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 دقيقه 65 گویی:مدت پاسخ  80 تعداد سؤال: 

 

 عمومی   سؤاالت  دفترچه

 ( 20/12/99چهارشنبه ) 11آزمون ماز ـ مرحله 

 
 

 زمان تا شماره  از شماره  ال تعداد سؤ درس 

 دقيقه16 20 1 20 زبان و ادبيّات فارسي 

 دقيقه 17 40 21 20 زبان عربي 

 دقيقه 15 60 41 20 فرهنگ و معارف اسالمي 

 دقيقه 17 80 61 20 زبان انگليسي
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 ارسال کنید.  20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

 

 های زیر باشد؟ تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژهکدام گزینه می -1
 »کُربت، خَستن، عفاف، ارتفاع، سپردن، خیره سر« 

 جور، پارسایی، عایدات و درآمدهای مملکت، گستاخ  ( 1

 مملکت، لجوج درآمدهای   و ناتوان شدن، پرهیزکاری، عایدات( 2

 شرم  های زراعتی، بیاندوه، مجروح کردن، محصول زمین( 3

 مملکت درآمدهای   و ظلم، مجروح کردن، پرهیزکاری، عایدات ( 4
 

انگیز، نابودی، گرمی و حرارت« به ترتیب در کدام گزینه آمده معادل معنایی واژگان »سایه موهوم از کسی یا چیزی، غم -2
 است؟

  روح  توّـ ق  در  شـــتپ  زــــج  داریــن                روحـمج  تو  اندستیـبم  خنـگل  نــای  در  - الف
 گیرد  زوال  رنگش  رددـگ  اهـــتب  ویشــب                را   مـگل  چون  روی  تا  او  است  کرده   گلگونه   - ب
   خویش  حزین  صوت  به   ردهــک  پست  آهنگ               دام  ادهـنه  سوری  گل  بر  ودهـس  مشک   وز     - ج
 بــه  قهـــر او که بــر کوه سایه اندازد               شود به  رنگ  شبح تیره  رنگ  لعل گلناری     –د
 ( د، ب، الف، ج   4 ( د، ج، ب، الف3 ( الف، د، ج، ب 2 ( ج، الف، ب، د 1

 

 آمده است؟    نادرستمعنی چند واژه   -3

 (اندوه:  تأثّر)کارگی(  بی:  هراس( )ُمهملی  ( )کذا: معلوم( )رَستن: رهاندن( )حشر: قیامت( )هول:کمین:  القُ)
 فرمانبرداری(:  دشواری( )مناصحت  و  خطر:  آموختن( )ورطه :خوشی( )تلمّذ:  )مخاطره: خطر( )شَعف

 ( پنج 4 ( چهار 3 ( سه 2 ( دو 1
 

 شود؟می یافت  امالیی  نادرستی  چند  زیر  عبارت  در -4

 در  مرا  تو  تمودّ  حصول   و  ذات  بقای   و ؟سیری  چه  تو  خوردن  از مرا که  بیندیش  نیکو و  کن  رجوع  خود  عقله ب:  گفت  زاغ
 راه  تو  مقاربت  طلب  در  چون  که  نسزد  مروت از  و .  مردپای  زمانه  نوایب  در  تو  طبع  لطف  و   عهد  کرم  و  گیر،   دست  روزگار  حوادث

 منه  ب  ایام گردش  تو  باطن   پاکیزگی  و   سیرت  حسن   که  نهی  من  سینه   بر  رد  دست  و  بگردانی من از  روی   کنم  پشت  پس  دور
  رمعطّ  جهان  و   جوید  راه  آخر  رود  جد  آن  داشتن  ورمسط  در  هرچند  که  مشک  نسیم   چون  نماند پنهان  هرگز  خود  هنر   و.  نمود

 این  و   خریدارم،   جانه  ب  ترا مواالت:  گفت  موش  . اریگز  ایعز  من  هجرت  حق  که  نخورد  در تو   اخالق  محاسن  در  و  .گرداند
 .باشم  معذور  خویش  بنزدیک   باری من  اندیشی دریق  اگر   تا   کردم بدان  سخن  ابتدای  در  مدافعت

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

 شود؟ در کدام بیت غلط امالیی دیده می -5

 ابی ـــ نی وائیـــ ن هــخان مرغ  از که  راـصح وحش  و تـغرب تنه یک  و تو( 1

 ویـ گربــچ زبان و  جوی آزرم دل  روی  گر ـگلب چو و  موی افورـک چو( 2

 ورــن را  دهـــدی و  ابــآفت را کـفل  ورــح را  هـروض و  داد  سرو را  چمن( 3

 مگذار شنیدن  انداز به درگوش   پنبه  ن ـبه پیری مفک مالحاتوبه ز ۀ وعد( 4
 

 هر یک از آثار زیر به ترتیب از چه کسانی است؟ -6

 شرقی، پیامبر و دیوانه«  - غربیای به نام آذرباد، دیوان »پرنده
 جبران  خلیل برانج،  گوته  ولفگانگ ، باخ ریچارد ( 1

 کوپه  فرانسوا،  ژید آندرهتولستوی، ( 2

 جبران  خلیل جبران گوته، ولفگانگ، تولستوی( 3

 جبران خلیل جبران ،تولستوی، باخ ریچارد ( 4
 

ها تماماً  رود آب حیات از چشمة نوش شما« در همة گزینهپوش شما / میبرد خورشید شب های بیت »آب آتش میآرایه   -7
 جز: است، بهدرست آمده

 حسن تعلیل -ایهام  - ( تشبیه2 ایهام تناسب  -تضاد  - ( جناس همسان1
 تلمیح  - ایهام -( کنایه 4 آراییواج  - جناس ناهمسان - ( استعاره3
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 آمیزی، ایهام تناسب، اسلوب معادله، مجاز و استعاره« در کدام بیت درست است؟های »حسایهترتیب آر -8

 گفـت هزار نکتة رنگین به یک دهن می  داشت چو غنچه مشت زری عندلیب اگر می(  الف
 شوددزد از تغییر رنگ خویش رسوا می  بایـد قیامــت پیشه را شاهد از خـارج نمی(  ب
 چنان شور شکر خندۀ شیـرین دارد هم  فرهاد به تلخی ز جهان رفـت ولیــک گرچه  (  ج
 ام دیدۀ شیر است کرم شب چراغ بیشه  ای از کلک مــنداغ جان سوزی بود هر نقطه(  د

 مهر رخسار تو چون محنت او روزافزون  هـ( هست یاقوت تو چون گفتة خواجو شیــرین
 ( هـ، ج، ب، الف، د 4 ( الف، ج، ب، د، هـ3 لف( ج، هـ، د، ب، ا 2 ( الف، ج، د، ب، هـ1

 

 های »ایهام تناسب، استعاره، حسن تعلیل و تشبیه« تماماً در کدام گزینه آمده است؟ آرایه -9
 کشان پوشیده، جایش بر سر است هرکه سرّ می   ایـــرق جـ( پنبه را دانی چرا مینا دهد بر ف 1
 اده است ــم بگشــی راز دلـر کسـزانکه پیش ه  دانی چرا اشکم ز چشم افتاده است ( هیچ می 2

 رشــان بر سـد مرغــدارناد میــزان سبب فری  رورشــ( سر و جان داد از هوای قامت جان پ3

 دم ـــاد و زر شــم افتــق بر مســر عشیـــاکس  دی که زرد کرد ــرخ تو سعــ( گویند روی س4

 

 در کدام  بیت شیوۀ بالغی دیده می شود؟  -10

 دارد  پریشان  حال  دلم  که  کن نظری  شب  یک جانم و  دل رـب دهن هـپست  بت ای( 1

 دارد   ان ـّحس ایه ـپ او  که گفت  نتوان  ولی  است، اللـح سحر  مثل به خسرو شعر( 2
     دارد  دانـ خن ۀپست نمک زیر بسی  که  است  نمک  پر دلی  تنگ  از  تو دانــخن لب( 3
   دارد  بریان  وـت شور رـپ  لب  نـم دل  دارد  گریان  تو شیرین  ندۀ ــخ  نـم م ـچش( 4

 

 ها آمده است؟ های پیشین و پسین در کدام گزینه متفاوت با سایر گزینهتعداد وابسته   -11

 دارد  برنمی برــمعن فـزل آن ه،ــشان بارِ که  غافل           این از  چاك کردم  امید صد به را  خود دل ( 1

 دارد      نمی بر نمکدان هر پیش   مهر لب از  ردم         کهـگ تنــخویش داغ  ایــهسیرچشمی هالك( 2

 دارد  دنیــچی نـدام  فکر  صائب  گلزار ش         ازینــسیراب گلهای خس و خار زخم به ارزد نمی ( 3

 دارد  یـنم  پرور انـج ریحان   این خلد باغ را         که  ان ــسبزخط الـوص  عالم این  در  دان غنیمت ( 4
 

 است؟  نادرستبا توجه به ابیات زیر کدام گزاره     -12

 با تنی پرهول و با شکلی مهیب    گر شد در برم شخصی غریبجلوه
 می سرود نقشیبا سرِ انگشت،   بر سر خاکی که  بود  غمگینداشت  

 شود. در ابیات سه ترکیب وصفی و سه ترکیب اضافی دیده می( 1

 . حرف »واو« در بیت نخست »حرف عطف« است( 2

 باشد.   های مشخص شده به ترتیب »قید« و»مفعول« مینقش واژه( 3

 فعل جملۀ اول »ماضی ساده« و فعل جملۀ آخر »ماضی استمراری« است. ( 4
 

 

 کدام گزینه دربارۀ عبارت زیر صحیح است؟  -13
رسم پهلوانی، فرهیختگی و رزم  سر کیانی است که پس از تولّد رستم او را به زابل برده و  خیرهسیاووش، فرزندِ کاووس، شاه 

سپارد و به همین دلیل از جانب  بندد اما سیاوش تن به گناه نمیآموزد. در بازگشت سودابه به سیاوش دل میو بزم به او می
 .  شودسودابه متهم می

 گروه اسمی »فرزند کاووس« نقش تبعی بدل  دارد.   - الف
 تیب »صفت مطلق« و »صفت نسبی« است.سر«  و »کیانی« به ترنوع  صفت بیانی »خیره  - ب
 اند. و »متّهم« در نقش مسندی به کار رفته  «سرِکیانیخیره  شاهِ»  اسمی   های گروه  - ج
 شود.ساز در متن دیده میپایهدر مجموع »یک« حرف ربط وابسته ساز و »سه« حرف ربط هم- د
 ( ب، د  4 ( ب، ج 3 ( الف، ج 2 ( الف، ب 1
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 زیر متناسب است؟مفهوم کدام گزینه با بیت   -14

 تفاوت است اگر راه و چاه را حتی«  ناسم ــام که نشرهــنان خیـو چـدن تـ»به دی
 جایی که حیرت آمد سمع و بصر نباشد   سـویی بــام تهــد با کس اندیشــ( هوشم نمان1
 د ــرستا نگردد راه گم کی رهنمایی می  رسد ( عاشق از حیرت در این وادی به جایی می2
 دــم باز باشــجز روی تو نبیند گر چش  قــد، عاشــان جلوه دهنــآنجا که حسن خوب( 3
 دـپای بلبل نتوان بست که بر گل نسرای  د ـوق نبینــ( چشم عاشق نتوان دوخت که معش4

 

 دارد؟مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت »شاهد نیاز نیست که در محضر آورند / در دادگاه عشق رگ گردنت گواه« تناسب   -15

 د را ــزار شهیــت مـحاجت به شمع نیس  تــس اســد را بــق رخ خورشیـ( گلگونۀ شف 1
 ودــرام شـۀ احـن جامـو کف ــبر شهید ت  نـرد دامـــرگ نگیــو را مـــوردان تـــ( رهن2
 شهید عشق نخواهد نه شاهدی نه گواهی  ( به غیر سینۀ صدچاك خویش در صف محشر 3
 کنی پس حساب کشتگان عشق را کی می  ابــوان حســی به دیـآینمی( روز محشر هم 4

 

 مفهوم همة ابیات یکسان است؛ به جز:  -16
 در بساط آسیا یـک دانـۀ نشکسـته نیــست  یک دل آسوده نتوان یافـت در زیر فلـک( 1
 نیافــت هیـچ کار مـا ز دور او سـرانجــامی   چون ننالم از جفای گردش گـردون دون ( 2
 دانم که قدر گوشمال چرخ را چون سـاز می   نه کافر نعمتم تا نالم از ناسـازی گـردون( 3
 چگونه راست کند قد در این خـراب نفــس  بنای خانۀ گردون چو همتش پست است ( 4

 

 ؟ نداردمفهوم کدام بیت با عبارت زیر قرابت   -17
 تی کنیم تا دام از جای برگیریم.«»مطوقه گفت: حالی صواب باشد که جمله به طریق تعاون قو

 چون به هم پیوسته گردد ذوالفقار آید به چشم   شونــد از اتفـاق صاحب هیبت ضعیفان می( 1

 ودــشا می ــاش یک چشم بیننه فلک در دیده  دیدۀ هر کس که روشن شد به نـور اتّحـاد ( 2
 ودــوان گشــره نتـــتدبیر یک ناخن گورنه از   اتفاق است آن که هر دشوار را آسان نمـود ( 3

 ویمـــهان شــک کیـــی مالـتا بدین تدبیر عال  خوش بود تا اتحاد آریم و همدستان شویم ( 4
 

 کدام گزینه با عبارت شعری زیر قرابت مفهومی دارد؟  -18
 و شکر او کن به وقت رستن از رنج«   »و تو شکر خدا کن، به هنگام رنج

 تــا بیــش از آن جزات دهـــد کردگـــار تو  ن ـکردگار تـــو را داد شــــکر کبر هر چــه ( 1
 گاه از خون عدو رطل گــران بایـــد گرفــت  گاه بر خوان طرب، شـکر نعـم بایــد نمـــود( 2
 گر زانکه بتـر کنــد کــه گویـــد که مکـــن  بـــاری همــه حــال شــکر بــاید کـــردن( 3
 کنم شکر غمت به خوش دلی در همه حال می ل  ه که سوزیم ز غم خواه که خون کنی دلم ( خوا4

 

 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ -19
 اده بودــت اگر پیــوار اســـکه گل به شاخ س  ودــت شـال است زیردســاده محــکف گش( 1
 ن ـات کــادثــر حـــاده را سپـــت گشـــدس  ن ــات کــود با ثبـای دولت خــز احسان بن( 2
 تیم ــه گذشـر از دانـــدیم گـــدر خوشه رسی  اوت ــود و سخــنقصان نکند هیچ کس از ج( 3
 زده استــچ کس نــکه سنگ بر در نابسته هی  اش ــن بـات ایمـــو از حادثـگشاده روی ش( 4

 

 کدام بیت شاعر به پیام بیت زیر اشاره کرده است؟ در -20
 کمترین صدا برخیزید.« چنان که بیمزمزه کنید بچشید اما ولی سیر نخوابید، ایستاده یا نشسته بخوابید آن  »خواب را

 م ــدن دهیــگزیب به ـــجا لـشمع صفت تا ک  راپای ما ــورد ســمن خــن انجــرت ایـعب( 1

 یم ـده  دنــدی ۀژدــود مـــی اگر واشـمــچش  ورــشع کفیل تـ نیس قــخل ارــسرش غفلت( 2

 م ـدن دهیـل به دمیــگ یــا دمـــکو ته ـــآبل  الــخی اغـــب هــ ب رزهـــه دودمی ما  شه ری( 3

 م ــدهی دنــدوی هـب رـس د ـرس ی ـپای  به کاش  د ـچن تاز انــجه ک ـ اش کشدمژگان زحمت ( 4

 

 



 4صفحه              11مرحله    - (عمومیآزمون ماز )دفترچه                                                عربی            

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

 قلوبهم و هللا أعلم بما یکتمون  -21
ی

 : یقولون بأفواههم ما لیس ف

 کنید!آنچه پنهان می گویید و خداوند داناتر است به هایتان می هایتان وجود ندارد، با دهانهر چه را در قلب (1

 داند! کنند میهایشان نبود و خداوند آنچه را کتمان میهای خود هر چیزی را گفتند در قلببا دهان (2

 کنند داناتر است!گویند و خداوند به آنچه پنهان می آنچه را در دلشان نیست با دهانشان می  (3

 کنند! تر است به آنچه پنهان میدلهایشان نیست و خداوند آگاهگویند که در های خود چیزی را میبا دهان (4
 

 لکن لم یحصل عیل الشهادة  -22
ً

ا
ا

 أبحاثهم جد
ی

بی ف
ا

ذین ال ینامون اللیل و ال یعملو  الدکتوراهقد عمل طّل
ّ

 بعضهم ال
ا

ن حتی  إّل

باح عیل أبحاثهم العلم  ة! یا الصا

کنند،  خوابند و تا صبح کار میط بعضی از آنها که شب را نمیاند اما فق های خود کار کردهدانشجوهای من در پژوهش  (1

 آورند.های عالی خود مدرک دکترا را به دست میبر پژوهش

خوابیدند و تا صبح روی  اند اما فقط بعضی از آنها که شب را نمیهای خود کار کردهدانشجوهای من بسیار در پژوهش  (2

 کترا را به دست آوردند.کردند مدرک د های علمی خود کار می پروژه

ها  کردند اما مدرک دکترا را به دست نیاوردند مگر بعضی از آنها که شبهایشان کار می دانشجوهای من بسیار در پژوهش  (3

 های علمی خود کار کردند! را نخوابیدند و تا صبح بر پژوهش

خوابند و تا صبح روی  کسانی که شب را نمیاند اما فقط بعضی از  های خود کارکردهدانشجوهای من بسیار در پژوهش(  4

 آورند!کنند مدرک دکترا را به دست میهای علمی کار میپژوهش
 

م و أحسن کما تحبا أن یحَسن إلیک:  -23
َ

 ال تظلم کما التحبا أن تظل

 داری بر تو نیکی شود، نیکی کن! همچنان که دوست نداری به تو ستم شود، ستم نکن و آنچنان که دوست می  (1

 ستم نکن تا آن کسی را که دوست نداری به تو ستم نکند و نیکی کن تا آن کسی را که دوست داری به تو نیکی کند!  (2

 داری به تو نیکی کند، نیکی کن!که دوست میبه کسی که دوست نداری به تو ستم کند، ستم نکن و به کسی   (3

 طور که دوست نداری به تو ستم شود و نیکی کن آنچنان که دوست داری به تو نیکی کنند! نباید ستم کنی همان (4
 

 البل  -24
ی

ه ف  مباراة اللغة العربیا
ی

ا ف  مثالیا
ً

ت أحوالهم بعد أن یفهموا تلمیذهم المجد أصبح تلمیذا مون تغّیا
ّ

 د!: هؤالء المعل

آموزشان که کوشا است، دانش آموز نمونه در مسابقات زبان  ها احوالشان تغییر کرد بعد از اینکه فهمیدند دانش این معلم  (1

 عربی در کشور شده است!

آموزی نمونه در  آموز تالشگرشان دانشها معلّمانی هستند که احوالشان را تغیر دادند بعد از اینکه فهمیدند دانشاین  (2

 ات زبان عربی در کشور شده است!مسابق 

آموزی نمونه در مسابقۀ زبان عربی  آموز تالشگرشان دانشها احوالشان تغییر کرد بعد از اینکه فهمیدند دانشاین معلم  (3

 در کشور شده است! 

نمونه در مسابقه  آموزی  آموز کوشا، دانشها معلّمانی هستند که احوالشان تغییر کرد بعد از اینکه فهمیدند دانشاین  (4

 باشد!زبان عربی در کشور می

 

 

 

 

 

 
 

جمه أو التعریب: ) ∎∎  الجواب للیی
ی

ی األصح واألدق ف  (27- 21عّیا
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ها و   -25 من باور نیم کردم که واکسن کرونا در کمیی از یک سال ساخته شود. امیدوارم در رسی    ع ترین زمان، واکسن به دکیی

 پرستارها برسد و خیی فوت فردی از کادر درمان را نشنویم!: 

ق أن ُیصنع لقاح الکورونا فی أقّل من عام واحد، و أتمنیّ أن    (1
ّ
صد

ُ
قاح إیل األطّباء و الممأنا ما کنت ال ا

ّ
ضات  رّ یصل الل

 فی أرسع الوقت و ال نسمع خبر وفاة أّی من الفریق العالج! 
ق أن َیصنع لقاح الکورونا فی أقّل من سنة واحد، و أتمنیّ أن یصل فی الو   (2

ّ
صد

ُ
لرسی    ع اللقاح إیل  قت اأنا ما کنت ا

 ضات و ال نستمع خبر وفاة أّی من فریق العالج! رّ األطباء و المم
ق أن ُیصنع لقاح الکورونا فی أقّل من سنة واحدة، و لعّل فی أرسع الو   (3

ّ
صد

ُ
قاح إیل األطباء  أنا کنت ال ا

ّ
قت یصل الل

 ضات و ال نسمع خبر وفاة أّی من فریق العالج! رّ و مم
ن    (4

ُ
ق أن یصنع لقاح الکورونا فی أقّل من عام واحد أرجو أن یصل فی أرسع الوقتأنا لم أک

ّ
صد

ُ
قاح إیل األطّباء و المم   ا

ّ
ضات رّ الل

 و ال نسمع خبر وفاة أّی من فریق العالج! 
 
 

ی الصحیح:  -26  عّیا

ی زمییل رّس نجاحه (1 ة بی ّ  اش را آشکار کرد! در اتاق مصاحبه، همکارم راز پیروزی !:فی غرفة المحاضی

ذی مصاب بکورونا عنده الحّم  (2
ّ
 کند!کسی که مبتال به کورونا است، تب می  !:ال

3)  
 
 فی إمتحاننا لندرٛس جّیدا

َ
 باید در امتحانمان پیروز شویم تا خوب درس بخوانیم! !:لننجح

 أحد﴾ (4
 
 نبوده است.  وکسی برایش همتا  :﴿ولم یکن له کفوا

 

ی  -27  : الصحیح عّیا

 جوجه برناکل به پایین کوه پرید!  !:قفزت فراخ برناکل إیل أسفل الجبل (1

شف من القماش األحمر (2  رسر
ّ
یت من السوق إّل  فقط از بازار مالفه ای از پارچۀ قرمز خریدم!  !:ما إشبر

 در ساعت دوازده بسته شده بود!  در این درمانگاه !: باب هذا المستوصف کان مغلق فی الساعة الثانیة عرسر  (3

از (4  شب 
یم فی طهران و مّرت طفولتها فی

ُ
 مادرم در تهران به دنیا آمد و کودکی را در شیراز گذراند!  !:ولدت ا

 

 المفهوم:  -28
ی

ی األنسب ف ذین یمشون عیل األرض هونا﴿عّیا
ّ

 ﴾و عباد الرحمن ال

 ته رودــه و پیوســه آهستـرهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود /  رهرو آن است ک (1

 دان راه نیست /  رهروی باید جهان سوزی نه خامی بی غمی ـوی رنــام را در کـاهل ناز و ک (2

 نه را ــن گنجیـهست پیچیدن کلید قفل ای ان /  ـنشکنی تا خویش را از دوست کی یابی نش (3

 دــر نشــن سیــی زمیـــوردن آدمــد  /  وز خـر نشـی چیـچ کسـ ک هیـرخ فلـــ ر چـــب (4
 

ة من إجتمایع و    التجارة الدولیا
ی

 العالم، فقد أصبحت الیوم من أهما القطاعات ف
ی

کیر الصناعات نموا ف »تعتیی السیاحة من أ
یة  

ّ
ة لإلنسان. فیه جرس للتواصل بّیی الثقافات و المعارف   ترتبطحضاری، یه حرکة دینامیک

ا
ة و الحضاری بالجوانب الثقافیا

ه لألمم و الشعوب، و مح ة و إرتفاع مستوی معیشة الفرد. و عیل المجال اإلنسانیا م المجتمعات السیاحیا
ا

صلة طبیعیة لتقد
لل  

ً
جاذبا  

ً
عامال السیاحة  تعتیی  احالمحییطا  تضاریسها    سیا عیل  التعرف  الطبیعیه  األماکن  زیارة  حیث  من  رغباتهم  إشباع  و 

مجتمعات المحلیة للتعرف عیل عاداتها و تقالیدها واليوم، )مرتفعاتها( و عیل نباتاتها و حیاتها الفطریة، باإلضافة إیل زیارة ال 
إیل   المجتمع  إعادة  الحكومات  من  العديد  تحاول  اقتصاداتها،  و  البلد  سياحة  فشلت  و  البلد  فّیوس كورونا  أصاب  أن  بعد 

ي أرسع وقت ممكن حتی تزدهر السيا
ی

ة أخرى. ..«حالته السابقة عن طريق استّیاد )واردات( لقاح )واکسن( الكورونا ف  حة مرا
 

ی الصحیح:    -29  عّیا

 !السفر یسّبب أن ندرک الجاذبّیات المحیطیة فی هذا البلد (1

 ! سفر کثب  من األشخاص إیل مکان زاد التلّوث هناک (2

 !  ال یوجد صنعة أکبر من السیاحة فی بالد العالم (3

 ! لیس عامل أهّم من شیوع الکورونا فی تخریب صنعة السیاحة (4

ة ثما أجب عن األسئلة ) ∎∎
ا

 : یناسب النصا ( بما  32- 28اقرأ النص التایل بدق
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ی  -30  الخطأ: عّیا
خری (1

ُ
لقاح الکورونا یساعد إزدهار السیاحة لمّرة ا

ّ
 ! ال

 ! تحتسب السیاحة من أهّم القطاعات التجارة الدولّیة (2

م ثقافتنا (3
ّ
وس الکورونا، تتقد  تعّرفنا من فب 

 !  عندما یکبر

ر عیل األقتصاد (4
ّ
ه یؤث

ّ
دد الدول لقاح الکورونا برسعة ألن  !  لتسبر

 

 األنسب لعنوان النص: عّیی  -31
خری  (1

ُ
 السیاحة و إرتباطها مع األشیاء اال

 تاثب  السیاحة عیل اإلقتصاد (2

 إرتباط الدول بوسیلة السیاحة  (3

 الجاذبّیات السیاحة فی البالد  (4
 

 »ترتبط«:   -32

 له حرفان زائدان/ جملۀ وصفیّۀ   -للمفرد المذکر المخاطب  - فعل مضارع (1

 مزید ثالثی من باب »إفتعال«/ فعل و فاعله ضمیر  -للغائبۀ   -فعل  (2

 معلوم/ صفۀ جملۀ - مزید ثالثی )حروفه األصلیّۀ: رت ب( -فعل  (3

 مزید ثالثی )حروفه الزائدة: ت، ت(/ فعل و مع فاعله جملۀ فعلیۀ  - مضارع( 4
 

اح«:  -33 یا  »السا

 معرفۀ/ مجرور بحر الجارّة -جمع سالم  - اسم (1 

 اسم الفاعل/ للسیّاح: جار و مجرور  -مذکّر  - جمع تکسیر - اسم (2 

 معرّف بـ»ال«/ جار و مجرور -مذکر  -مفرد  - اسم (3 

 نکرة/ مضاف الیه  -اسم المفعول  - اسم (4 
 

ی  -34  ضبط الحرکات أوقراءة الکلمات:  الخطاءعّیا
ی

 ف

1)  
 
د
َ
ة إشت ة اإلسالمی 

َ
دول

ّ
قل إیل الَعَربّیه بعد إنِضمام إیران إیل ال

ّ
 !الن

بات ...«  (2 َبة ُیَسّم »ُمعَجم الُمَعر   یضّمم الکِلمات الفاِرسّیة الُمَعر 
 
َف کتابا

َّ
 هو أل

وَصف (3
َ
 ِنهایة َمَمرِّ الُمٛست

ی
 ف

َ
ناک

ُ
نر ه

ّ
ة ال  الَصیدلی 

ی
ِلم أدوَیتک ف

َ
 ! إست

 یه  (4
 
ا  و ُمعِجَبة بإیران کثب 

یَ ِقی 
رسر
َ
 ِمن أشَهر الُمست

ُّ
َعد
ُ
 !ت

 

ی  -35  : الصحیح عّیا

شف  (1  قطعة قماش توضع عیل األرض: الرسر

م فی میادین العلم و الصناعة: الثقافة (2
ّ
 مظاهر التقد

3)  ّ م بصوت خفی
ّ
ذی یتکل

ّ
 : الهمس ال

ء: الّصمد  (4  من ال یحتاج أّی شخص و أّی شر
 

ی ما   -36  ألفعال الناقصه: فیه من ا لیس عّیا

ه مجنون و کعبه لییل (1
ّ
 کأن
 
ه مبتسما

ّ
 ! سار أبر إیل مک

 مع والدیک (2
 
 حیاتک صادقا

ی
 !قلت زمییل: کن ف

مّ  (3
ُ
ء أحسن من وجه اال  !لیس شر

ی  (4  تصبحوا تالمیذ مثالّیی 
 
 ! إن تدرسوا جّیدا
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جم إیل المضارع:  -37  ییی
ً

ی مضارعا  عّیا

ث هذا الّسائح قائد  (1
ّ
 !الفریقلم یتحد

 ! کنت أقرأ القرآن فی شهر رمضان کل الیوم (2

 یلّون أخوه فی الّصباح (3
 
 ! لّون ولدی کتابا

 ال أسمع صوتک (4
 ! ال تهمس میع ألبیّ

 

ی الم األمر:  -38  عّیا

1)  
 
موا دروسهم جّیدا

ّ
المیذ لیتعل

ّ
م کّل الت

ّ
 !یساعد معل

2)  
 
 جلسنا أمام التلفاز معا

 
 رائعا

 
 ! لنشاهد فلما

فت  (3
ّ
 ! غرفة ولدی لیدرس فیها مع زمیله نظ

 !درجتنا فی الّصف قلیلة مع األسف فلنحاول اکبر  (4
 

39-  : جم بحالتّیی  ییی
ً

ی فعال  عّیا

1)  
 
ی فی هذه الکتب شیئا  ال تکتیر

 ! صدیقابر

 !تجری الریاح بما ال تشتیه السفن (2

3)  
 
ا مک و إن کنت أمب 

ّ
 ! قم عن مجلسک ألبیک و معل

 !ساحة المدرسةکان األطفال یلعبون فی  (4
 

40-  :
ً

ی مستثتی منه فاعال  عّیا

حون المجتهدون (1
ّ
 الفّل

ّ
 ! ما غرس األشجار المثمرة إّل

ی منهم (2  ! إعتمد الناس عیل نفوسهم إال الخائفی 

 إیمان باهلل (3
ّ
 إّل
 
 !لم یمتلک مجاهدونا سالحا

ی  (4  رّب العالمی 
ّ
 فی الحیاة إّل

 
 !ال یدعو المؤمنون أحدا
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کنندۀ این وظیفۀ فقیهان است که پس از کسب علم به شهرهای خود بروند و قوانین اسالم کدام عبارت قرآنی تشریح -41
 را به مردم بیاموزند؟ 

1) « 
 
ة
َّ
اف
َ
ِفُروا ك

ْ
ة  » (2 «ِلَين

َ
لِّ ِفْرق

ُ
َر ِمْن ك

َ
ف
َ
 « ن

ُهْم  » (3
ْ
 ِمن

 
ة
َ
اِئف

َ
ُهوا  ط

َّ
ق
َ
ف
َ
ين  ِلَيت

ّ
ي الد ِ

ْوَمُهْم » (4 « ف 
َ
ِذُروا ق

ْ
 « ِلُين

 

 های زیر به ترتیب به کدام موضوع در زمینۀ ازدواج اشاره می کند؟ هر یک از گزاره -42
 تر باشد، شایستگی او برای همسری بیشتر است.هر قدر ایمان یک فرد قوی  - الف

 خواهد که به هیچ وجه در پی رابطۀ غیرشرعی با جنس مخالف نباشند. قرآن کریم از دختران و پسران می  - ب
 رسند. بر اثر ازدواج و پاسخ صحیح به این نیاز، هر کدام از مرد و زن به یک آرامش روانی می  - ج
 رشد اخالقی و معنوی   -توجه به اهداف ازدواج  - ( انتخاب همسر و مسئولیت آینده1
 انس با همسر - قویت عفاف و پاکدامنیت - ( انتخاب همسر و مسئولیت آینده2
 رشد و پرورش فرزندان  - توجه به اهداف ازدواج - ( معیارهای همسر شایسته3
 پاسخ به نیاز جنسی   -تقویت عفاف و پاکدامنی  - ( معیارهای همسر شایسته4

 

ء  راه محفوظ ماندن از آفات » -43
ی

بُّ الَّش
ُ
خصوصیات افراد در ازدواج را « چیست و علت اینکه والدین بهتر می توانند  ح

 دریابند، کدام است؟
 عالقه و محبت به فرزند   -( مشورت 1
 عالقه و محبت به فرزند  -( تعقل 2
 تجربه و پختگی  -( مشورت 3
 تجربه و پختگی  -( تعقل 4

 

 ثمرۀ مبارک وجود عزت نفس در انسان و مولّد آن به ترتیب کدام است؟  -44
 زم و تصمیم پایداری در ع - ( حفظ پیمان با خداوند1
 تسلیم و بندگی خداوند  -( احساس حضور در پیشگاه خدا2
 پایداری در عزم و تصمیم   -( احساس حضور در پیشگاه خدا3
 تسلیم و بندگی خداوند - ( حفظ پیمان با خداوند4

 

بان حدیث شریف پیامبر اعظم )ص( که فرمود: »برترین جهاد، سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی ستمگر بر ز -45
آورد« و کالم قرآن که طرد کنندگان یتیمان از خود را تکذیب کنندۀ دین می نامد، به ترتیب یادآور توجه به کدام 

 معیارهای تمدن اسالمی است؟
 توجه به قسط و عدل  - ( نفی حاکمیت طاغوت و پذیرش والیت الهی1
 التفات به علم و دانش - ( نفی حاکمیت طاغوت و پذیرش والیت الهی2
 توجه به قسط و عدل  - ها( برپایی جامعۀ عدالت محور و به دور از تبعیض3
 التفات به علم و دانش  - ها( برپایی جامعۀ عدالت محور و به دور از تبعیض4

 

جمعی برای تقویت رابطۀ صمیمانه میان خویشان و همسایگان چه حکمی های دستهها و ورزشپیش قدم شدن در بازی -46
 که به نفع دولت صهیونیستی باشد محکوم به چیست؟   دارد و خرید کاالیی 

 بنابر احتیاط جایز نیست  -( پاداش اخروی دارد 1
 حرام است -( پاداش اخروی دارد 2
 حرام است -( واجب کفایی است 3
 بنابر احتیاط جایز نیست  -( واجب کفایی است 4

 

وق است و راه جبران آن، در صورتی که به  ایجاد بدبینی در دیگران نسبت به دین الهی، مربوط به کدام دسته از حق -47
 شده به دین الهی دسترسی نداریم، چیست؟شخصِ بدبین

 ت از او صدقه بدهیم. ببه نیا -( حقوق الهی 1
 ت از او صدقه بدهیم. ببه نیا -( حقوق مردم 2
 برای او دعای خیر و طلب آمرزش کنیم.  -( حقوق الهی 3
 آمرزش کنیم. برای او دعای خیر و طلب  -( حقوق مردم 4
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 دارد؟حذر می  در کدام کالم شریف، قیمت حقیقی انسان معرفی شده است و خودشناسی انسان، او را از کدام امر بر  -48
1 )» وا الُحسن 

ُ
حَسن

َ
ُهم«  - »ا

َ
ُق ُوجوه

َ
 »َو ال َیره

2 )» وا الُحسن 
ُ
حَسن

َ
 ِبها«  - »ا

ّ
بیعوها ِاّل

َ
ال ت

َ
 »ف

3 ) 
ّ
َمن  ِاّل

َ
«»ث

َ
ة
َّ
 ِبها«  - الَجن

ّ
بیعوها ِاّل

َ
ال ت

َ
 »ف

4 )»
َ
ة
َّ
 الَجن

ّ
َمن  ِاّل

َ
ُهم«  - »ث

َ
ُق ُوجوه

َ
 »َو ال َیره

 

 همراه باشد، در قرآن به هر دوی زن و مرد اشاره دارد«؟  "انسان"ای که با کلمۀ  گوییم: »هر آیهبه کدام دلیل می   -49
 ن را در وجود خود پرورش دهد. تواند آها به تقواست و هر انسانی می( مالک برتری انسان1
 دهد و روح انسان نه مذکر است و نه مؤنث.( حقیقت انسان را روح او تشکیل می 2
 اند که زوج هم باشند و در کنار هم، یکدیگر را کامل کنند. ای آفریده شده( زن و مرد به گونه3
 ها شده است.انسانهای مشترک برای های فطری مشترک انسان، موجب تعلق گرفتن نقش ( ویژگی4

 

 کند؟ های شناخت مرجع تقلید کدام است و وجود چه خصوصیتی در او، نسبت به ولیّ فقیه تمایز ایجاد مییکی از راه -50
 شناس بودن زمان - ( یکی از فقیهان در میان اصحاب رسانه بسیار مشهور باشد. 1
 بودن اعلم  - ( یکی از فقیهان در میان اصحاب رسانه بسیار مشهور باشد. 2
 اعلم بودن -کردن فقیه توسط دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتوانند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهند.  ( معرفی3
شناس  زمان  –کردن فقیه توسط دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتوانند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهند.  ( معرفی 4

 بودن
 

برابری و مساوات را بر گُردۀ چه کسانی نهاده و برای امدادرسانی، چه امکاناتی را فراهم پرودگار عالم برقراری فرهنگ   -51
 نموده است؟ 

اس»( 1
ّ
ْم  َو » - «الن

ُ
ك
ْ
ْمر  ِمن

َ ْ
وِلي اْل

ُ
 «أ

نا »( 2
َ
ْم  َو » - «ُرُسل

ُ
ك
ْ
ْمر  ِمن

َ ْ
وِلي اْل

ُ
 «أ

نا »( 3
َ
 »   - «ُرُسل

َ
ان  «... الِکتاَب َو المی  

اس»( 4
ّ
 ... »   - «الن

َ
ان  «الِکتاَب َو المی  

 

های ایشان در عمل به کدام نقشبه ترتیب  تر آن توسط رهبر با امدادرسانی مردم  تر جامعه و هدایت آسانادارۀ موفق -52
 شود؟محقق می

 مشارکت در نظارت همگانی  -( اولویت دادن به اهداف اجتماعی 1
 کاهش بیکاری خرید کاالی ایرانی و   -( اولویت دادن به اهداف اجتماعی 2
 خرید کاالی ایرانی و کاهش بیکاری  -( مشارکت در نظارت همگانی 3
 اولویت دادن به اهداف اجتماعی  -( مشارکت در نظارت همگانی 4

 

 زمینه ساز »فکر کردن« و »کفران و ناسپاسی نکردن« به ترتیب کدام آیات و نعمات الهی هستند؟ -53
وَ »( 1

ْ
ز
َ
ْم أ

ُ
ِسك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ْم ِمْن أ

ُ
ك
َ
 ل
َ
ق
َ
ل
َ
ْيَها اًجاخ

َ
وا ِإل

ُ
ن
ُ
ْسك

َ
ْم »  -« ِلت

ُ
ك
َ
  َو َجَعَل َبْين

 
 َو َرْحَمة

 
ة
َّ
 « َمَود

َواًجا»( 2
ْ
ز
َ
ْم أ

ُ
ِسك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ْم ِمْن أ

ُ
ك
َ
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َ
ق
َ
ل
َ
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َ
وا ِإل

ُ
ن
ُ
ْسك

َ
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ُ
واِجك

ْ
ز
َ
ْم ِمْن أ

ُ
ك
َ
  َو َجَعَل ل

 
ة
َ
د
َ
 «َبِني  َ َو َحف

َواًجا»( 3
ْ
ز
َ
ْم أ

ُ
ِسك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ْم ِمْن أ

ُ
ك
َ
ْم   وَ » - «َجَعَل ل

ُ
واِجك

ْ
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ُ
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  َجَعَل ل

 
ة
َ
د
َ
 « َبِني  َ َو َحف

َواًجا»( 4
ْ
ز
َ
ْم أ

ُ
ِسك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ْم ِمْن أ

ُ
ك
َ
ْم » - «َجَعَل ل

ُ
ك
َ
  َو َجَعَل َبْين

 
 َو َرْحَمة

 
ة
َّ
 « َمَود

 

 ها هستند؟ چرا تمایالت مادی و دنیوی، مورد عالقه و میل طبیعی انسان -54
 اند، اما نباید به عنوان اهداف فرعی انسان قرار گیرند.ضروری( زیرا نه تنها بد نیستند، بلکه خوب و  1
 شود.شود زندگی کرد یا زندگی مشکل می ( زیرا الزمۀ زندگی در دنیا هستند و بدون آنها یا نمی 2
 رسد.مندی درست از آنها، انسان به رشد و کمال واقعی خود می( زیرا با بهره3
 ترند و قابل مقایسه با آن تمایالت نیستند.ناچیز و پایین( زیرا نسبت به تمایالت عالی بسیار 4
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آورد شوم چیست و ممانعت از گسترش گناه در تمام دار شدن انحراف از حق، رهدشواری اصالح جامعه در اثر ریشه -55
 شود؟سطوح جامعه، در چه صورت انجام می

 مردم در برابر گناهان اجتماعی حساسیت به خرج دهند.  -زیربنایی های های بزرگ و فعالیت( انجام ندادن تالش1
 مردم در برابر گناهان اجتماعی حساسیت به خرج دهند. - ( کوتاهی در وظیفۀ مقدس امر به معروف و نهی از منکر2
 اصالح شوند.های اجتماعی در مراحل ابتدایی خود انحراف - ( کوتاهی در وظیفۀ مقدس امر به معروف و نهی از منکر3
 های اجتماعی در مراحل ابتدایی خود اصالح شوند.انحراف -های زیربنایی های بزرگ و فعالیت( انجام ندادن تالش4

 

استفاده   های اجتماعی چگونه جهت تسلط بر کشورهای موردنظر سوءگر، از وسایل ارتباطی و رسانهکشورهای سلطه -56
 کنند؟می
 علیه کشورها  های دقیقگیریتجزیه و تحلیل اطالعات برای تصمیم   -و داخلی کشورها   های بومی( نابود کردن زیرساخت1
 های بیگانههای رسانهها به برنامهمسحور ساختن ملت  -های بومی و داخلی کشورها ( نابود کردن زیرساخت2
 بیگانههای  های رسانهها به برنامهمسحور ساختن ملت -( به دست آوردن اطالعات محرمانۀ کشورها 3
 های دقیق علیه کشورها گیریتجزیه و تحلیل اطالعات برای تصمیم  -( به دست آوردن اطالعات محرمانۀ کشورها 4

 

پیام مستفاد از کالم نورانی حضرت فاطمۀ زهرا )س(: »مزد من در برابر هر سؤالی که پاسخ دهم، از مجموع مرواریدهایی  -57
های تو احساس رنج و زحمت نکنم.« ر است. پس سزاوار است که از پرسشکه فاصلۀ میان زمین و آسمان را پر کند بیشت

 کدام است؟ 
 گرایی را شکست.آموزی، سد جاهلیت و خرافههای دائمی پیشوایان دین به علم( تشویق1
 کند.های آن را آسان میآموزی، سختی( توجه به پاداش بزرگ علم2
 معلول دعوت مکرر قرآن به تدبّر بود. ترین جوامع، ( مشتاق علم شدن جاهل3
 ( مبارزۀ شدید قرآن و عترت با تلقی درجه دوم بودن زن، سبب ارتقای جایگاه بانوان گردید.4

 

 »آغازگر رسالت پیامبر )ص(« و »ابتدای دعوت ایشان« به ترتیب شامل چه موضوعاتی بود؟  -58
 گرایی معاد و آخرت -( توحید و یکتاپرستی 1
 توحید و یکتاپرستی  -( دانش و آموختن2
 خواهیعدالت  -( دانش و آموختن3
 خواهیعدالت  -( توحید و یکتاپرستی 4

 

دارد و این فرمایش ایشان رسول خدا )ص( برای مردی که زنی از محارم خود را شاد کند، کدام پاداش اخروی را بیان می  -59
 در راستای تحقق کدام هدف است؟

 انقالب عظیم در جایگاه خانواده و زن  -د کرد.  ( خداوند، روز قیامت او را شاد خواه1
 ها به گروهی محدود عدم انحصار نعمت  -( خداوند، روز قیامت او را شاد خواهد کرد.  2
 ها به گروهی محدود عدم انحصار نعمت -( در این صورت، او در بهشت با ما خواهد بود.  3
 انقالب عظیم در جایگاه خانواده و زن  -( در این صورت، او در بهشت با ما خواهد بود.  4

 

شوی آن، نتیجۀ چیست و اگر مقرون با چه اموری شود، خداوند گناهان را به وخارج شدن گناه از قلب انسان و شست -60
 نماید؟ حسنات تبدیل می

 ایمان و عمل صالح  - ( پشیمانی1
 تصمیم بر تکرار نکردن گناه  - ( پشیمانی2
 ن گناه تصمیم بر تکرار نکرد  -( توبه3
 ایمان و عمل صالح  -( توبه4
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Part A: Grammar and Vocabulary  
Directions: Questions 61-67 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- Which sentence is grammatically correct: 

1) If the lake freezes, neighborhood teens like to skate on it.   

2) If the lake freezes, neighborhood teens like to skate on.    

3) If the lake freezes, neighborhood teen likes to skate on.   

4) If the lake freezes, neighborhood teens likes to skate on it. 
 

62- When we were  students two years ago, teachers encouraged us ---------- our studies strictly to 

achieve whatever we decided to. 

1) following 2) to follow   
3) to be followed      4) followed 
 

63- Would you return the money you had borrowed if you ---------- a rich man in your life? 

1) become   2) had become  
3) can become  4) became  
 

64- We all got ---------- when we encountered the ---------- door of our manager office in the first day 

of the classes we wanted to begin. 

1) disappointed-closing 2) disappointing-closing    
3) disappointed-closed 4) disappointing-closed 
 

65-  People with the virus may feel perfectly fine, but they can still infect others since this virus is so 

powerful which can be ---------- to others momentarily and without any miniature sign.  

1) converted  2) transmitted  3) transformed  4) compiled 
 

66- In the remaining time until the Konkur, students must avoid doing other activities and just focus 

on their lessons and they must ---------- on the mistakes they've made and try not to do them 

again. 

1) remember  2) decrease 3) conclude  4) reflect 
 

67- Ordinary people expected to ---------- the money they invested in Bourse last summer. Their asset 

has been decreased greatly due to unknown reasons. 

1) generate 2) cultivate 3) appreciate  4) motivate 
 

Part B: Cloze Test  
Directions: Questions 68-72 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. 
 

    For someone from Tokyo, Japan, it (68) ---------- time to adjust to living in New York City. 
Even though Tokyo is an expensive city, I was surprised to see how much everything (69) ---
------- in New York. It is difficult for a student (70) ---------- an inexpensive place to live, and 
the food in grocery stores is expensive too. A major difference I (71) ---------- between Tokyo 
and New York is the diversity. In New York, you see people from every background and 
culture, and you hear languages from all over the world. It's impossible to feel (72) ---------- 
an outsider in New York because everyone is different. 

68- 1) takes   2) lasts  3) spends  4) wastes 
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69- 1) expands  2) costs  3) values  4) needs 

70- 1) finding  2) finds  3) to find  4) found  

71- 1) made   2) absorbed  3) noticed  4) understood 

72- 1) like   2) liklihood  3) alike  4) likely 
 

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: 
      All of our energy comes from the sun, which is our nearest star. The sun sends out huge amounts 
of energy through its rays every day. We call this energy solar energy or radiant energy. Without the 
sun, life on earth would not exist, since our planet would be totally frozen. We use this solar energy 
in many different ways. The sunlight lets us see and warms us. Plants use the light from the sun to 
grow. They store it as chemical energy. This process is called photosynthesis. The energy is stored in 
their roots, fruits, and leaves. This energy feeds every living thing on the earth. When humans and 
animals eat plants, and the food made from plants, they store the energy in their bodies, in their 
muscles and in their brain cells.  
The sun’s energy is stored in coal, natural gas, water and wind. Coal, oil, and natural gas are known 
as fossil fuels. Fossil fuels were formed over millions of years ago when the remains and fossils of 
prehistoric plants and animals sank to the bottom of swamps and oceans. These animal and plant 
remains were slowly covered and crushed by layers of rock, mud, sand, and water. The pressure of 
all those layers caused the plants and animals to break down and change into coal, oil and natural gas. 
We use the energy in these fossil fuels to make electricity. We use electricity in many different ways. 
We light and heat our homes, schools and businesses using electricity, and to run computers, 
refrigerators, washing machines, and air conditioners. Our cars and planes run on gasoline, which 
comes from oil. As of the year 2013, most of the energy we use comes from fossil fuels. 
 

73- Based on the evidence in the passage, how can the sun best be described? 

1) Crucial for life on earth. 

2) An important mythological object. 

3) A developing black hole 

4) The biggest star in the universe 
 

74- All of the following can be true about sunlight EXCEPT----------. 

1) it makes the world visible for us.  

2) it makes plants to grow.   

3) it stores enough heat to warm us.   

4) the roots and leaves of the plants are the sources of sun's energy. 
 

75- The underlined word "it" in line 5 refers to ---------- . 

1) light                         2) fossil fuel   3) photosynthesis  4) sun 
 

76- What is this passage mostly about? 

1) How long it takes for light from the sun to reach the earth. 

2) The importance of energy for human life and where energy comes from. 

3) Different types of non-renewable sources of energy. 

4) How fossil fuels were formed. 
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PASSAGE 2: 
      Culture shock refers to the feeling of disorientation experienced by people when they move to an 

unfamiliar cultural environment or when they are suddenly exposed to a different way of life or set of 

attitudes. This can be the result of immigration or a visit to a new country, a move between social 

environments, or simply a transition to another type of life. Culture shock consists of four distinct 

stages: honeymoon, negotiation, adjustment, and adaptation. The honeymoon stage occurs when the 

individual sees the differences between the old and new culture in a romantic light. In the negotiation 

stage, the differences between the old and new culture become apparent and may create anxiety. The 

adjustment stage refers to the period when the individual grows accustomed to the new culture and 

develops routines. Finally, in the adaptation stage, individuals are able to participate fully and 

comfortably in the host culture. Adaptation or acceptance does not mean total conversion; people 

often keep many traits from their earlier culture, such as accents and languages. It is often referred to 

as the bicultural stage. 
 

77- Getting familair with another kind of life can be the effect of ---------- 

1) immigration   2) disorientation    3) negotiation  4) cultur shock  
 

78- In the ---------- stage, the clarity between the old and new culture appears. 

1) honeymoon  2) negotition  3) adjustment  4) adaptation 
 

79- All of the following can be inferred from the passage EXCEPT---------- 

1) Negotition stage makes individuals to feel stressed. 

2) Immigration can be the result of the culture shock. 

3) Accents can be features taken from individuals' previous culture. 

4) The initial stage in culture shock is honeymoon. 
 

80- The underlined word " accustomed to " in line 8 refers to: 

1) interested in  2) used to  3) took place  4) attended in 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 .  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

 

 الف

 0140آمادگی کنکور 

 گروه آموزشی ماز

 کنيد طی آسان را کنکور مارپيچ ما با

www.biomaze.ir 
 

 دقيقه 145 گویی:مدت پاسخ  120 تعداد سؤال: 

 

 گروه آزمایشی علوم تجربی ختصاصیا دفترچه  

 ( 20/12/99چهارشنبه ) 11آزمون ماز ـ مرحله 

 
 

 زمان تا شماره  از شماره  ال تعداد سؤ درس 

 دقيقه 10 90 81 10 شناسيزمين

 دقيقه 35 110 91 20 ریاضي

 دقيقه 35 150 111 40 شناسيزیست 

 دقيقه 15 160 151 10 فيزیک)دوازدهم( 

 دقيقه 15 180 161 10 فيزیک)پایه( 

 دقيقه 20 195 181 15 شيمي)دوازدهم( 

 دقيقه 15 225 191 15 شيمي
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    اند؟کدام  جدید  به  قدیم  از  ترتیب  به  زیر،   شکل  تشکیل  برای  اصلی  تأثیرگذار هایتنش  نوع -81
 فشاری ،کششی (1
 فشاری فشاری، (2
 کششی فشاری، (3
 کششی     کششی، (4
 
 

 

 دارد؟  بیشتری  مطابقت  زیر،  عبارت  با  گزینه  کدام -82

 .«کندمی عبور  جامد  هایمحیط از  فقط  لرزه،  زمین  موج این»
 .شودنمی تولید لرزه زمین کانون در (1
 .شودمی ثبت نگارهالرزه توسط عرضی موج از پس (2
 .دارد امواج بین در را سرعت بیشترین طولی موج از بعد (3
 .شودمی ایجاد زمین سطح و هاالیه مشترک فصل با درونی امواج برخورد از (4

 

  است؟  «ناودیس»توان دریافت شکل مقابل یک  بر اساس کدام مورد می -83

1 )A،دونین:B،اردووسین:Cکرتاسه: 
2 )A،سیلورین:B،کربنیفر:Cپرمین: 
3 )A،تریاس:B،سیلورین:Cکربنیفر: 
4 )A،ترشیاری:B،کرتاسه:Cتریاس: 
 

 :جز  به  ، باشد  «هاآتشفشان  فواید»  تواند ازهمۀ موارد ذکر شده می                       -84
 کره سنگ های ورقه نسبی آرامش( 2 پوستی هایبیماری درمان (1
 اقیانوسی میان هایکوه رشته ایجاد( 4 زمین گردشگری  ۀتوسع (3

 

 کند؟می  بیان  درستی  به  را  «مرکزی  ایران پهنۀ  اقتصادی  منابع  و  اصلی  هایسنگ»  موارد  کدام -85
 چغارت  آهن  معدن و آذرین  هایسنگ(  الف

  ایرانکوه  سرب  معدن  و  رسوبی  هایسنگ(  ب
 آبادمهدی  روی  معدن و دگرگونی  هایسنگ(  ج
  سرچشمه  مس  معدن  و  رسوبی  هایسنگ(  د
 ج و ب( 4 د و ج( 3 ب و الف( 2 ج و الف( 1

 

 دارد؟  مغایرتهای ایران«  های »آتشفشانکدام عبارت با ویژگی -86
 .اندگرفته دختر قرار ی جوان، در امتداد نوار ارومیه ـهای آتشفشانبیشتر فعالیت( 1
 .شوندهای آذرآواری تشکیل میها، سنگ شدن آن با فرونشینی مواد جامد و سخت (2
 .شودها، به صورت خروج گازهای گوگردی مشاهده میهای اغلب آتشفشانآثار فعالیت (3
 .تهای آتشفشانی را به وجود آورده اس، توفرهای آتشفشانی در محیط دریاییخاکست ینشین ته (4

 

 های ذکرشده، به درستی بیان شده است؟و محل استخراج آن، براساس مؤلفهدر کدام گزینه، نام عنصر   -87

   باشد.«درصد می  1/0تا    1بوده و غلظت آن در پوسته بین  یک عنصر اساسی  »
 شهرستان گلپایگان در اصفهان ←( طال 2 کرماندر استان  شهربابکشهرستان   ←مس  (1
 یزددر استان  مهریزشهرستان  ←روی  (4 رباط کریم در استان تهران   شهرستان  ← منگنز  (3
 

 کدام  است،  داده  رخ  «مرکزی  ایران زیر  به  نوین  تتیس  فرورانش»  ایران،  ساختی  زمین  هایپهنه  از  یکی  گذشتۀ  در -88
 است؟  به درستی بیان شده  پهنه  این   با  رابطه  در  گزینه

 .است گازی ذخایر دارای زاگرس پهنۀ ( همانند1
 .است سنگی زغال عظیم هایرگه دارای البرز پهنۀ ( برخالف2
 .است فلزی ذخایر دارای و بوده آذرین نوع از آن اصلی های( سنگ 3
 .است منیزیت معادن دارای و بوده دگرگونی نوع از آن اصلی های( سنگ 4
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 است؟   «رود  هلیل»  گسل  همانند  تقریبا  هاگسل  کدام  امتداد -89

 کپه داغد(    ج( ترود  سبزوارانب(    انارالف(  
 ( ب و ج4 ( ب و د3 ( الف و ج 2 ( الف و ب1

 

 کشورمان ایران از نظر ذخایر گازی در ردۀ چندم جهان قرار دارد و بزرگترین میدان نفتی آن کدام است؟ -90

 های نفتی جهان قرار دارد.میدان نفتون که در ردۀ چهارمین میدان -( دوم1
 های نفتی جهان قرار دارد.میدان نفتون که در ردۀ سومین میدان -سوم( 2
 های نفتی جهان قرار دارد.میدان اهواز که در ردۀ سومین میدان -( دوم3
 های نفتی جهان قرار دارد.میدان اهواز که در ردۀ چهارمین میدان -سوم( 4
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مجموع طول نقاط مشتق ناپذیر تابع   aبرای کدام مقدار   -91 g(x) | ax x | x x= − )در بازه   2− , )0 برابر   3
7
2

  

 نماد جزء صحیح است.(  [ ]است؟ )
1 )1 2)2 3)3 4 )4 

 

اگر  -92 f (x) x x x= + −2 3 باشد، حاصل   4
f ( )

f ( )

−

+

 −



4
1

 نماد جزء صحیح است.(  ] [کدام است؟ )  

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

fدر تابع -93 (x) ( x)

x

= − 3
3 2

2
، حاصل 

x

f (x) f ( )
lim

x→−

− −

+1

1
1

 ، کدام است؟

1 )18 2 )9 3 )9-  4 )18- 

)اگر  -94 )f x x x= )و   2+ )g x x | x |= −
2 1
3 3

 کدام است؟ fogباشند، مشتق تابع    

 ( مشتق ندارد4  3( 3 2( 2  1( 1
 

)ی خط گذرا بر دو نقطه -95 ),− −1 )و   15 ),−2 )ی ، بر منحنی پیوسته6 )y f x=  ی در نقطهx = مماس است.   2

حد عبارت  
( ) ( )f x f x

x

+ −

−

2 5 6

2
xوقتی     کدام است؟  2→

1 )21  2 )15 3 )3  4 )6 

)ی در تابع با ضابطه -96 )f x x
x

= +
−

4
1

تغییر کند،   h+3به عدد   3، آهنگ متوسط تغییر تابع وقتی متغیر از عدد  

برابر 
1
3

hکدام است؟)hاست.    0) 

1 )−3  2)4 3 )1  4 )2 

yتابع   mبه ازای چه مقادیری از   -97 x mx x= + + +3 23 2 4  اکیداً یکنواست؟  20

1)m−  3 2 3 2   2)m−  3 3 

3)m−  2 2 2 2   4)m−  2 2 
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تابع    -98
x x x

f (x)
x x

 − + 
= 

− 


2

2

8 7 2

9 2
 چند نقطه بحرانی دارد؟  

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

طول پاره خط واصل بین نقاط اکسترمم مطلق تابع  -99 f (x) x sin x=   ی در بازه( , )−1 نماد   [ ]؟ )کدام است؟  2
 جزء صحیح است.(

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

fاگر داشته باشیم  -100 (x) | log (x ) |= +2 و   2 g(x) x x= −2 کدام   fog(x).آنگاه مینیمم و ماکزیمم مطلق  2
 نماد جزء صحیح است.(   [ ]؟ )است؟

   2-وجود ندارد (2 وجود ندارد –( صفر 1
 صفر -( وجود ندارد 4 صفر - 2(3

yرو تابع رسم شده، در شکل روبه -101 x=  ترین مقدار مساحت مستطیل کدام است؟است. بیش  9+
 

1 )
+2 3
2

 2 )+1 3 

3 )3 3 4 )6 3 

 

3ای به شعاع دایرهترین مستطیلی که درون نیممساحت بزرگ -102 -محاط شده و یک ضلع مستطیل روی قطر نیم2
 ایره قرار داشته باشد، کدام است؟د

1 )8 2 )8 2 3 )18  4 )16 2 
 

 واحد محاط شده است. ارتفاع آن کدام است؟  6ترین حجم ممکن در یک کره به شعاع ای با بیشاستوانه -103

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

واحد مکعب باشد.   81ای شکل با ضخامت معین و در باز بسازیم که گنجایش آن  خواهیم یک قوطی فلزی استوانهمی -104
)ارتفاع قوطی کدام باشد تا مقدار فلز به کار رفته برای تولید آن مینیمم شود؟  )  3 

1 )3 2 )4 3 )6  4 )8 
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)ر نمودار دو تابع اگ -105 ) ( )
x

xg x ,f x
 

= + = + 
 

2 1 23
2 10

4 2
از   Aی  متقاطع باشند، فاصله نقطه  A   یدر نقطه  

Bی نقطه ,
 
 
 

7
16

2
 کدام است؟  

1 )5 2 )5 3 )5 5  4 )25 
 

)دامنه تابع  -106 ) ( ) ( )
x x

f x
+

= − − −

2 2 16
5 2 9 4  شامل چند عدد صحیح است؟  5

 ( بی شمار4  13( 3 12( 2 ( صفر1
 

)اگر نمودار تابع  -107 ) ( )bf x log x a= −5 به صورت زیر باشد،   2
a

b
 کدام است؟  

1) 
15
4

 2 )
15
2

  

3 )
3
4

 4 )
3
2

 

 
 

 

)اگر  -108 ) ( ) x y x ylog x log y ,

−
+ +  

+ + =  =  
 

17
12 3 2 1

16 2 5 3 2 4
16

)باشد، حاصل    )log x y+2 2
5  

 (x,yکدام است؟ )

1) 
1
2

 2 )1 3) 
3
2

  4 )2 

logاگر  -109 k=2  کدام است؟  log500باشد، حاصل   5

1) 
k

k +2 1
 2) 

k

k

+

+

3 2
1

 3) 
k

k

+1
2

  4 )
k

k

+

+

2 1
1

 

)تابع  -110 ) ( )f x log ax b= xفقط برای   113+ ,
 

 + 
 

4
3

)قابل تعریف است. اگر    )f − =1 3 باشد،   5

b a+6  کدام است؟  8

1 )0 2 )1 3 )2  4 )
5
2

 

 
 

5 
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های دوالد )دیپلوئید(  تواند بدون انجام لقاح با جانور دیگر، زادهکدام عبارت، دربارۀ هر جانوری درست است که می -111
 تولید کند؟

 نمود )ژنوتیپ( خالص دارند. های آن ژن( همۀ زاده1
 کند. ( فرد ماده فقط گاهی اوقات به تنهایی تولیدمثل می2
 های دفاع اختصاصی، پادتن تولید کند. تواند توسط یاختهمی( 3
 توانند از نظر صفات با یکدیگر و با والد خود متفاوت باشند. های حاصل می( زاده4

 

 کند؟تکمیل می  نادرستیزیر را به    عبارت  ، کدام گزینه  -112
 ..............« »روزنه های هوایی یک گیاه .................. هستند. در این گیاه قطعاً ....

 دارندۀ آب وجود دارد. ها، ترکیبات نگه( در طول روز بسته ـ در محل ذخیرۀ پاداکسنده1
 شود. اکسید در دو مرحله و در دو یاخته انجام میدی( فقط در طول شب باز ـ تثبیت کربن2
 یابد. افزایش می های آزاد یاخته( در طول روز باز ـ همراه با مصرف نوعی نوکلئوتید، میزان فسفات3
 شود.می در بستره پرانرژی  نوعی پروتئین سبب افزایش میزان پیوندهایفعالیت ( فقط در طول روز بسته ـ  4

 

شود که همواره استفادۀ یاخته مصرف میعنوان انرژی رایج و قابلای بهساله، ماده۳۰مرد  یکهای  در همة اسپرم -113
 ............ 

  کنند. را تولید می های یاخته، با سه روش مختلف آن( آنزیم1
 شود. ( طی دو مرحله از تغییر آدنوزین مونوفسفات ساخته می2
  کند.  سپرم را فراهم می( انرژی الزم برای زنش تاژک موجود در دم ا3
 ای سیتوپالسم تولید شود. تواند در غیاب اکسیژن، در مادۀ زمینه( می4

 

 است؟  نادرستکدام گزینه، در ارتباط با زایمان طبیعی   -114

 روز پس از شروع آخرین قاعدگی او باشد.  284رود که زایمان مادر ( انتظار می1
 شود. کننده در اطراف جنین پاره میفظتهای محا( قبل از انجام زایمان یکی از پرده2
 شود. های دیوارۀ رحم متوقف میطور طبیعی بعد از خروج جنین از رحم، انقباض ماهیچه( به3
 شود.ای صاف میهای ماهیچه( نوعی پیک شیمیایی غیرعصبی موجب تحریک انقباض یاخته4

 

الد های تکاند، در نهایت یاختهرا آغاز کرده  هایی که تقسیم میوزطور طبیعی در بدن یک فرد، همة یاختهبه -115
 آورند. در ارتباط با این فرد، چند مورد به طور قطع صحیح است؟ وجود می)هاپلوئیدی( را به

 شود. هورمون جنسی فقط با تأثیر بر یک محل در مغز، سبب ایجاد سازوکار بازخورد منفی می  - الف
 های دستگاه تولیدمثل نقش دارد. م فرایندهبیش از دو نوع هورمون غیرجنسی در تنظی  - ب
 گیرد.های منفذدار صورت میهای جنسی در اندامی با مویرگترشح انواع هورمون  - ج
 شوند.های جنسیِ تاژکدار و متحرک در یک جفت غدۀ جنسی تولید مییاخته  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 کدام عبارت، درست است؟  -116

 به انرژی نور نیاز دارد. 2COکند، برای تثبیت  عنوان منبع الکترون استفاده می  ای که از گوگرد به( هر یاخته1
 کند. تولید می ATPسازد، به بیش از دو روش مختلف  نوعی مادۀ آلی می 2COای که ضمن مصرف ( هر یاخته2
را مصرف    NAD+هایی  آورد، در طی واکنشای که انرژی خود را فقط از اکسایش مواد آلی به دست می( هر یاخته3

 کند.می
کند، انرژی خود را از اکسایش مواد غیرآلی کسب  ای که بدون نیاز به نور خورشید مواد معدنی را تثبیت می( هر یاخته4

 کند.می
 

ای در یک یاختة گرۀ پیشاهنگ، هر ترکیب ..................توسط آنزیمی تولید فس یاختههای تنطور معمول، در واکنشبه -117
 شود که .................. دارد.می
 کربنی است و ثبات نسبی بعدی بخشی از آن، مکمل نوعی ترکیب پنج( چهار کربنی ـ شکل سه1
 کند و جایگاه فعال کول آلی متصل میای سیتوپالسم، فسفات را به مول کربنی ـ در مادۀ زمینه( سه2
 کند و پیوند هیدروژنی فسفات، انرژی الزم برای واکنش را تأمین می– کربنی ـ با شکستن پیوند فسفات( شش3
 های آلی منتقل کند و خارج از فضای بیرونی میتوکندری قرار تواند الکترون و پروتون را بین مولکول( دو کربنی ـ می4
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 نماید؟ ارت زیر را به درستی کامل میکدام گزینه، عب  -118

محافظتیِ کند، .................. پردۀ کننده در اطراف جنین که زوائد انگشتی ایجاد می»در انسان، نوعی پردۀ محافظت
 دیگر، ..................« 

   های جنین نقش دارد. در حفاظت از بافت -( برخالف1
 گیرد.وفوبالست منشأ میایِ ترهای یاختهاز الیه - ( همانند2
 های جنینی بعد از جایگزینی در رحم نقش دارد. در تغذیۀ یاخته - ( همانند3
 شود. با ترشح نوعی هورمون سبب حفظ جسم زرد تا اواخر بارداری می -( برخالف4

 

 های جانوران کدام گزینه صحیح است؟ در ارتباط با همة گونه -119

 دارند.  مشابهی( اساس تولیدمثل جنسی 1
 توانند جنسیت متفاوتی داشته باشند. های حاصل از آمیزش می( زاده2
 کنند. یافته برای لقاح، تولیدمثل میهای تخصص( فقط با وجود دستگاه تولیدمثلی با اندام3
 والدین خود به ارث ببرد. تواند صفاتی را از شود، می( هر فردی که به دنبال تولیدمثل جنسی ایجاد می4

 

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می -120

 کند، قطعاً ..................«طور طبیعی، هر باکتری که .................. می»به
 نیازی به مصرف مواد آلی موجود در محیط ندارد. - ( نوعی مادۀ معدنی را تثبیت1
 در غشای تیالکوئید است.   aدارای سبزینۀ )کلروفیل(ِ   -( ضمن انجام فتوسنتز، اکسیژن تولید 2
 کند. هایی، مولکول آب را تجزیه میدر طی واکنش - ( با استفاده از باکتریوکلروفیل انرژی نور را جذب3
 ن به مواد آلی نقش دارد.در تثبیت نوعی مادۀ معدنی و تبدیل آ - ( نیتروژنِ مورد استفادۀ گیاهان را تولید4

 

اند، کدام گزینه، برای تکمیل دوازدهم کتاب درسی مطرح شده  پنج های تخمیر که در فصل  با توجه به انواع روش -121
 عبارت زیر صحیح است؟

 »در نوعی تخمیر که .................. نوع دیگر تخمیر، ..................«
 کند که خاصیت اسیدی دارد. الکترون مبادله می NAD+رکیبی با ( علت ورآمدن خمیر نان است، همانند ـ ت1
 شود.، اتانال تولید میNADHاکسید در سیتوپالسم است، برخالف ـ در پی اکسایش  ( همراه با آزاد شدن کربن دی2
گیاهی،  های  شود که تجمع آن در یاختهشود، همانند ـ ترکیبی تولید میهای ماهیچۀ اسکلتی انجام می( در یاخته3

 شود.  ها میمنجر به مرگ آن
، باعث تداوم  NADHیافتن نوعی ترکیب آلی توسط های شیری نقش دارد، برخالف ـ کاهش( در تولید فراورده4

 شود.  گلیکولیز )قندکافت( می
 

 ؟شودچند مورد، در ارتباط با هر جانوری درست است که تقسیمات یاختة تخم و رشد جنین درون بدن آن آغاز می -122

 گیرد.صورت مینمو جنین درون رحم    - الف
 کند. فقط یک نوع گامت نر یا ماده را تولید می  - ب
 رسد.به انجام می  آنمراحل نهایی رشد و نمو جنین در بدن   - ج
 به دلیل برقراری ارتباط غذایی، تخمک دارای اندوختة غذایی اندک است.   - د
 شود.های اولیة پس از لقاح توسط تخمک تأمین میروزمواد غذایی مورد نیاز جنین در   - ه
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 ..................   اً قطع..................،  که در طول موج    زهیرنگ  ینوع طور طبیعی در گیاهان،  به -123
 کربن دارد.   تیتثب  یالزم برا یانرژ ن یرا در تام ینقش اصل  -انومتر، حداکثر جذب خود را دارد ن 500تا  400( 1
  یانرژ ل یتبد یهافقط در مرکز واکنش سامانه  -دارد  ها زهیرنگ رینسبت به سا یشترینانومتر، جذب ب  ۷00تا  ۶00( 2

 قرار دارد.
را به مولکول   ختهیالکترون برانگ تواندینم - دارد هادینسبت به کاروتنوئ یشتری ب نانومتر، حداکثر جذبِ 500تا  400( 3

 منتقل کند. ی نیپروتئ
  ییغشا ی هاسامانه یرا در غشا  یفراوان ن یشتریب - کندینور جذب م هازهیرنگ  رینانومتر، کمتر از سا ۶00تا  500( 4

 )کلروپالست(ها دارد.   سهیسبزد
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 ت کربن هستند؟ کدام گزینه در ارتباط با نوعی از گیاهان درست است که فقط توسط یک نوع آنزیم قادر به تثبی -124

 کاهد. در تیالکوئید می H+سازد، از غلظت  می ATPها ( هر مجموعۀ پروتئینی که ضمن انتشار پروتون1
( هر زنجیرۀ انتقال الکترون که در تأمین انرژی پمپ پروتون نقش دارد، الکترون را از ناقلی بین دو الیۀ غشا عبور  2

 دهد. می
مصرف   ATPهای ساخت  شود، در واکنشکربنی حاصل میاز تجزیۀ ترکیب ششدار که کربنی فسفات( هر ترکیب سه3

 شود.می
شود، قطعاً مولکولی برای اتصال به نوعی کوآنزیم  آزاد می 2COکربنی ( در طی هر واکنشی که از تجزیۀ ترکیب سه4

 شود.تولید می
 

 است؟  نادرستبا توجه به شکل زیر، کدام گزینه   -125

 حاوی ترکیبات سازندۀ جدار لقاحی است. 2برخالف  1( بخش 1
 دهندۀ جنین است.های تشکیلمنشأ بافت 3همانند  4( بخش 2
 کننده نقش دارد.ی هضمهادر ترشح آنزیم  3برخالف  2( بخش 3
 گیرد. در هنگام جایگزینی به سمت دیوارۀ رحم قرار می  2برخالف  3( بخش 4

 

دهند. چند مورد،  ها که در میتوکندری )راکیزه( قرار دارند، زنجیرۀ انتقال الکترون را تشکیل میای از مولکولمجموعه -126
 های یک زنجیره صحیح است؟دربارۀ مولکول

 بعدی یکسانی دارند.کنند، شکل سهرا وارد فضای بیرونی می  H+هایی که  همة پروتئین  - الف
 کنند. ها عبور می، از همة این مولکولNADHهای  همانند الکترونFADH2های الکترون  - ب
 کند.الکترون دریافت مینوعی پروتئین که با دو الیة فسفولیپیدیِ غشا در تماس است، از دو مولکول آلی    - ج
 کنند، در سراسر عرض غشا قرار گرفته است. هر مولکولی که با ترکیبی در خارج از زنجیره الکترون را مبادله می  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 در یک زن بالغ، درست است؟   FSHهمانند هورمون    LHکدام عبارت، دربارۀ هورمون  -127

 دهد. ها را افزایش میاز آن استروژنهای فولیکولی گیرنده دارد و ترشح ( بر روی یاخته1
 شود.ای و ترشحی میای یاختهماندۀ فولیکول در تخمدان، منجر به ایجاد توده( با اثر بر روی باقی2
 گردد. یهای جنسی زنانه در انتهای یک دورۀ جنسی، سبب افزایش ترشح آن م( کاهش ترشح هورمون3
 شود. ، به درون خون ترشح میهای بلند هیپوتاالموس تشکیل شده استاز آکسون( از بخشی از غدۀ هیپوفیز که 4

 

کربنیِ دو فسفاته  .................. پنج  هایی که به دنبال مصرف یک ترکیبدر یک یاختة میانبرگ گل رز، در همة واکنش -128
 شود................... میگردد، قطعاً  تولید می

 کربنی برای ساخت مواد آلی یاخته حاصل  نوعی قند سه - ( ترکیبی ناپایدار1
 فسفات منتقل  گروه فسفات از نوعی مادۀ آلی به آدنوزین دی - اکسیددی( کربن2
 دار فراهم  شرایط برای انتقال الکترون به نوعی ترکیب کربن -دارکربنیِ فسفات( ترکیبات سه3
 بازسازی  PNAD+فسفات، مولکول تریبه دنبال مصرف هر آدنوزین -کربنه( نوعی ترکیب اسیدی و سه4

 

 است؟   نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   -129

 دهد.«طور طبیعی در .................. به علت .................. رخ می»به
 ها به درون آب تالش برای همزمانی ورود گامت - جنس ( آبزیان، ترشح مواد شیمیایی توسط هر دو1
 حفاظت از جنین  - خوابند، وجود پوستۀ ضخیم در اطراف تخم های خود می( همۀ جانورانی که بر روی تخم2
 وجود اندامِ جفت  -کنند، تکمیل مراحل نمو در رحم شیری تغذیه می ( همۀ جانورانی که نوزاد خود را با غدد 3
 مهیانبودن شرایط رحم برای تکمیل مراحل رشد و نمو جنین  -ای روی شکم مادر وزاد در کیسه( کانگورو، قرارگیری ن4

 

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -130

 طور طبیعی در فرایند لقاح در انسان، قبل از ..................« »به
 کند. اند، عبور میدیپلوئید( که به هم متصلهایی دوالد )تن )آکروزوم(، اسپرم از میان یاختهشدن تارکپاره  - الف

 گیرند. های حاوی مواد سازندۀ جدار لقاحی در نزدیکی غشا قرار نمیورود هستة اسپرم به اووسیت، ریزکیسه  - ب
 نماید. را تکمیل می  2یاخته )اووسیت(، هستة اووسیتِ ثانویه تقسیم میوز )کاستمان(  ورودِ سرِ اسپرم به مام - ج
 شود.های اسپرم و تخمک، جدار لقاحی در سطح بیرونی غشای تخمک تشکیل نمیادغام هسته  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 های قرمز بالغ، درست است؟ ای در گویچهتنفس یاخته  مرحلةکدام عبارت، دربارۀ نخستین   -131
 شود.  یکنندۀ انرژی در یاخته تولید نم ( در مرحلۀ دوم همانند مرحلۀ سوم، مولکول ذخیره1
 کند. دار در یاخته افزایش پیدا می( در مرحلۀ اول برخالف مرحلۀ سوم، تعداد ترکیبات فسفات2
 کند.  کربنی تغییر میدهندۀ سه( در مرحلۀ چهارم برخالف مرحلۀ سوم، تعداد فسفات در واکنش3
 شود. بر تبدیل می( در مرحلۀ اول همانند مرحلۀ سوم، نوعی قند به قندی دیگر با تعداد کربن برا4

 

چه   قطعاً یاختک )اسپرماتید(هایی که دارای هستة فشرده هستند،  ، زاممرد یک    غدد جنسیدر  طور طبیعی  به -132
 ای دارند؟مشخصه

 ( به یکدیگر متصل هستند.1
 هستند.  FSH( فاقد تماس با یاختۀ هدف  2
 ( سیتوپالسم کمتری نسبت به زامه )اسپرم( بالغ دارند. 3
 ساز قرار گرفته است.ها به سمت مرکز لولۀ اسپرمآن ( تاژک4

 

 نماید؟ تکمیل می  نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به   -133

 »جانوری که ..................، به منظور .................. الزم است ..................« 
 های قلب داشته باشد. طنای کامل بین بدیوارهخوابد ـ گردش مواد در بدن ـ های خود می( روی تخم1
 ای واجد قیف مژکدار در جلو داشته باشد. دهد ـ دفع مواد زائد از بدن ـ لوله( لقاح دوطرفی انجام می2
 ای استفاده کند. رودهایستایی بدن ـ از غدد راستپوشاند ـ حفظ همهای خود را با خاک و ماسه می( تخم3
 دهد ـ آگاهی از محیط اطراف ـ تصویری موزاییکی از محیط ایجاد کند. انجام می( تولید گامت را با تقسیم میتوز 4

 

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -134

ای از زندگی جنین انسان که اندامِ رابط بین بند ناف و دیوارۀ رحم در حال تشکیل و تمایز است،  .................. »در برهه 
 .«دهدنمیرخ  
 های دست و پای جنین ظاهرشدن جوانه  - ب   های بدن جنینشروع فعالیت اندام  - الف

 های اصلی جنینآغاز تشکیل اندام  - د  های جنسی جنینشدن انداممشخص - ج
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -135

 شود.«ال .................. میتوان گفت که به دنب»در ارتباط با دورۀ جنسی در زنان، می
 های دارای توانایی لقاح، فعالیت ترشحی جسم زرد، بیشتر ( عدم برخورد اسپرم به یاخته1
 شود، ترشحات هیپوفیز و دورۀ جنسی بعدی، آغاز ( کاهش هورمونی که سبب رشد جسم زرد می2
 وماتیدی، سلول تخم در جدا رحم، جایگزین های دوکرهای دیپلوئید و دارای کروموزوم( برخورد اسپرم به یاخته3
 یافته، بیشتر ( افزایش فعالیت ترشحی دیوارۀ رحم و کاهش سرعت رشد آن، آمادگی رحم برای پذیرش تخمک لقاح4

 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -136

 ......« مانند درون کلروپالست، هر فتوسیستمی که ............»در غشای ساختارهای کیسه
های خود را، مستقیماً از تجزیۀ نوعی مادۀ معدنی  کند، همواره کمبود الکترون( انرژی نورانی خورشید را جذب می1

 کند.تامین می
های برانگیختۀ خود، نوعی پروتئین را  شود، با واسطۀ الکترون( موجب کاهش غلظت یون هیدروژن در فضای بستره می2

 دهد. کاهش می
های برانگیخته را در بخش آنتن  تواند الکترونکند، نمیم را برای فعالیت پمپ هیدروژن فراهم می( انرژی الز 3

 های نوری ایجاد کند.گیرنده
تواند با افزودن فسفات به ترکیبی دوفسفاته، شکل رایج انرژی در  شود، می( سبب کاهش نوعی ترکیب نوکلئوتیدی می4

 یاخته را تولید کند. 
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کردن صحیح . چند مورد، برای تکمیلندارندگروهی از جانداران دارای زنجیرۀ انتقال الکترون، توانایی تثبیت کربن را   -137
 عبارت زیر دربارۀ این جانداران مناسب است؟ 

ای، همواره در محلی از یاخته اکسایش یاختهای یک جاندار تک»ترکیب نهایی تولیدشده در مرحلة اول تنفس یاخته
 ابد که ............« یمی
 تواند واکنش سنتز آبدهی را تسریع کند. پلیمراز( میDNAآنزیم دِنابسپاراز ) - الف

 باشد. های دارای جایگاه فعال میدر اطراف آن، غشایی وجود دارد که واجد پروتئین  - ب
 خورده است.  توسط نوعی غشا احاطه شده است که دارای دو الیة فسفولیپیدی چین  - ج
 شود. کربنی فسفاته تبدیل میفسفاته به قند ششدر آن، گلوکز در حضور ترکیب سه  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 ............. شود، .....یک زن بالغ، در روزی که .................. می  چرخة جنسیطور طبیعی در  به -138
 یابد.جسم زرد تحلیل می - ( تخریب دیوارۀ داخلی رحم و دفع خون آغاز1
 رسد. ضخامت دیوارۀ رحم به حداکثر خود می  -( اووسیت ثانویه به لولۀ رحمی وارد 2
 کند. را تحریک می FSHو   LHیک نوع هورمون آزادکننده ترشح  -های خونی رحم مشاهده ( کمترین طول رگ3
تولید   افزایش نوعی بازخورد مثبت سبب -کنندۀ هورمون جنسی در تخمدان مشاهده های ترشحن تعداد یاخته( بیشتری4

LH شود.می 
 

 کدام عبارت، در ارتباط با انسان درست است؟ -139

 شود. های جنسی سالم تولید نمیهایی که مشکل ناباروری دارند، قطعاً یاختهج( در زو1
 اند.متعدد از یک تخمدان ایجاد شده های اووسیت( دوقلوهای ناهمسان قطعاً در پی آزادشدن 2
 اند. های بالستوسیست تشکیل شدههم چسبیده قطعاً در پی جداشدن یاخته( دوقلوهای به3
 توانند محتوای ژنی متفاوت داشته باشند.چسبیده میهمهای جنسی در دوقلوهای به( کروموزوم4

 

 م گزینه، در ارتباط با جانوران به درستی بیان شده است؟کدا -140

 گیرد. ها صورت می( در کرم کبد، رشد و نمو جنین در محلی بین تخمدان و بیضه1
 کند.ای در بدن جنس نر منتقل میماهی، جانور ماده یاختۀ تخم را به درون حفره( در اسبک 2
 کوتاه، میزان اندوختۀ غذایی تخمک اندک است. گذار به علت دورۀ جنینی ( در بعضی جانوران تخم3
 های جنسیِ نر و ماده به درون آب نقش دارند. ( در بیشتر جانوران آبزی، عوامل متعددی در ورود همزمان یاخته4

 

های شُش که تا قبل از خوار(های مستقر در حبابکای در ماکروفاژ )درشتچند مورد، دربارۀ بخشی از تنفس یاخته -141
 است؟   نادرست شود،  های آنزیمی انجام میز واکنشای اچرخهشروع  

 کربنی است. دهد، نوعی قند سههر ترکیبی که الکترون از دست می  - الف
 کربنی است. شود، نوعی قند سههر ترکیبی که به نوعی ترکیب اسیدی تبدیل می  - ب
 کربنی است.  قند ششکند،  هر ترکیبی که در حضور ترکیب نوکلئوتیدی، فسفات دریافت می  - ج
 دهد.  ای سیتوپالسم را کاهش میمادۀ زمینه pHهر ترکیبی که بیش از یک گروه فسفات دارد،    - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 های مستقل از نور در گیاه لوبیا، به طور درستی بیان شده است؟کدام عبارت، در ارتباط با واکنش -142

 شود. کربنه و دارای فسفات ایجاد مینخستین ترکیب تولید شده، نوعی قند سه( به دنبال تغییر در پیوندهای 1
 شوند. های قندی و سه کربنه تشکیل میهای مولکول حامل الکترون به اسید فسفاته، مولکول( در پی انتقال الکترون2
ی نوعی نوکلئوتید، دور از انتظار  کربنه، ایجاد تغییر در پیوندهای پرانرژکربنه به قند سه( همزمان با تبدیل اسید سه3

 است.
در چرخۀ کالوین، ترکیب الزم برای ساخت گلوکز و ترکیبات آلی دیگر تشکیل   ATP( به دنبال مصرف هر مولکول  4

 شود.می
 

  است؟  حیهمواره صح   ، مختلف   اهانیدر گ د یاکسیدکربن  تیواکنش تثب ن یدر رابطه با اول  ، نه یکدام گز -143

 . شودیم ه یمجاور به دو مولکول تجز ۀ اختیدر  ه یاول تیمولکول حاصل از تثب هر ، CAMف برخال 4C اهان ی( در گ 1
 یابد. کاهش میانجام آن  ، میزانباال یها و دما دینور خورش د یتابش شد ط ی، در شرا3Cهمانند  4C اهان ی( در گ 2
 شود.یم یمانع از تنفس نور سکو یدر اطراف روب 2COسطح  داشتنباال نگه  ، 3Cبرخالف  4C اهان یدر گ ( 3
 . ردیگیصورت م   می فاقد قدرت تقس یها اختهی درون   تثبیت اولیه ،3Cهمانند   CAM اهان یدر گ ( 4
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در نوعی یاختة یوکاریوتی که میتوکندری )راکیزه( دارد، ............ نوعی یاختة یوکاریوتی که میتوکندری )راکیزه(  -144
 ندارد، ............ 

 تواند مصرف شود.  کند، فقط در محل تولید خود می( همانند ـ ترکیبی که دو الکترون پرانرژی را حمل می1
 تواند پس از اکسایش مادۀ آلی انجام شود.  و فسفات، می  ADP( برخالف ـ تشکیل پیوند اشتراکی )کوواالنسی( بین 2
 تواند تداوم یابد. استفادۀ یاخته نمی، تولید انرژی قابل( برخالف ـ در صورت عدم حضور مقدار کافی اکسیژن در یاخته3
تواند با ترکیب دو نوکلئوتیدی الکترون مبادله  ای، می( همانند ـ محصول نهایی تولیدشده در مرحلۀ اول تنفس یاخته4

 کند. 
 

 

مادۀ معدنی هستند. وجه گروهی از جانداران برای تولید مواد آلی از کربن معدنی نیازمند برداشت الکترون از نوعی  -145
 مشترک همة این جانداران کدام است؟ 

 کنند. اکسید، مولکول آب تولید میدیهای تثبیت کربن( در واکنش1
 کنند. ( بدون نیاز به نور، انرژی مورد نیاز برای ساخت مواد آلی را تأمین می2
 دیل کنند.توانند آمونیوم را از محیط جذب کرده و به نیترات تب ( در شرایطی می3
 کنند. ای را بیان میهای مؤثر درتنفس یاختهتن )کروموزوم(ِ خطی خود، ژن( در فام4

 

 

 ساله، کدام گزینه درست است؟  25در ارتباط با یک زن   -146

 ( جسم زرد و جسم سفید اندازۀ بزرگتری نسبت به انبانک )فولیکول( بالغ در تخمدان دارند.1
 گیرد. ابتدای هر لولۀ رحمی، در تماس با یک غدۀ جنسی قرار میمانند در ( زوائد انگشت2
 ، قطعاً بیش از دو مجموعۀ کروموزمی در اووسیت ثانویه وجود دارد. 2میوز  اواخر( در 3
 شود. ( در صورت لقاح، بعد از فرایند جایگزینی، ایجاد رابطۀ خونی با مادر آغاز می4

 
 

 کند؟ ل میکام   نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به   -147

در خون مادر   ، مکیدن نوزاد  توسط های موجود در غدد شیری  »در انسان هر هورمونی که به دنبال تحریک گیرنده
 یابد، ..................«افزایش می

 در تنظیم فرایندهای دستگاه تولیدمثلی مادر نقش دارد.  - الف
 است.ریز  های برونای پروتئینی در غشای یاختهدارای گیرنده  - ب
 شود.های مننژ قرار دارد، ترشح میتوسط اندامی که در تماس با پرده  - ج
 یابد. با افزایش انقباضات دیوارۀ رحم در هنگام زایمان، ترشح آن افزایش می  - د
 تواند در پی بازخورد مثبت در اثر نوعی محرک، بیشتر ترشح شود. در شرایطی می  - ه
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 کند؟ گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل میکدام   -148

 طور حتم ..................«»در بخشی از اسپرم انسان که ..................، به
 هایی وجود دارند که در تعیین صفات فرزندان نقش دارند. ژن  -گیرد صورت می  ATP( تولید اکسایشی  1
 تن )آکروزوم( وجود دارد. تارک -کنند روی دِنای خطی فعالیت میپلیمراز( بر DNAهای دِنابسپاراز )( آنزیم2
 یک نوع کروموزوم جنسی وجود دارد. -شود می ATPهای آب صرف جداشدن فسفات از  ( بیشترین تعداد مولکول3
 گیرد. ماده صورت میدر سطح پیش ATPساخت    -رسد( اکسایش محصول نهایی قندکافت )گلیکولیز( به انجام می4

 

 کدام گزینه درست است؟    باشد، مربوط به میزان فتوسنتز در دو گیاه مختلف می  کهتوجه به  شکل زیر  با     -149

 کربن در مصرف اکسیژن ناتوان است. کنندۀ ، هر آنزیم تثبیت2برخالف گیاه  1( در گیاه 1
اکسید فقط در طول روز مشاهده  دیهای کربن، تثبیت مولکول1برخالف گیاه  2( در گیاه 2

 شود.می
، افزایش میزان نور تا حدی سبب افزایش میزان دومین مرحلۀ  2همانند گیاه  1( در گیاه 3

 شود. تثبیت کربن می
های  ، تولید اولین ترکیب پایدار حاصل از تثبیت کربن در یاخته1همانند گیاه  2( در گیاه 4

 شود. انجام می میانبرگ
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 تواند ..................کند، میمیتوکندری )راکیزه( که .................. میهر پروتئینی در غشای درونی  -150
 ، انتقال فعال را انجام دهد. ATPها را به مولکولی پروتئینی منتقل ـ بدون مصرف انرژی ( الکترون1
 ند.  تولید ک ATPجا ـ توسط پروتئینی در فضای درونی میتوکندری، ها را در عرض غشا جابه( پروتون2
 ( از نوعی ترکیب نوکلئوتیددار الکترون دریافت ـ با سر فسفولیپیدهای هر دو الیۀ غشا در تماس مستقیم باشد.  3
( در واکنش تبدیل اکسیژن مولکولی به یون اکسید شرکت ـ از پروتئینی در نزدیکی سطح خارجی غشا الکترون  4

   دریافت کند.
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 دهی به این سؤاالت اجباری است.پاسخ  - (160تا   151فیزیک دوازدهم )سواالت  

ی در سیمی با چگال  -151
/

g / cm
37 ع و سطح مقط 8

/
mm

20 کشیده شده است، موجی عرضی با   N156ی که بین دو نقطه با نیرو 5

 کنیم. بیشینۀ تندی ذرات این سیم چند متر بر ثانیه است؟ایجاد می m2ج طول مو و cm4دامنۀ 

1)− 48 10   2)8   3)− 416 10   4)16   
 

،  کند می برود، تراز شدت صوتی که دریافت  Bقرار دارد. اگر شخص به نقطۀ  Aلندگو در نقطۀ متری از یک ب 4شخصی در فاصلۀ   -152

؟کندمی  تغییر چند دسی بل 
/

(Log )=2 0 3  

1 )2/0 

2) 3/0 

3) 2  

4) 4   
 

           

تندی صوت در هوا را )ی تمیز دهید؟ ترین فاصلۀ بین شما و یک دیوار بلند چقدر باشد تا پژواک صدای خود را از صدای اصلکم    -153

m
s

 (در نظر بگیرد.  340

1 )17  

2) 34  

3) 170  

4) 340  
 

 

 کنند؟پدیدۀ دوپلر امواج صوتی کار می  اساس بر های زیر  یک از دستگاهکدام   -154

  ( میکروفون سهموی2 ( لیتوتریسپی1
 های بشقاب( آنتن4 سنج شارش خون( تندی3

 

به   SI2و  SI1زاویۀ تابش پرتوهای  د. آینبر سطح آینه تختی فرود می  sکه از نقطۀ نورانی  دهدمیرا نشان  هاییتوبرو پر شکل رو   -155

 آینه به ترتیب چند درجه است؟ 

1 )35 ،55  

2 )55 ،35  

3 )40 ،60  

4 )60 ،40  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

s 
  

m4 A 

B 

m3 

 

    
  

   
  

d 
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های متوالی، از فضای بین دو آینه خارج  تابد و پس از بازتاب به یکی از دو آینۀ تخت بسیار بلند می  SI  رتو نور مطابق شکل روبرو، پ   -156

 سازد؟زاویۀ چند درجه می   SIامتداد پرتو  با شود، امتداد پرتو بازتاب نهاییمی

1) 120  

2) 140 

3) 160 

4) 180 

 

ناحیۀ عمیق آب در یک تشت موج به درستی رسم شده است؟  کم عمق به در کدام گزینه عبور یک موج مکانیکی تخت از ناحیۀ   -157

 های موج تخت هستند.(چین بیانگر جبهه )خط

 

 
 
1)   2) 3) 4)  
 
 
 

 
 

 تقریبی چند هرتز است؟ به طور  1/ 5 بنفش در شیشه به ضریب شکست  بسامد نور  -158

1) 145 10  2)/ 
147 5 10  3)− 158 10

9  4)− 154 10
3  

 

  2به زمان عبور آن از محیط  1شود. زمان عبور این پرتو از محیط های شفافی می مطابق شکل روبرو، از هوا وارد محیط پرتو نوری   -159

 کدام است؟ 

1)
sin

sin




1

2

   

2)
sin

sin




1

2

2
2

   

3)
sin

sin




2

1

  

4)
sin

sin




2

1

2
2

  

راستاهای   ۀتابد. فاصلمی 3ت و ضریب شکس  cm30تالسطوح به ضخام از هوا به یک تیغۀ متوازی  60تابش  ۀ زاویپرتویی با   -160

 متر است؟  رودی به آن چند سانتی و  پرتو خروجی از تیغه تا پرتو

1)10 3  2) 15  3)15 2  4)30 3  

 

 

 

 

 

 

 )عمیق(

 (عمقکم)

 )عمیق(

 (عمقکم)

 )عمیق(

 (عمقکم)

 )عمیق(

 (عمقکم)

 )عمیق(

 h (1)محیط

h 

  

 (2)محیط  

 هوا

O 
  I 

s 

(1) 

(2) 
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 دلخواه انتخاب کنید.توانید بین فیزیک پایه دهم و یازدهم یک پایه را بهشما می  - (170تا   161فیزیک دهم )سؤاالت  

اگر مطابق شکل )ب( انگشت   دهد. ای قرار دارد و ترازو عددی را نشان می عقربه ب روی ترازوی ظرف محتوی آ در شکل )الف(   -161

 .( زدیری نمآبی از ظرف بیرون )؟ کندی مدست را وارد آب ظرف نماییم عدد ترازو نسبت به قبل، چه تغییری 

 .یابدمی( افزایش 1 

 .یابدمی( کاهش 2 

 .کندنمی( تغییر 3 

( ممکن است درست 3( و یا )2(، )1) هایگزینههر یک از  جا شدهجابهه حجم آب سته ب( ب4 

 باشد.
 

)مانند شکل الف( و بار دیگر از زیر   آهنی را یک بار روی چوب  یوزنه  یک . دهیممی یک قطعه چوب را روی آب درون ظرفی قرار   -162

 زیر درست است؟  یگزینه کدام  این صورت  در . کنیممی چوب )مانند شکل ب( آویزان 

1)h h=1 dو  2 d=1 2  2)h h=1 dو  2 d1 2 
3)h h=1 dو  2 d1 2  4)h h1 dو  2 d=1 2 

 

 
 

/اگر تندی آب ورودی از لوله به شیر   . دهدمی آتش نشانی را نشان    یلولهل شیر متصل به انتهای  مقابشکل    -163  m/s2 و تندی آب   4

 باشد، قطر قسمت ورودی چند برابر قطر قسمت خروجی است؟  m/s60 هخروجی از لول

1) 12  2) 6/9  

3 )6/7  4) 5 

 

 
 

 kg6و  kg2( در هر دقیقه، به ترتیب 3( و )2و جرم آب خروجی از قسمت ) گذردی م هالوله از  یاه یال،  جریان روروبه  در شکل  -164

12اگر   . است 9vv  .( استای  ها، دایره)سطح مقطع لوله ( است؟2) یلوله ( چند برابر قطر 1) یلولهباشد، قطر  =

1 )6  2)4 3   
3)3 3   4)/7 5 
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 زیر، اصل برنولی، برقرار است؟  یهاشکل در چند شکل از   -165

 
  

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

. دمای  کندی مدرصد تغییر  45جسم بر حسب فارنهایت درصد افزایش یابد، دمای  65اگر دمای یک جسم بر حسب سلسیوس   -166

 فارنهایت بوده است؟ یدرجه جسم چند  یهیاول

1) 86  2) 92  3 )104  4) 112 
  

 زیر درست است؟  یهاعبارت چند عبارت از    -167

 Cچگالی آب در دمای   - الف
  .بیشترین مقدار است 

 ماسنجی است. ، تغییر کمیت دهادماسنج اساس کار  -ب 

 معیار برای کارهای علمی دانشمندان است.  یهادماسنج دماسنج ترموکوپل، یکی از  -ج 

 ضریب انبساط حجمی یک ماده به حجم آن بستگی دارد.  -د

1) 1  2) 2  3 )3  4) 4 
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 C را Lآهنی به طول  یله یماگر دمای یک    -168
30  آهنی به   یله یمدمای یک  اگر . ابدیی مدرصد افزایش  0/ 2افزایش دهیم، طول آن

 C  را از  متر ی سانت 80طول 
20 به  C 

140  ؟ابدییم برسانیم، طول آن چند درصد افزایش 

1) 6/0  2) 75/0  3 )8/0  4) 2/1 
 

 ی اندازه ی فلزی را به ورقهدمای  اگر ی فلزی، یک مربع و یک دایره برداشته شده است. ورقهیک  در سطح در شکل مقابل،  -169

 ؟ ابدییم  چند درصد افزایشی فلزی ورقه این صورت مساحت  در . کندی متغییر   متری لیمیک   MNی فاصله افزایش دهیم،  

1) 2/0  2) 2  

3 )5/0  4) 5 

 
 
 

C  یاندازه را به    متری سانت  8فلزی به شعاع    یکره اگر دمای یک    -170
180  ،افزایش    مربع  متری سانتسطح آن یک    مساحت   افزایش دهیم

 ؟ابدیی ممکعب افزایش   متری سانت. در این صورت، حجم این کره، چند  ابدییم

1) 4  2) 6  3 )5/7  4 )9 
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 دلخواه انتخاب کنید.توانید بین فیزیک پایه دهم و یازدهم یک پایه را بهشما می  - (180تا    171یزیک یازدهم )سؤاالت  ف

قطب ............ مغناطیسی است و قطب    yقطب ............ مغناطیسی و    xمطابق شکل زیر است.    Oمیدان مغناطیسی برآیند در نقطۀ    -171

 تر است. ....... قوی........... از قطب .... 

  x – y –جنوب  –( شمال 1

  y – x –جنوب  –( شمال 2

  x – y –شمال  –( جنوب 3

 y – x –شمال  –( جنوب 4

 

پیمایند. کدام گزینه در مورد عالمت بار  سه ذره هنگام عبور از درون میدان مغناطیسی، مسیرهایی مطابق شکل روبرو را می  -172

 تیب درست است؟ به تر 3و   2،    1الکتریکی ذرۀ 

  مثبت –خنثی  –( منفی 1

 منفی –خنثی  –( مثبت 2

  مثبت –خنثی  – مثبت( 3

 مثبت  –منفی  –( مثبت 4

 

qباردار ذرۀ   -173 C= − 6  با سرعتv i j= +300 Bوارد میدان مغناطیسی 400 / j= 0 بر   شود. بزرگی نیروی مغناطیسی واردمی 5

 هستند.( SIاین ذره چند نیوتون است؟ )تمامی واحدها در 

1)3×10-4 2)9×10−4 3)1/2×10−3 4)1/5×10−3 
 

به طوری   ه صورت موازی با سطح زمین در حرکت استدر باالی سطح زمین و ب  C20و بار الکتریکی  mg20 /0یک ذرۀ به جرم   -174

mهای زیر )بر حسب که برآیند نیروی مغناطیسی با وزن ذره صفر است. سرعت ذره کدام یک از گزینه
s

تواند باشد؟ )میدان  ( می

 بگیرید.(  در نظر  G5 /0مغناطیسی زمین را  

1 )190 2 )1900 3 )16 4 )160 

Nبه بزرگی  Eل زیر، میدان الکتریکیمطابق شک  -175
C

بر هم عمود هستند. ذرۀ باردار  G200به بزرگی  Bو میدان مغناطیسی  2000

q / mC= +2 ره در راستای میدان الکتریکی از لحظۀ رها  شود. اگر جابجایی این ذدر فضای این دو میدان رها می  mg4به جرم   5

چند نیوتون   Mسانتی متر باشد، نیروی مغناطیسی وارد بر ذره در نقطۀ  40کند، برابر عبور می Mای که از نقطۀ شدن تا لحظه

 است؟ )از نیروی وزن ذره صرف نظر شود.(

1)5×10−2 2)5×10−4  

3)2/5×10−2 4)2/5×10−4 

 

 

 

M 
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قرار دارد، جریان   T2به بزرگی  Bکه به شکل یک نیم دایره درون میدان مغناطیسی متر  6یمی به طولمطابق شکل زیر، از س  -176

A3 ر این سیم از طرف میدان مغناطیسی کدام است؟ کند. اندازه و جهت نیروی وارد ب عبور می 

1 )N72 - 2 )N72 - 

3 )N36 - 4 )N36 - 

 

 

Bاز میدان مغناطیسی یکنواخت مطابق شکل، مقطعی   -177 G=250 شکل یک مستطیل است و سیم راستی که از آن جریان  بهA2  

 کند، درون این میدان قرار دارد. بزرگی نیروی مغناطیسی وارد بر این سیم چند نیوتون است؟عبور می

 

1)−210 2)−21/5×10 

3)−22×10 4)−22/5×10 

 

  A5آوریم. اگر جریان عبوری از سیملوله درمی  cm25و طول  cm2ای به شعاع مقطع را به صورت سیملوله m4سیمی به طول   -178

T.mباشد، بزرگی میدان مغناطیسی روی محور سیملوله چند گاوس است؟ )
A

− =  7
0 4 10) 

1 )2 2 )4 3 )8 4 )16 
 

  Mدر وسط این دو سیم قرار دارد. اگر از نقطۀ  Mهستند و نقطۀ  Iو  I2های حامل جریان ،2و  1شکل زیر، دو سیم موازی  مطابق   -179

 کند؟ حرکت کنیم، بزرگی میدان مغناطیسی چگونه تغییر می 2به طرف سیم 

 یابد.( پیوسته کاهش می1

 یابد.( پیوسته افزایش می2

 یابد.( ابتدا کاهش و سپس افزایش می3

 یابد.هش می( ابتدا افزایش و سپس کا4
 

 

 

 است؟  نادرستهای زیر کدام یک از گزینه  -180

 شود.( یک مادۀ دیامغناطیس توسط یک آهنربای قوی، دفع می1

 گیرند.های مغناطیسی در جهت میدان قرار میبا قرار گرفتن مواد پارامغناطیسی در میدان مغناطیسی خارجی، حوزه( 2

 شود.یس سخت استفاده میآهنربای دائمی از مواد فرومغناطبرای ساخت ( 3

 آلومینیم جزء مواد پارامغناطیس است.( 4
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 دهی به این سواالت اجباری است. پاسخ – سوال(   15شیمی دوازدهم)

𝑶)  های داده شده نادرست است؟یک از عبارت کدام   = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1 )

 .ببریم  بهره  مختلف  مواد  از  هوشمندانه  صورت  به  زیبا  و  هنرمندانه  آثار  خلق  در  تا  کندمی  کمک  ما  به  شیمی(  1

 .است  درصد  40  با  برابر  ،آن  مولکول  هر  در  کربن  جرمی  درصدها را تامین کرده و  گلوکز، انرژی مورد نیاز یاخته (  2

 . دارد  وجود  نیز  بوکسیت  سنگ  در  ناخالص  صورت  به  اکسید فلزی است که  ،رس  خاک  در  موجود  اکسید  ترینفراوان (  3

 .الکترون ظرفیتی دارد  6در آرایش الکترونی خود    پذیری باالیی داشته وواکنش   زمین،  جامد  پوسته  در  موجود  فراوان  عنصر  اولین(  4

 

  در  موجود آب  از % 80 اگر. است %25 و % 38 با  برابر  ترتیب به  آب  و اکسید آلومینیم جرمی  درصد  رس،  خاک از  نمونه  یک  در 

چقدر   شده پخته هایسفالینه در اکسید آلومینیم جرمی درصد شود، تبخیر آن از ساخته شده هایسفالینه  پختن با این خاک

؟شودگرمی برابر با چند گرم می  800ی ی پخته شدهشده و تفاوت جرم آب و آلومینیم اکسید موجود در یک سفالینه 

1  )5/47  –  5/412 2  )5/47  -  330 3  )2/44  –  5/412 4  )2/44  -  330

 

چه تعداد از مطالب داده شده درست هستند؟ 

 . اندکرده  استفاده تغییر، ایجاد بدون  را  هاآن  و آورده  بدست  طبیعت  از را خود نیاز  مورد  مواد گذشته  هایانسان آ( 

 . اندشده  متصل یکدیگر  به  اشتراکی  پیوند توسط که شودمی  اتم  زیادی  شمار  شامل سیلیس،  همانند  گرافیت،ب( 

 . است مواد  این در سیلیس وجود بخاطر ها،آن  روی نقشکندهای و سنگی هایسازه  ماندگاری و استحکام پ( 

 . است شده  متصل  دیگر اتم 3  به  کربن اتم هر آن  ساختار  در و  بوده بعدی دو کوواالنسی جامد یک  گرافنت( 

. است برابر  هم با  پیوندهاانرژی الزم برای شکستن همه  کربید، سیلیسیم  برخالف  ، سیلیس ساختار درث( 

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

 

یک از مطالب داده شده نادرست است؟ کدام  

 .هستند  ایجدول دوره   14متعلق به گروه    طبیعت،  در  هاآن   یسازنده   اصلی  عناصر  و  بوده   دیرگداز  کوواالنسی  جامدهای(  1

 . کرد  استفاده((  مولکولی  بین  نیروهای))  واژه   از  توانمی   پروپن،پلی   ذرات  همانند  اسید،  فورمیک  هایویژگی  توصیف  برای(  2

 شود. به اتم فلوئور بار جزئی منفی نسبت داده می   ،𝑂𝐹2همانند مولکول    ،هیدروژن فلوئورید  گاز  های سازنده در مولکول (  3

 کنند.گیری پیدا می ها در میدان الکتریکی جهت مولکول ، توزیع بار متقارن نبوده و این  𝐶𝑂2  های سازنده در مولکول (  4

 

است. در صورت حل   %10/ 8گرم، درصد جرمی آلومینیم برابر با  25در مخلوطی از منیزیم نیترات و آلومینیم نیترات به جرم  

شود؟لیتر آب خالص، غلظت یون نیترات در محلول حاصل برابر با چند مول بر لیتر می  7این مخلوط در   کردن

(𝑨𝒍 = 𝑴𝒈 و 27 = 𝑶 و 2۴ = 𝑵 و 1۶ = 1۴ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1)  05/0 2  )1/0 3  )02/0 4  )4/0 

 

قرمز نشان داده شده و  ی پتانسیل الکترواستاتیکی ............... مورد اتم مرکزی به رنگ های زیر، در نقشهاز میان مولکول  

کنند. گیری پیدا می ها در حضور میدان الکتریکی جهت ................ مورد از مولکول

تترافلوئورواتن« -آمونیاک   –اکسید گوگرد تری   –»هیدروژن سولفید 

1)  3  -  3  2  )3  -  2 3  )2  -  3 4  )2  -  2 
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های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت  

 . است  صفر  برابر شده، تشکیل یکدیگر به  یکسان هایاتم  اتصال  از که مولکولی هر دوقطبی اور گشتآ( 

 ها به رنگ آبی است. ناقطبی بوده و  اتم مرکزی در نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی آن  𝑺𝑶3های  مولکولب( 

 . کندمی  ذخیره شب  در استفاده برای   و کرده جذب  را   خورشید انرژی  یونی یشاره  خورشیدی، هاینیروگاه  درپ( 

 . کندنمی   گیریجهت  الکتریکی  میدان  در  شود،ختم می 3𝒑3دار عنصری که آرایش الکترونی آن به  هیدروژن  ترکیبت( 

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

 

  هیدروکربن گرم باشد، جرم    90برابر با    هاآلکان   سومین عضو خانواده های تولید شده در واکنش سوختن  اگر تفاوت جرم فراورده  

تولید شده مشابه به   های فراورده مصرف شده برابر با ............... گرم بوده و مقدار گشتاور دوقطبی ............... درصد از مولکول 

𝑶 است.)  هیدروکربن مصرف شدهمقدار گشتاور دوقطبی  = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1  )66  –  8/42 2  )132  –  8/42 3  )66  –  2/57 4  )132  –  2/57 

 

یک از مطالب زیر درست هستند؟کدام  

 . است  ، کمترسولفید  سدیم  ی بلورشبکه   فروپاشی  آنتالپی  در مقایسه با  کلرید  منیزیم  ی بلور شبکه  فروپاشی  آنتالپی  (1

 . شوند می  تجزیه  خود  سازنده  عناصر  به  طی این فرایند،  و  داده  عبور  را  برق  جریان  مذاب  حالت  در  یونی  هایترکیب  (2

 است.   𝑆𝑂3ناپیوندی به پیوندی در یون سیلیکات، مشابه مقدار این نسبت در    نسبت میان شمار جفت الکترون (  3

 . است  یونی  مواد  از  بیشتر  نیز  کوواالنسی  مواد  شمار  و  بوده  کوواالنسی  مواد  از  بیشتر  مولکولی  مواد  شمار  کلی،  طور  به(  4

 

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

 . شوند می  بازتاب  هاآن  توسط  سفید،  اجسام  به  برخورد  از  پس  لیتیم،  فلز  خطی-نشری  طیف  در  موجود  مرئی  پرتوهای(  1

 ها است. ی آن شیمیایی مشترک همه  رفتارهای  جمله  از  اکسایش  اعداد  جای داشته و تنوع  و    ،  ،  های  فلزها در دسته(  2

 . شودمی  ذوب  باالتری  دمای  در  کلرید  سدیم  با  مقایسه  در  آن  از  نمونه  یک  و  بوده  فلزی  هایجامد ی  ، عضوی از خانواده تیتانیم(  3

 شود که به آلیاژ هوشمند معروف است. می   تهیه  ایماده با استفاده از    ها،همانند قاب برخی از عینک   ها،رگ  دراستنت استفاده شده  (  4

 

ی سدیم فلوئورید است. اگر مقدار انرژی برابر به  برابر آنتالپی فروپاشی شبکه  ۶ی آلومینیم فلوئورید، آنتالپی فروپاشی شبکه  

چند برابر شمار   ی آلومینیم فلوئوریدهای گازی تولید شده بر اثر فروپاشی شبکه مقدار کافی از این دو ماده بدهیم، شمار یون 

شود؟ ی سدیم فلوئورید می های گازی حاصل از فروپاشی شبکه یون

1  )5/1 2  )5/0 3  )2 4  )33/0

 

یک از مطالب داده شده نادرست است؟ کدام  

 .رودبه شمار می  شیمیایی  کودهای  جمله  از  آمونیاک،  همانند  و  شده  تولید  شیمیایی  هایفناوری   از  استفاده  با  اوره،(  1

 .شودمی   هاساختمان  فرسودگی  سرعت  افزایش  موجب  و  بوده  معلق  ذرات  و  فرار  آلی  مواد  محتوی  آلوده  هوای(  2

 تولید شده است.   𝐶𝑂تولید شده بیشتر از مقدار گاز    نیتروژن مونوکسیدحرک، مقدار گاز  متدر یک خودرو  (  3

. هستند  خودروها  اگزوز  از  شده  خارج  قطبی  هایآالینده   جمله  از  اکسید،دی   گوگرد  و  مونوکسید  نیتروژن(  4
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های داده شده درست هستند؟چند مورد از عبارت  

 . دنمان می  باقی   نخورده دست  صورت  به   نیز واکنش پایان در و نکرده شرکت هاواکنش  در هاکاتالیزگرآ( 

 . است ترین عنصر موجود در جهانفراوان واکنش سوختن   از  بیشتر  سفید،  فسفر  سوختن واکنش  𝑬𝒂مقدار  ب( 

 شود.سنجی کاربرد داشته و برای خنک کردن قطعات آن از گاز هلیم استفاده می ، طیف 𝑴𝑹𝑰در دستگاه  پ( 

 شهرها وجود دارد. کالن  اکسید، تنها اکسیدی از نیتروژن است که در هوای آلوده ای رنگ نیتروژن دی گاز قهوه ت( 

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

 

پیشرفت مقابل را در نظر بگیرید:-نمودار انرژی  

𝑨(𝒈)سازی واکنش اگر انرژی فعال  + 𝑩(𝒈) → 3𝑪(𝒈)  ۶0برابر با𝒌𝑱 تولید   ا باشد، ب

شود؟ مبادله می   در شرایط استاندارد، چند کیلوژول گرما 𝑪  از گاز 22۴𝒎𝑳شدن  

1  )2/0 2  )4/0 

3  )6/0 4  )8/0 

 

داده شده نادرست است؟ یک از مطالب کدام  

 دهد. کاهش می  کمتریرا به مقدار    گاز هیدروژنسازی واکنش سوختن  فلز روی، در مقایسه با فلز پالتین، انرژی فعال (  1

 شوند. خطر مثل آمونیاک تبدیل میخودرو دیزلی، اکسیدهای نیتروژن به مواد کماستفاده شده در  در مبدل کاتالیستی  (  2

 شوند. نشان داده می  𝑃𝑡و    𝑅ℎ  ،𝑃𝑑است که با نمادهای    مختلف  نوع کاتالیزگر فلزی  3ودروها دارای  مبدل کاتالیستی خ(  3

. یابدمی   افزایش  هااین مبدل   کارایی  بسازند،  مش  شکل  به  را  ی غیردیزلیخودروها   کاتالیستی  مبدل  در  موجود  سرامیک  اگر(  4
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 توانید بین شیمی پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید. شما می  –سوال(   15شیمی دهم) 

𝑨𝒓)  های داده شده نادرست است؟یک از عبارت کدام   = 𝑶 و ۴0 = 1۶ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1 )

 نسبت داد.    ی این مادهذرات سازنده توان به  اوزون، آلوتروپی از اکسیژن بوده و ساختار مقابل را می (  1

 . دارد  را  جوش  ینقطه   باالترین  آمونیاک  هابر،  فرایند  یمحفظه  در  موجود  مواد  یهمه  میان  از(  2

 چگالی گاز اکسیژن است. برابر    25/1در دما و فشار یکسان، چگالی یک نمونه از گاز آرگون،  (  3

 . شود می  زمین  سطح  به  خورشید  فرابنفش  تابش  از  ایعمده   بخش  ورود  مانع  اوزون  هایمولکول (  4

 

𝑪𝒂𝑪𝑶3(𝒔)ی  بر اساس معادله  ℃273گرم کلسیم کربنات را در دمای    150  → 𝑪𝒂𝑶(𝒔) + 𝑪𝑶2(𝒈)    تجزیه کرده و در دمای

شده  کنیم. فشار گاز در مخزن مورد نظر برابر با چند اتمسفر لیتر می 11/ 2ثابت، گاز تولید شده را وارد یک مخزن خالی به حجم 

؟دهدموالر هیدروکلریک اسید به طور کامل واکنش می  0/ 2جامد تولید شده در این فرایند، با چند لیتر محلول  و فراورده 

(𝑪𝒂 = 𝑶 و ۴0 = 𝑪 و 1۶ = 12 ∶ 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)  𝑪𝒂𝑶(𝒔) + 2𝑯𝑪𝒍(𝒂𝒒) → 𝑪𝒂𝑪𝒍2(𝒂𝒒) + 𝑯2𝑶(𝒍)

1  )3  –  5/7 2  )3  -  15 3  )6  –  5/7 4  )6  -  15

 

سوزانیم.  در مجاورت با مقدار کافی اکسیژن به طور کامل می   وارد یک مخزن کرده و   های برابر از گازهای متان و پروپان را حجم 

اکسید تولید شده است؟ دیکربنگاز  حجم بخار آب تولید شده طی این فرایند، چند برابر حجم 

1)  1   2  )5/1 3  )75/0 4  )2 

 

چه تعداد از مطالب داده شده درست هستند؟ 

 . است اکسیژن از بیشتر شیمیایی،  یماده  این جوش ینقطه   برخالف   اوزون، هایمولکول در اشتراکی پیوندهای  شمارآ( 

 . شودمی تولید  نیتروژن  و اکسیژن گازهای   میان مستقیم  واکنش  طی  و برق  و رعد  اثر   بر  اکسید،دی  نیتروژن  گازب( 

 . شودمی  تامین جانور  این  نیاز مورد  انرژی  و آب مقداری از   شتر، کوهان در شده  ذخیره چربی اکسایش بر اثرپ( 

𝝁های دواتمی، به طور کامل به یک فراورده با  در فرایند هابر، مخلوطی از مولکولت(  >  شوند. تبدیل می  0

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

 

یک از مطالب داده شده نادرست است؟ کدام  

 رسد.برای تنظیم باد خودرو، درصد اکسیژن در باد داخل تایر به صفر می  𝑁2هنگام استفاده از گاز  (  1

 . است  برابر  هم  با  گوناگون  گازهای  از  مول  یک  حجم  یکسان،  فشار  و   دما  در  آووگادرو،  قانون  اساس  بر(  2

 . سوزدمی  ناقص  صورت  به  ،است  کم  اکسیژن  که  محیطی  در  و  شده  تشکیل  متان  ازعمدتا    شهری  گاز(  3

𝑙الکترون با    6کاتالیزگر فرایند هابر، یک عنصر فلزی است که در آرایش الکترونی خود  (  4 =  دارد.  2

 

گاز کربن   . شودمی تولید جامد کربنات  سدیم و آب  بخار، اکسیددی  کربن گاز کربنات، هیدروژن سدیم گرمایی یتجزیه  اثر بر 

شود؟ اتر تولید می متیل گرم سدیم هیدروژن کربنات، بر اثر سوزاندن کامل چند گرم دی   12۶ی گرمایی  اکسید حاصل از تجزیه دی

(𝑵𝒂 = 𝑶 و 23 = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1)  25/17   2  )5/34 3  )75/5 4  )5/11 
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𝑲𝑩𝒓در واکنش   + 𝑲𝑩𝒓𝑶3 + 𝑯𝑪𝒍 → 𝑩𝒓2 + 𝑲𝑪𝒍 + 𝑯2𝑶 مجموع ضرایب مواد پس از موازنه چند برابر مجموع ،

شود؟ها در واکنش سوختن کامل یک نمونه از استیرن میضرایب فراورده 

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

 

های داده شده درست هستند؟ یک از عبارت کدام  

 موجود در آن است.    اکسیژنهای  های موجود در آب آشامیدنی بوده و بار منفی آن فقط متعلق به یکی از اتمیون نیترات، یکی از یون(  1

 . کرد  استفاده  نیترات  نقره  محلول  از  توانمی   آشامیدنی،آب    مقداری از  در  ترین یون موجود در آب دریافراوان   وجود  بررسی  برای(  2

 . شوندمی   داده  قرار  کرهسنگ   و  کرهآب   هواکره،  بخش  سه  در  فقط  آن  اجزای  که  است  بزرگ  ایسامانه   همانند  زمین  یکره  (3

.است  یونی  نوع  از  مختلف،  هایاتم  بین  شده  ایجاد  پیوندهای  یهمه  سولفید،  آمونیوم  از  خالص  ینمونه  یک  در(  4

 

.1𝒈موالر، با مقداری محلول سدیم کلرید با چگالی  0/ ۴لیتر و غلظت  2محلولی از نقره نیترات با حجم   𝒎𝑳−1   به طور کامل

.0/08𝒎𝒐𝒍دهد. اگر غلظت یون سدیم در محلول نهایی حاصل از این فرایند برابر با  واکنش می  𝑳−1   باشد، غلظت یون کلرید در

𝑪𝒍چقدر بوده است؟ )  𝒑𝒑𝒎محلول سدیم کلرید بر حسب   = 35/5 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1  )2350 2  )1175   3  )3550 4  )1775

 

های زیر درست هستند؟مورد از عبارت  دچن 

 . است یکنواخت و  یکسان آن  سرتاسر در  فیزیکی  حالت و بوده  آب  در  آلی یماده چند از  همگن  محلولی  گالب،آ( 

15کره تقریبا برابر با  جرم آب ب(  ×  % سطح زمین توسط آب پوشیده شده است. ۶0تن بوده و نزدیک به  1018

 .دهدمی قرار گیاهان اختیار در را  گوگرد و  نیتروژن  عنصر دو  و بوده شیمیایی کود  یک سولفات  آمونیومپ( 

.شودمی  نصف  محلول  آن  در شونده حل جرمی درصد محلول، یک در  حالل جرم شدن  برابر  دو بات( 

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

 

های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 کنند.را احاطه می   +𝑁𝑎های  خود یون  اکسیژنهای آب از سمت اتم  در محلول سدیم سولفات، مولکول (  1

 زمین استفاده کرد.  های شور موجود در کره توان از آببرای مصارف خانگی و صنعتی، برخالف کشاورزی، نمی (  2

 .کنندمی  تجزیه  سازنده   عناصر  به  برق  جریان  کمک  به  را  مذاب  کلرید  منیزیم  دریا،  آب  از  منیزیمفلز    استخراج  برای(  3

 است.   ثابت  تقریباً  زمین  کره  هایآب   در  شده  حل  مواد  کل  جرمکره، اما  به آب  کرهسنگ  از  گوناگون  مواد  با وجود وارد شدن(  4

 

درصد جرمی از این نمک با چگالی   3۴لیتر محلول موالر سدیم نیترات، باید چند میلی  0/ 9لیتر محلول میلی  500ی برای تهیه  

𝑵𝒂مخلوط کنیم؟ ) خالص لیتر را با مقدار کافی آب گرم بر میلی  1/ 25 = 𝑶 و 23 = 𝑵 و 1۶ = 1۴ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1  )54 2  )60   3  )90 4  )100

 

درست است؟  های حاصل از آنرکیب و ت در رابطه با یون کربنات  یک از مطالب داده شدهکدام  

 گیرند.ها در یک صفحه قرار میی اتم، همه یون آمونیومدر ساختار این یون چنداتمی، همانند    (1

 است.   اتانولها به شمار عناصر در آمونیوم کربنات، برابر با مقدار این نسبت در  نسبت میان شمار اتم (  2

   شود.  با ریختن آن روی شعله آتش، رنگ شعله زرد میلیتیم کربنات، یک ترکیب یونی چندتایی بوده و  (  3

 ترین آلکین است.پیوندهای اشتراکی در ساده برابر تعداد    8/0تعداد پیوندهای اشتراکی موجود در این یون،  (  4
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کنیم. غلظت مولی یون سدیم  موالر سدیم سولفات مخلوط می  0/ 2لیتر محلول  3موالر سدیم نیترات را با  0/ 2لیتر محلول  2 

.𝒎𝒐𝒍در محلول حاصل از این فرایند برابر با چند  𝑳−1  موالر باریم   0/ 5لیتر محلول میلی شده و هر لیتر از این محلول، با چند

دهد؟کلرید به طور کامل واکنش می 

1  )32/0  –  5/1 2  )4/0  –  5/1 3  )32/0  –  2/1 4  )4/0  –  2/1

 

های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 هستند.کره  بخار موجود در هوا، از جمله منابع غیراقیانوسی آب های یخ و  های زیرزمینی، کوه آب(  1

 کاربرد دارد.  هیدروژن  گاز  و  سدیم، سودسوزآور  فلز  کلر،  گاز  تهیۀبیشترین مقدار سدیم کلرید مصرف شده، در  (  2

 شود. استفاده می  𝑝𝑝𝑚معدنی از مقیاس    آب  در  هاکاتیون   غلظت  مانند  رقیق  بسیار  هایمحلول   غلظت  ترساده   بیان  برای(  3

 شود. می   مدیترانهای از آب دریای سرخ، درصد جرمی این محلول برابر با درصد جرمی آب دریای  با تبخیر مقداری از حالل در نمونه(  4
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 توانید بین شیمی پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید. شما می – سوال(   15دهم)یازشیمی 

های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 . کرد  گیریاندازه   هاآن  فشار  تغییر  گیریاندازه   با  توانمی   را  واکنش  در  کننده  شرکت  گازی   مواد  مصرف  یا  تولید  سرعت(  1

 .دارد  وجود   هااتم  بین  اشتراکی  پیوند  46  نیز  آن  مولکول  هر  در  و  شده  یافت  گندم  جوانه   در  ، قندی است کهمالتوز(  2

 .دهدمی  افزایش  را  هاآن   ماندگاری  زمان  ،این مواد  داخل  به  نور  ورود  از  جلوگیری  با  فقط  خشکبار،  و  هامیوه   پوست(  3

 . دارد  وجود  هندوانه  در  و  شده  ساخته  کربن  و  هیدروژن  هایاتم  از  که  است  آلی  هایبازدانده   از  یکی  لیکوپن،(  4

 

𝑪𝑯۴(𝒈) :  را در نظر بگیرید  مقابلی واکنش موازنه نشده   + 𝑵𝑯3(𝒈) + 𝑶2(𝒈) → 𝑯𝑪𝑵(𝒈) + 𝑯2𝑶(𝒈)

.0/0۴𝒎𝒐𝒍برابر با  مورد نظر اگر سرعت متوسط مصرف گاز متان در واکنش  𝒔−1   باشد، سرعت متوسط تولید بخار آب در این

𝑶شود؟ ) فرایند برابر با چند گرم بر دقیقه می = 𝑯 و 1۶ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1  )6/129 2  )2/97   3  )8/64 4  )6/48

 

جدول مقابل را در نظر بگیرید: 

2𝑪𝑯۴(𝒈)واکنش  با انجام شدن + 3𝑶2(𝒈) → 2𝑪𝑶(𝒈) + ۴𝑯2𝑶(𝒈)  در ،

لیتر گاز متان در   33/ ۶با مصرف  شود. کیلوژول گرما آزاد می  89/ ۶طول هر دقیقه 

سرعت متوسط    ، چند کیلوژول گرما مبادله شده ودر شرایط استاندارد  این واکنش

.𝒎𝒐𝒍تولید گاز کربن مونوکسید در این واکنش برابر با چند   𝒉−1 ؟است

1  )6/537  -  15 2  )6/537  -  12 

3  )2/1075  -  15 4)  2/1075  -  12 

 

چه تعداد از مطالب داده شده درست هستند؟ 

 . شوندمی  بررسی  ترمودینامیک علم در  از جمله مواردی است که شیمیایی، هایواکنش انجام  چگونگی و  شرایطآ( 

 . دهدمی  واکنش سرد آب   با بیشتری  سرعت   با  روبیدیم فلز    با مقایسه  در استرانسیمفلز   یکسان، شرایط  درب( 

 . دارد  کمتری  سرعت انفجار  فرایند   با مقایسه در  نیترات،  نقره  و کلرید سدیم هایمحلول  میان  واکنشپ( 

 ها هستند. هایی از آن نمونه  𝑵𝑶و   𝑵𝑶2  ،𝑪𝑶ها سطح انرژی بسیار باالیی داشته و گازهای  رادیکال ت( 

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

 

یک از مطالب داده شده نادرست است؟ کدام  

 . است  بنزآلدهید  در  اشتراکی  پیوندهای  شمار  از  بیشتر  واحد  یک  اسید،  بنزوئیک  در  موجود  اشتراکی  پیوندهای  شمار(  1

 . رودمی  بین  از  نهایت  در  محلول  رنگ  پرمنگنات،  پتاسیم  محلول  روی  مثل استیک اسید  آلی  اسید  یک  ریختن  با(  2

 است.   اکسیدکربن دی   برابر سرعت تولید گاز  75/1مقابل،  سرعت تولید بخار آب در واکنش سوختن ترکیب  (  3

 . است  نیاز  شوند،می   دهی نام  غذایی  صنایع  مجموع  در  که  صنعتی  هایفعالیت   به  انبوه،  حجم  در  غذا  تولید  برای(  4
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به گازهای   𝑺𝑶3تجزیه گاز ها در واکنش ، روند تغییر غلظت فراورده مقابل نمودار  

𝑺𝑶2    و𝑶2   لیتر باشد، سرعت متوسط    5دهد. اگر حجم ظرف واکنش برابر  را نشان می

𝒕 انجام شدن این واکنش از لحظه  = 0𝒔   تا انتهای کار، برابر چند مول بر دقیقه است؟

1  )3 2  )6 

3  )9 4  )12 

 

شود؟یک از شرایط زیر با سرعت بیشتری انجام می ی آن در کدام مول آمونیاک از عناصر سازنده  0/ 5واکنش تولید  

 آهن   پودر  غیابلیتری در    1در یک ظرف    ℃20( در دمای  2 آهن   پودرلیتری در حضور    5در یک ظرف    ℃80در دمای  (  1

 آهن   پودرلیتری در حضور    1ک ظرف  در ی  ℃80( در دمای  4 آهن   پودر  غیابلیتری در    5در یک ظرف    ℃20( در دمای  3

 

های داده شده درست هستند؟ یک از عبارت کدام  

 .هستند  غذایی  صنایع   در  شده  ایجاد  آشکار  ردپاهای  جزو   شوند،می   مصرف  سفره  سر  تا  کار  آغاز  از  غذا  تولید  برای  که  منابعی(  1

 .کندمی   پیدا  کاهش  زمان  گذشت  با  واکنش  سرعت  اسید،  هیدروکلریک  محلول  با  کربنات  کلسیم  قطعه  یک  میان  واکنش  در(  2

 . کندرا تولید می  𝐻2شده و گاز    تجزیه  آرامی  به  کاتالیزگر،  حضور  به  نیاز  بدون  و  اتاق   دمای  در  ،آب اکسیژنه  محلول  (3

 کند.می ، آهن شروع به سوختن  چینی  کپسول  یک  در  موجود  آهن  گردِ  مقداری از  ی آتش بر رویبا گرفتن شعله(  4

 

 های مولکول ، با جرم مولی  شودپلیمری که از آن برای ساختن کفی اتو استفاده می یک نمونه از    یسازنده   هایمولکول جرم مولی   

، چند برابر  پلیمر اولهای پروپن برابر است. در این شرایط، شمار واحدهای تکرار شونده در مولکولپلی  یک نمونه از یسازنده 

𝑭)  پروپن است؟های پلی شمار واحدهای تکرار شونده در مولکول = 𝑪 و 19 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1 )

1)  27/2 2  )42/0 3  )41/1 4  )71/0 

 

های زیر درست هستند؟چند مورد از عبارت  

 اند. های گلوکز به یکدیگر حاصل شدهدر ساختار کاغذ، پلیمری وجود دارد که ذرات آن از اتصال مولکولآ( 

 . کردند استفاده خود هایپوشش  تولید برای   گیاهی هایبافت  از  جانوران،  پوست و مو پشم،  از پس هاانسان ب( 

 . شوندمی  تبدیل پوشاک انواع  تولید برای   نیاز مورد هاینخ   به  بافندگی  فرایند در  پنبه، در  موجود سلولزی  الیاف پ( 

الیاف مورد نیاز بشر با استفاده از الیاف طبیعی مثل پشم و پنبه تامین شدند.  %50میالدی، بیشتر از   201۴در سال  ت( 

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

 

های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 . شودمی  استفاده  پالستیکی  ظروف  و  پرده  ها،پوشش   انواع  تهیه  در  پوشاک،  و  پارچه  تهیه  بر  عالوه  مصنوعی  الیاف  از(  1

 . روندمی   شمار  به  پلیمر  نوعی  انسولین،  همانند  و  داشته  باالیی  بسیار  مولی  جرم  زیتون  روغن  سازنده  هایمولکول (  2

 .اند شده   متصل  یکدیگر  به  مارپیچی  صورت  به  ی سازندهمونومرها  سلولز،  ساختار  برخالف  نشاسته،  ساختار  در(  3

 . شودمی   اتم  هزار  هاده  شامل  و  بوده  بزرگ  بسیار  ابریشم،  و  پشم  در  موجود  پروتئین  مثل  هاترکیب  برخی  مولکول(  4
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کنیم. سرنگ را با مقدار کافی برم مایع وارد واکنش می   یپلیمر سازنده  تولیدبرای  از مونومر مصرف شده    یگرم  12/ ۶ی  یک نمونه  

شود؟باشد، طی این فرایند چند گرم فراورده تولید می  %50به شرطی که بازده درصدی واکنش انجام شده برابر با 

(𝑩𝒓 = 𝑪 و 80 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1  )3/30 2  )6/36 3  )6/60 4  )3/18

 

درست است؟ یک از مطالب داده شده کدام  

 . است  برابر  هگزن-2  مولکول  در  عنصر  این  هایاتم  جرمی  درصد  با  اتنپلی  در  کربن  هایاتم   جرمی  درصد  (1

 . است  متانول  در  مولکولی  بین  نیروی  نوع  به  مشابه  اتن،پلی  از  نمونه  یک  در  غالب  مولکولی  بین  نیروی  نوع(  2

 تواند در واکنش بسپارش شرکت کند.پیوند دوگانه باشد، میهر ترکیب آلی که در ساختار خود دارای حداقل یک  (  3

 شوند. اوره، در ساختار مونومر استفاده شده برای تولید پلیمر سازنده پتو یافت می  مولکولی  های موجود در ساختاراتم  همه(  4

 

سوزاندن کامل این پلیمر، چند لیتر    استیرن، به چند مولکول مونومر نیاز داریم و برایگرمی از پلی   5/ 2ی  برای تولید یک نمونه  

اکسید استیرن، فقط بخار آب و کربن دی پلی کامل یک نمونه از شود؟ )از سوختنگاز اکسیژن در شرایط استاندارد مصرف می 

𝑪. شودتولید می = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1  )3/01 × 1022  –  2/11 2  )1/505 × 1022  –  2/11 3  )3/01 × 1022  –  4/22 4  )1/505 × 1022  –  4/22

 

های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 است.  در ساختار خود  اتم کربن  3𝑛شود، دارای  واحد تکرارشونده می  𝑛ی پتو که شامل  یک مولکول از پلیمر سازنده (  1

 . شودمی  برقرار  هیدروژنی  پیوند  آن  یسازنده   هایمولکول   بین  و  بوده  سردکننده  های گاز  نوع از  یک  تترافلوئورواتن،(  2

 . است  سبک  اتنپلی  در  مولکولی  بین  نیروی  از  ترقوی   سنگین،  اتنپلی  یک نمونه از  در  مولکولی  بین  نیروی(  3

 . نیست  ممکن  پروپنپلی   مولکول  یک  تولید  واکنش  در  کننده  شرکت  مونومرهای  دقیق  تعداد تعیین(  4

 

 


