایش پیدا می(  4
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ریخته و   𝑩و  𝑨به ترتیب در دو ظرف  رادرصد جرمی و چگالی برابر  حجم، های مجزایی از فورمیک اسید و استیک اسید بامحلول  

ی نهایی  بیشتر بوده و حجم فراورده   ظرف سرعت انجام شدن واکنش در کدام  .  دهیمدر مجاورت با دو قطعه فلز منیزیم قرار می   ها راآن

 بیشتر است؟  حاصل از محلول کدام ظرف 

1  )𝐴  -  𝐴 2  )𝐴  -  𝐵 3  )𝐵  -  𝐴 4  )𝐵  -  𝐵 

 

۴𝑵𝑶2(𝒈)اکنش را در و 𝑵𝑶2لیتر گاز  72/۶در شرایط استاندارد،   + 𝑶2(𝒈) → 2𝑵2𝑶5(𝒔) ی حاصل را  شرکت داده و فراورده

این محلول آبی   𝒑𝑯لیتر برسانیم،  15کنیم. اگر حجم محلول حاصل را با استفاده از آب خالص به در مقداری آب به طور کامل حل می 

 شود؟ چقدر می 

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

 

 های داده شده درست است؟ چه تعداد از عبارت  

 شوند. تولید می  +𝑯و   −𝑰های به طور مدام از پیوستن یون  𝑯𝑰های در محلول هیدرویدیک اسید، مولکول آ( 

 ها سنجید. توان غلظت یون هیدرونیوم را در این محلول ، می آبی  هایمحلول  الکتریکی  رسانایی   سنجشبا  ب( 

 یابد. هیدروفلوئوریک اسید کاهش می  𝑲𝒂در محلول هیدروفلوئوریک اسید،   𝑯𝑪𝒍با انحالل مقداری گاز  پ( 

 موالر هیدروکلریک اسید، برابر با صفر بوده و این محلول آبی فاقد یون هیدروکسید است.  1محلول  𝒑𝑯ت(  

 .یابد های صابونی در آب خالص، غلظت یون هیدروژن در آب کاهش می کننده با انحالل مقداری از پاک ث( 

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

 

 𝒑𝑯   محلولی از اسید𝑯𝑨  با𝑲𝒂 = ۶ × لیتر از است. غلظت مولی اسید در این محلول چقدر بوده و در هر میلی  3/ 5، برابر با 10−8

 چند مول یون هیدروکسید وجود دارد؟ تقریبا این محلول، 

1  )5/1  - 3/3 × 10−12 2  )5/1  - 3/3 × 10−14 3  )3  - 3/3 × 10−12 4  )3  - 3/3 × 10−14 

 

 یک از مطالب زیر نادرست است؟ کدام  

 است.   14−10های آبی برابر در محلول  +𝐻و   −𝑂𝐻های  ضرب غلظت مولی یون در شرایط استاندارد، حاصل   (1

 شود. ها انجام می ی الکترون گرافیت، همانند مس، نوعی رسانای الکترونی بوده و قابلیت رسانایی آن به وسیله (  2

 کند.در مجاورت با محلول حاصل از انحالل کلسیم اکسید در آب، از زرد به آبی تغییر می   𝑝𝐻رنگ کاغذ  (  3

 آید.در می  +𝐻3𝑂های آب متصل شده و به شکل یون  های آبی، یون هیدروژن به مولکول در محلول(  4
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 پایه دهم و یازدهم یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید.  شیمیتواند بین  شما می  - (210تا    196)سواالت   دهم  شیمی
 یک از مطالب داده شده نادرست است؟ کدام  

𝑛های الکترونی  تفاوت سطح انرژی الیه   (1 = 𝑛و   6 = 𝑛های  در اتم هیدروژن، کمتر از الیه   7 = 𝑛و   3 =  است.   4

 کند. شروع به پر شدن می   5𝑑خالی از الکترون بوده و این زیرالیه پس از زیرالیه    𝑓 4 در عناصر تناوب پنجم، زیرالیه (  2

𝑛هایی با  تعداد الکترون (  3 + 𝑙 = 𝑆𝑒34در اتم    5
𝑙حداکثر گنجایش الکترونی یک زیرالیه با    ، برابر با79 =  است.   3

𝑛ی الکترونی  ای، الیه در هشت مورد از عناصر موجود در تناوب چهارم جدول دوره (  4 =  کامال پر از الکترون است.   3

 

های مبادله کنیم. شمار الکترون وارد واکنش می   منیزیم با مقدار کافی فلز    در شرایط مناسب،   های برابر از عناصر اکسیژن و برم را جرم  

  اکسیژنگرم ترکیب یونی در این واکنش، چند گرم گاز  64، چند برابر واکنش دیگر بوده و به ازای تولید اکسیژنشده در واکنش گاز 

𝑩𝒓)  شود؟مصرف می  = 𝑴𝒈 و  ۸0 = 𝑶 و  24 = 16 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1  )5  –  6/25 2  )5  –  2/51 3  )10  –  2/51 4  )10  –  6/25 

 

 های زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت  

 ی نقاط پیرامون هسته یکسان است. ها، در همه آن 𝒏های یک اتم، مستقل از مقدار  احتمال حضور الکترون آ( 

 توان آرایش الکترونی اتم کروم را بدست آورد. آفبا، می سنجی، برخالف قاعده های طیف با استفاده از داده  ب(

 است.  4ی دو الکترونی دارد، برابر با  زیرالیه  5از تناوب چهارم که  های ظرفیتی در هر عنصریتعداد الکترون پ( 

 است. ها در گوگرد برابر ای هلیم، با تعداد این الکترون نقطه - های جفت نشده در آرایش الکترونتعداد الکترون ت( 

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

 

 های داده شده درست است؟ یک از عبارت کدام  

 عناصری که فقط یک الیه الکترونی دارند را داشت.  حاصل از  خطی-مدل بور، توانایی توجیه طیف نشری (  1

 های موجود در این مولکول نسبت داد.اتم توان فقط به یکی از  های موجود در مولکول آب را می نیمی از الکترون (  2

 رسد.الکترون گرفته و به آرایش الکترونی یک گاز نجیب می  3های شیمیایی  ، در واکنش 52عنصری با عدد اتمی  (  3

𝑛پرتو حاصل از انتقال الکترونی  (  4 = 𝑛به    4 =  شود. ، در مقایسه با پرتو زرد، در منشور کمتر منحرف می𝐻در اتم    2

 

  ............... جفت الکترون ناپیوندی در ساختار خود بوده و شمار پیوندهای اشتراکی موجود در آن،    ...............دارای    ،𝑪𝑶𝑩𝒓2مولکول   

مولکول  ی موجود در آن نیز با شمار این پیوندها در بوده و تعداد پیوندهای یگانههر مولکول آمونیاک برابر شمار این پیوندها در 

 ............... برابر است. 

1  )6  –  33/1  - 𝑆𝑂2𝐶𝑙2 2  )8  –  33/1  - 𝑆𝑂3 3  )6  –  5/1  - 𝑆𝑂2𝐶𝑙2 4  )8  –  5/1  - 𝑆𝑂3 
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 های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 فرمولی آلومینیم فلوئورید است. ها در واحد  ها در واحد فرمولی منیزیم نیترید، بیشتر از شمار اتم شمار اتم  (1

 . دنبساز  را  اتمی  چند  یا  دو  هایمولکول  ندتوان  می  اشتراکی  پیوندهای  تشکیل  با  مناسب  شرایط  در  نافلزها  اتم(  2

 آن که به سرب مداد معروف است، ساختار نرمی دارد.   هایدگرشکل   از   ییک  نافلزی بوده و  یکربن، عنصر(  3

 است.   𝑑ی  برابر تعداد عناصر دسته   2/1ای امروزی،  جدول دوره   𝑝ی  مجموع تعداد عناصر موجود در دسته (  4

 

𝒁𝒙عنصری با نماد  
2𝒙+1،  الکترون با  7مجموعا دارای𝒍 = گرمی از اکسید این عنصر، چند آنیون وجود   4/3ی است. در یک نمونه  1

کند؟  ی چند گرم تغییر می مول از نیترید این عنصر، جرم مواد جامد موجود در ظرف واکنش به اندازه 1/0داشته و در هنگام تشکیل 

𝑶  .در نظر گرفته شود آن  عدد جرمی هر عنصر، برابر با  اتمی )جرم  = 𝑵 و  16 = 14 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )1/204 × 1023  –  8/2 2  )6/02 × 1022  –  8/2 3  )1/204 × 1023  –  4/1 4  )6/02 × 1022  –  4/1 

 

 چه تعداد از مطالب زیر درست است؟  

 گیرد. های یونی دوتایی قرار می اتم وجود دارد، در دسته ترکیب  2فقط  هر ماده یونی که در واحد فرمولی آنآ( 

 رسند. دوره خود می های سدیم، به آرایش پایدار گاز نجیب هم های ید برخالف اتم ، اتم 𝑵𝒂𝑰در مراحل تولید  ب( 

 هستند.  𝒑های دو اتمی وجود دارند، متعلق به دسته  عناصری که در شرایط اتاق به شکل مولکول  همه پ( 

 شود. استفاده می  ندزدایی گ و  بریرنگ  از آن برای یک نمونه از گاز کلر، زرد رنگ بوده وت( 

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

 

در ساختار یک   بر این اساس، مول است. 3/0، برابر با 𝑵𝒂𝒙𝑺𝑶3گرمی از ترکیب  3/6ی های موجود در ساختار یک نمونه اتم  مقدار 

 ، چند گرم اکسیژن وجود دارد؟ 𝑵𝒂𝑪𝒍𝑶𝒙گرمی از ترکیب   1/1۸ی نمونه 

(𝑪𝒍 = 𝑺 و  35/5 = 𝑵𝒂 و  32 = 𝑶 و  23 = 16 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1 ) 

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

 

- از تناوب سوم، نسبت به سایر عناصر موجود در این تناوب دارای بیشترین تعداد الکترون جفت نشده در آرایش الکترون  𝑿عنصر   

، دو برابر عدد  𝒀الکترونی در آرایش الکترونی خود بوده و اگر عدد اتمی عنصر  2ی دارای چند زیرالیه  𝑿ای خود است. عنصر قطه ن

 شود؟ چقدر می  𝒀ره گروه و تناوب عنصر  اتمی این عنصر باشد، مجموع شما

1  )4  -  14 2  )3  -  14 3  )4  -  12 4  )3  -  12 
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 های داده شده درست است؟ یک از عبارت کدام  

 . هستند  سودمند  هاها برای انسان آن   که اغلب  دهدمی   رخ  گوناگونی  شیمیایی  هایواکنش   هوا،  گازهای  بین(  1

 کاربرد دارد.   غذایی  مواد  انجماد  برای  سرماسازی  صنعت  در،  در هوای پاک و خشک ترین ترکیب گازی  فراوان(  2

 کنند.را تولید می   𝑂2اکسید و نیتروژن مورد نیاز خود را از هواکره جذب کرده و گاز  گیاهان، گازهای کربن دی (  3

 ترین الیه به زمین، یعنی استراتوسفر، قرار دارد.جرم آن در نزدیک   %75ای داشته و بیش از  هواکره ساختار الیه (  4

 

دمای هوا    باشد،برابر دمای هوا در مقیاس سلسیوس    - 6مای هوا در مقیاس کلوین،  ی زمین، داز سطح کره کیلومتری    7در ارتفاع  اگر   

تفاوت  ............... ، نسبت به سطح زمین فشار هوا در این ارتفاع تفاوت  و گراد بودهدرجه سانتی  ...............در سطح زمین تقریبا برابر با 

 سطح زمین است.   نسبت به کیلومتری  14فشار هوا در ارتفاع 

 نصف کمتر از    –  17(  4 نصف بیشتر از    –  17(  3 نصف کمتر از    –  3(  2 نصف بیشتر از    –  3  (1

 

 های زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت  

 شوند. اتمی حاصل از عناصر موجود در تناوب اول مشاهده می های تک های باالیی هواکره، کاتیوندر الیه آ( 

 شود. نمونه از هواکره، بخار آب موجود در آن به عنوان اولین جزء، از هوا خارج می با کاهش دمای یک  ب( 

 . هستند ترمناسب  صنعتی  مقیاس در  هلیم  تولید  برای و بوده   سرشارتر از هواکره گاز هلیم،  زمینی  منابعپ( 

 ای کاربرد دارد.های رشته رنگ بوده و در ساختن المپ ترین گاز نجیب موجود در هواکره، گازی بی فراوان ت( 

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

 

 ℃200−دمای این مخلوط را تا  برابر درصد جرمی هلیم است. 4 آرگون،، درصد جرمی گاز گرم 72به جرم  در یک مخلوط گازی 

های هیدروژن موجود  ی گازی باقیمانده، با شمار اتم شمار ذرات موجود در ماده کنیم.کاهش داده و مایع تولید شده را از آن خارج می 

𝑨𝒓)   گلیکول برابر است؟در چند گرم اتیلن = 𝑶 و  40 = 𝑪 و  16 = 𝑯𝒆 و  12 = 𝑯 و  4 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )9/27 2  )6/18 3  )2/37 4  )8/55 
 

 ............. . های زیر درست هستند، بجز ی عبارت همه 

 .کندمی   فراهم  روی آن  را  زندگی  امکان  که  دارد  اتمسفری  زمین  تنها  خورشیدی،  یه سامان   موجود در  هایسیاره بین    (1

 .شودمی  گازی  یادینم  وارد  های زمین،الیه   به  نفوذ  از  پس  شده و  تولید  زمین  ژرفای  درشیمیایی    هایواکنش   طی  هلیم(  2

 گانه است. شود، در ساختار مولکولی خود دارای یک پیوند سه افزایش دمای هوای مایع از آن خارج میاولین گازی که با  (  3

 . است  ثابت مانده  تقریباً  هواکره  هسازند   نسبت گازهای  تاکنون  پیش  سال  میلیون  200  ازبا توجه به بررسی دانشمندان،  (  4
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 پایه دهم و یازدهم یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید.  شیمیتواند بین  شما می  - (225تا   211شیمی یازدهم )سواالت  
 های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 بسیاری از کاالها، دو نقش اساسی نفت خام در دنیای کنونی هستند. اولیه برای تولید    تامین انرژی و ایجاد ماده (  1

 پذیری را دارد. دوره خود کمترین واکنش نفت خام، یک نافلز بوده و نسبت به سایر عناصر هم   عنصر اصلی سازنده (  2

 انید است. برابر شمار این پیوندها در هیدروژن سی  25/1شمار پیوندهای اشتراکی موجود در مولکول استیلن،  (  3

 های موجود در یک نمونه از نفت خام است. های آروماتیک، از جمله هیدروکربنی ترکیب سرگروه خانواده (  4

 

  پروپن . اگر گاز  کنیمبا زدن یک جرقه، این مخلوط را مشتعل می های برابر از گازهای پروپن و اکسیژن را وارد یک مخزن کرده و  حجم  

اکسید در واکنش  گرم گاز هیدروژن به طور کامل واکنش بدهد، چند گرم گاز کربن دی  21در شرایط استاندارد با ن زباقیمانده در مخ

𝑶؟ ) سوختن تولید شده است = 𝑪 و  1۶ = 𝑯 و  12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )1386 2  )792 3  )1782 4  )396 

 

 های داده شده درست است؟ چه تعداد از عبارت  

 اند. متصل شده  𝑯متیل پنتان، به سه اتم  دی-3،2- اتیل-3های کربن موجود در هر مولکول  مورد از اتم  5آ( 

 شود.شود، در دما و فشار اتاق به حالت گاز دیده می آلکانی که از آن برای پر کردن فندک استفاده می ب( 

 تری دارد.کم میزان فراریتاوکتان، از  ی خالصرنگ بوده و در مقایسه با یک نمونه هگزان، یک مایع بی پ( 

 . شود می  دم هوای در 𝑶2  مقدار کاهش سبب تنها و  نداشته چندانی  تأثیر هاشش   بر هاآلکان استنشاقت( 

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

 

، نسبت به این ترکیب فرمول  هیدروکربن چندبرابر چگالی گاز اکسیژن است.  25/1در شرایط استاندارد، چگالی یک ترکیب آلکینی  

 دهد؟، با چند گرم گاز هیدروژن به طور کامل واکنش می این ترکیبو هر گرم از  مولکولی مشابه داشته 

(𝑪 = 𝑯 و  12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1  )3  –  05/0 2)  2  –  1/0 3  )2  –  05/0 4  )3  –  1/0 

 

، دارای چند جفت الکترون ناپیوندی در ساختار خود بوده و شمار پیوندهای اشتراکی موجود در آن، چند برابر شمار  𝑪𝑶𝑪𝒍2مولکول   

 ؟ شوددر اکسیدی از گوگرد است که بر اثر سوختن زغال سنگ تولید می این پیوندها 

1  )6  –  33/1 2  )8  –  33/1 3  )6  –  5/1 4  )8  –  5/1 
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 درست است؟یک از مطالب زیر کدام  

 است.    اتیل هپتان-3-متیلدی - 4،2مقابل، به صورت  مولکولی  نام هیدروکربنی با ساختار    (1

 شود. یافته و نفت خام به مواد سازنده خود تفکیک می دما از پایین به باال افزایش    برج تقطیر،در  (  2

 . شوداستفاده می آورنده((  ، به عنوان ))عمل دارداتم    4گازی که هر مولکول آن  ی، از  زدر کشاور (  3

 شود. می  𝐶اتم    15تا    10های مختلفی با  نسبت به گازوئیل فرارتر بوده و شامل آلکان   ،نفت سفید(  4

 

دهد. در هر مولکول از آلکن  گرم بخار برم به طور کامل واکنش می  ۶4، با %35گرم و درصد خلوص  80ای از یک آلکن به جرم نمونه  

𝑩𝒓ها برقرار شده است؟ ) مورد نظر، چند پیوند اشتراکی بین اتم  = 𝑪 و  80 = 𝑯 و  12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )12 2  )14 3  )11 4  )15 

 

 

 

 

 های داده شده درست است؟ کدام موارد از عبارت  

 دارد.   در ساختار خود ی فرعی شاخه 2دهد که ها را نشان می آلکن عضوی از خانواده تصویر مقابل، آ( 

 رسند. زغال سنگ، نوعی سوخت فسیلی بوده و منابع آن، نسبت به منابع نفتی، زودتر به پایان می ب( 

 کننده کاربرد دارد. ی فرار بوده و به عنوان ضدعفونی اتن با آب، یک ماده  حاصل از واکنشی فراورده پ( 

 برابر نفتالن است.  5/1موجود در آن،  𝑯های  تم سیکلوهگزان، یک هیدروکربن سیرشده بوده و شمار ات( 

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

 

های تولید شده در این فرایند برابر با چند  سوزانیم. تفاوت جرم فراورده ها را به طور کامل می ی آلکنخانواده   سومین عضومول از    نیم 

 دهد؟اکسید تولید شده در این فرایند، با چند گرم منیزیم اکسید به طور کامل واکنش می گرم بوده و گاز کربن دی 

(𝑴𝒈 = 𝑶 و  24 = 𝑪 و  1۶ = 𝑯 و  12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1 ) 𝑴𝒈𝑶(𝒔) + 𝑪𝑶2(𝒈) → 𝑴𝒈𝑪𝑶3(𝒔) 

1)  52  -  160  2  )104  -  160 3  )52  -  80 4  )104  -  80 

 

های انجام شده بین این دو ماده به صورت  یک از مقایسه های برابر در اختیار داریم. کدام با جرم  پروپن هایی از گازهای اتان و نمونه  

 نادرست انجام شده است؟ 

پروپن های هیدروژن در هر نمونه: شمار اتم(  1 > پروپن پذیری:  واکنش (  2 اتان  >  اتان 

پروپن دمای جوش:    (3 > پروپن تعداد پیوند اشتراکی در هر مولکول:  (  4  اتان  >  اتان 
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𝑪 ) های داده شده در رابطه با ترکیب مقابل درست است؟یک از عبارت کدام   = 𝑯 و  12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1 ) 

 شود. گرم اتم هیدروژن در ساختار خود می  9/0گرم از این ترکیب آلی، شامل    5/7  (1

 برابر است.  هپتاندر    𝐻های  موجود در این مولکول با شمار اتم   𝐻های  ( شمار اتم2

 این ماده، یک ترکیب ناقطبی به شمار رفته و همانند نفتالن، آروماتیک است.(  3

 اند.متصل نشده های کربن موجود در آن به هیچ اتم هیدروژنی  ( دو مورد از اتم 4

 

های هیدروژن موجود در ساختار این دو ماده برابر با  بوتین و اتان در اختیار داریم. اگر تفاوت شمار اتم - 2هایی به جرم برابر از نمونه  

2/408 ×  شود؟ اکسید در شرایط استاندارد تولید می بر اثر سوختن نمونه اتان، چند لیتر گاز کربن دیعدد باشد،  1024

(𝑪 = 𝑯 و  12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1)  2/67 2  )6/33 3  )8/44 4  )4/22 

 

 های زیر درست است؟ چند مورد از عبارت  

 شوند. می  استخوان پوکی  ترمیم و  پیشگیریبوده و باعث   کلسیم تأمین برایی  منبع آن، هایفراورده  و  شیرآ( 

 شود. موجود در آن بیشتر می  𝑯2𝑶های یافته و انرژی جنبشی مولکول  کاهشبا ذوب یخ، حجم این ماده ب( 

 .باشد  همراه هاانواع ذره  از نوع خاصی  کمبود با غذایی  هایوعده  که شودایجاد می  هنگامی  تغذیه   سوءپ( 

 کند. می با انداختن چندین قطعه یخ در یک استخر آب گرم، انرژی گرمایی این سامانه کاهش پیدا ت( 

 3(  4 2(  3 1(  2 صفر (  1

 

  8 ن،ی کنیم. اگر دمای محلول حاصل از این فرایند در مقیاس کلوگرم اتانول خالص مخلوط می  300را با  ℃51گرم آب با دمای  400 

ی آب و  بوده است؟ )گرمای ویژه  ی سلسیوس درجه اتانول مصرف شده برابر با چند  دمایبرابر دمای آن در مقیاس سلسیوس باشد، 

 گراد است.( ی سانتی ول بر گرم بر درجه ژ  2/ 4و  2/4اتانول به ترتیب برابر با 

1  )25 2  )32 3  )11 4  )18 
 

 های زیر درست است؟ یک از عبارت کدام  

 د. تواند سبب پختن یک تخم مرغ شو ، می℃ 75گرم آب با دمای    200، برخالف  ℃ 75گرم روغن با دمای    200  (1

 کند.با گذاشتن یک لیوان چای بسیار داغ در اتاق، میانگین انرژی جنبشی ذرات در استکان چای کاهش پیدا می (  2

 ی سازنده آن جسم بستگی دارد.ی هر جسم، برخالف ظرفیت گرمایی آن، به جرم و نوع ماده مقدار گرمای ویژه (  3

 برابر است.  ℃100گرم آب خالص با دمای    2انرژی گرمایی  ، با  ℃100گرم بخار آب با دمای    2انرژی گرمایی  (  4
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