
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 . 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
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 عمومی   سؤاالت  دفترچه

 ( 1/2/00چهارشنبه ) 14 آزمون ماز ـ مرحله

 
 

 زمان تا شماره  از شماره  ال تعداد سؤ درس 

 دقيقه 18 25 1 25 زبان و ادبيّات فارسي 

 دقيقه 20 50 26 25 زبان عربي 

 دقيقه 17 75 51 25 فرهنگ و معارف اسالمي 

 دقيقه 20 100 76 25 زبان انگليسي
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 باشد؟   زیر  هایواژه از  بیشتری   تعداد   برای   مناسبی معانی  تواند می  گزینه   کدام  -1
 « وادی ، شگرف  ،عیار، اکناف  ،هول  ، مرتعش »

 کشور  ترسناک، شگفتی، لرزش، ( 2 بیابان  ها،حمایت  دارای اعتبار،  ارتعاش، دارای(1
 شگفتی  حواشی،  انگیز، دارای اعتبار،وحشت( 4 سرزمین اطراف، ترسناک، معیار،( 3

 

  است؟  نیامده ، دَمان، کام، سودا، غِنا« به ترتیب در کدام گزینه  بسندههای »مترادف واژه  -2
 سزاوار، هولناک، مراد، هوس، نغمه ( 1

 شایسته، مهیب، آرزو، عشق، آوازخوانی( 2

 کافی، غرّنده، قصد، شیدا، سرود( 3

 موسیقی دستگاه  اندیشه، کامل، خروشنده، نیّت، ( 4
 

  آمده است؟  نادرست  یا در کدام گزینه معنای واژه  -3
 بیهوده   لجوج، فرومانده، حیران، خیره:( 1

 دانش     نیکویی،  کَرم،  بخشش،  :فضل( 2

 روشـنی  نور، درخشان ماننـد چیزی شدن پدیدار کردن،جلوه شدن، آشکار: تجلّی( 3

 گردانیدنواجب گردانیدن، الزم مُلزَم، ضرورت،: اِلزام( 4
 

  شود؟می یافت  امالیی  نادرستی  چند  زیر  عبارت  در  -4
 نام   عهد  حسن  و  عظم  ثبات  را  آن  و  ننماید  اسرار  برخطا  و  دود   ثواب  پناه  در  که  باید  شود  محیط   به عاقل  حوادث  هرگاه  و

 تر نزدیک  به گمراهی  رود  پیشتر  هرچند  افتد  دور  عام  شارع  و  راست  راه  از  و  رود  جهول  راه  در  راهبر  بی  هرکه  چه.  نکند
 مالد، می  چشم   سر  بر   و  دارد  خار   را  آن  و  ورزد  غفلت  آن  آوردن  بیرون   در  افتد،  مستبد  متهوّر  چشم   در  ، خوار  اگر   و.  باشد

 .شود  کور  شبحت  بی

 شش ( 4 پنج ( 3 چهار ( 2 سه ( 1
 

 شود؟می  یافت  امالیی   غلط  گزینه،  کدام  در  -5
  مستیــــعل زیر خوبان از لشکرت یک تو نیـــبک میری دعوی اگر خوبی در( 1

    بـــــغری  درها  به ردیــگ که  اداــمب نصیب یـــ ب درت از ریبـغ ردانــمگ( 2

 فراغ ستــــنی کار ز را داـــخ ونــچ ارغ ـــف  را وــــت دا ــــخ ذاردــ گ کی ( 3

 آیتی   اندوه ز بخوانم هـک هـــگ رــه صـورتی  تیمــار ز زمـــانه نهـد ( پیشم4
    

 د؟ نکنتکمیل می  نادرستیکدام گزینه تمام جاهای خالی ابیات زیر را به  واژگان    -6

 یار  نشست من  بی  که خاست( - )خواست  چه من ز  رب  یا  چشم  نشست  خـون در و  دل از آهم الف( برخـــاست
ـ  جـانبی  شهنشـاه  هــول ( –) حــول   ز  شـــدنــد  پیچــان بیــم   از سـریک  همــــه  ب(   دنـد ــــش
 م ـ بگــردیـ  کـــار ایـــن در  نـداریـــــم  کار دگـر م ـشکاری دام  آن در  نزاریم( -)نذاریم   چو غم  این در   ج( 
 گــزیــد   خــواهــــم دوستــان  وفــــای  هـــم گذشت  حـد از دوستــان غـدر( -  گــرچـه)قدر    د( 

 غدر    -  نذاریم  -  هول  -  ( خاست2 قدر  -  نذاریم  - حول - خواست ( 1
   غدر -  نذاریم -  حول  -( خاست  4 قدر -  نذاریم  -  هول  -  ( خاست3
  

 ها از نظرگاه تاریخ ادبیات صحیح هستند؛ به جز: همۀ گزینه  -7
 ژید)منثور(های زمینی: آندره (/ سه پرسش: تولستوی)منثور(/ مائدهظومسمفونی پنجم جنوب: نزار قبّانی)من (1

 الطیر: عطار)منظوم(/ مثنوی معنوی: مولوی)منظوم( اخوان ثالث)نظم(/ منطق در حیاط کوچک پاییز در زندان: (2

 )منثور(خرالدین علی صفیف الطوایف:اتاق آبی: سهراب سپهری)منثور(/ ارزیابی شتابزده: جالل آل احمد)منثور(/ لطایف (3

 موسوی گرمارودی)منظوم( ارۀ عرش:شو فیض کاشانی)منثور(/ گو مالمحسن محسنی: خالق سرور اعظم باکوچی)منظوم(/ ا خاک آزادگان: (4
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  شود؟»تشبیه، مجاز، جناس، حسن تعلیل« تماما در کدام گزینه دیده می  هایآرایه  -8

 گـر نه  پیوسته  است با هم رشتۀ جـان ها چرا      عمـــر کــــوته شد مرا از پیچ و تاب دیگران  ( 1

 کنم  چــه شـــود، می دار مـرا راست منصور      حـدیث چون که ام،بسته  ازان لب حـق حـرف ز( 2

 چراست ریش دل  و نالنده  و خسته من همچو        جـداست خـویش نفسهم از چمن مرغ نـه گر( 3

 را خود سر بندد  دولتی  صاحب فـتراک  بـر که   گردد     می سرگشته جهان گرد بر خورشید ازان( 4
 

 به جز:    ، ها تماما به درستی آمده استهای بیت زیر در تمام گزینهآرایه  -9

 آن است   اریعشق تو، هش  یهر که شد مست م           مست خوشت، فتنه هشیاران استچشم سر
   تناسب  -  کنایه   -( واج آرایی  2 ناقص  جناس - تام جناس -  استعاره( 1
 پارادوکس  – تکرار  –( تضاد 4 ایهام تناسب -تشبیه   –  ( مجاز3

 

 : جز  به  است؛  آمده  درستی  به   ابیات همۀ  آرایۀ  -10
 (   حسن تعلیل –جناس تام)  تاد ـف  واهدــخ در و  وهــک در دری  کبک ۀالــن        نمود واهدـخ دری کبک ۀجلو و ــاک س ـنف هر (1

 (     تشخیص– استعاره)  فتاد دـخواه وشر شور در شکر نـزی وطیــط همچو         امشوریده دل گفتم  او لعل دم ـدیـــب ونـــچ (2

 ( ایهـام   -جناس) اد ــــفت دــــ واهــــخ رـــسح گلبوی  ادــــب ذارــ گ از        باغ گلرویان زلف در چین که اکنون نوش باده( 3

 (  استعاره –  تناسب ایهام)  فتاد  واهدـخ زر و سیم  بر او چشم نرگس چو کی          ولی  زر و سیم وجه دارم رهـچه و رشکـس از( 4
 

 است؟   آمده   درستی  به  گزینه  کدام   در  «کنایه، ایهام  مجاز، تضاد، اغراق،»  های آرایه  ترتیب  -11

    نیل  و  دجله  آب من  سرشک  پیش  رفتــبرحیل           بانگ  خروش  برآمد   که  دم  الف( سپیده
 )پهناور(        میالمیل  گرفت  آتش امسینه  سوز  ز          ماالمال   گشت آب  از امریهـگ  ز  انــجهب(  
   خلیل  ام ـمق  دل  و   گشت  او   زمزم   دهـدی  که           آید  درست  کسی  از   عشق  ــۀکعب  طوافج(  
    وکیل  ز  مخور غم  و   آر  بدست  خصم  ایـرض         ابـمت  روی  حبیب  از  رقیب  گویوگفته  بد(  
   سبیل  مال  و  مباح   غریبان  ونـخ   هست  که        ردـک  منادی   پادشه  ا ـشم  رــشهه  ب  رـمگه(  
 ب، د، ه، ج، الف ( 4 ه، د، ب، الف، ج ( 3 ب، الف، د، ه، ج ( 2 ه، ب، د، ج، الف ( 1

 

 ست؟ا  هاسایر گزینهحدف فعل اسنادی کمتر از  در کدام گزینه    -12

     زونــاف من عشـــق  حد،بـــی تو حســــن خـــوبــی  ملک  در گـــــردد لحظـــه ( هــــر1

 ــه   ـعــدو در چَــه و دیــــو در شیـشه بـِـ ( بــد انــــدیـش را جــــاه و فــــرصت مــده 2

 ــی ــدود او بـــــر جــــانش داغـولیک از  ( درفــشــان الله در وی چـــــون چـــراغــی3

   پیغمبر مــا مــرکز و حیـــدر خط پـــرگار ـره ای دان ـ( ایــن دین هــدی را به مثــل دایـ4
 

 شود؟در کدام گزینه متمم تاکیدی )متمم با دو حرف اضافه( دیده می  -13

 تـاس شماربی هاسخن وـت  با راـم است کار جمله تو اـ اب دل ای راــم( 1

 میندیش  رـدیگ جان ز و جان بده میندیش  رـس از قـعش  رّـس در دال( 2

 که آب چشمۀ زمزم حجـاب است  ل کردن ـبه خون در کعبه باید غس( 3

  پهناورست  دجله رــوگ دــرســنت برست اورــشن دست به کودک چو( 4
    

 آمده است؟     نادرست  هایینقش واژه یا واژه  بیتدر چند    -14

 متمم(    –ست )مضاف الیه  ــــنی  هیچ  خــدا  جـز  عارفان   بر نیست   پیـچ  بـر  پیـچ  جــز  عقــل  الف( ره

 مضاف الیه(  -)متمم    لـــنی  غرقاب  ز  وسیــــم   تابوت  چو خلیـل  آتـش  تــاب  از  دارد  نـگــــه   ب(  
 قید(   - )نهاد    کجاهـر  حـاضر   اوست  قـــادر،   میــر خــدا  باشــد  همــی  کــه  اینان گفت  ج(  
 منادا(   -)نهاد    مستم    کـه  مگیرید  عیب نفسانهم  کای تــگفمی و  مخمورش  نرگس   دلم  بردمی   د(  

 ( چهار    4 ( سه 3 ( دو 2 یک( 1
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 های مشخص شده، همگی، هستۀ گروه اسمی است؛ به جز: ها واژههمۀ گزینه  در  -15
  گرفت را زنخدان سیب آن خط گرد به، چو تا                  انــار چون شد  گره خونین عقـده   صد دلم  در( 1

 کند   می  چه سـایل بـــه جانگداز زهــر غــافلی              کاین چـــه نکـــردی ســـوال از تلـخ لب( 2

   سوال  ارباب به تیـــره شب روز شـــود  کــه                شـد  روشـــن طلبد  می  گــدا که چــراغی از( 3

 دارد  کمـــانی و تیر چنین کـه نـدیـدم  کس               تیـر به راست قد  و  ماند  کمان به خم  شابروی( 4
 

 درست است؟نابا توجه به عبارت زیر کدام گزینه    -16

 پرورعالمبصیرت و صاحب و دانا  پادشـاهی  و بود  برکنـار مغول سـپاه  هجوم از  روم  دیـار  جـاکـهآن  از  ولـد  بهـاء
 سـلطان و  یافتند  او  به  فراوانـی  القۀع سـرزمین،  آن مردم. گزید  هجرت نواحی  بدان  داشـت،  آزاد و آرام  محیطی و
 داشـت.  می  گرامی  را او  اندازه، بی نیـز،   
 کار رفته است. دو »واو ربط« در متن به( 1

 شود.   دو جملۀ وابسته در متن دیده می( 2

 .   است رفته کار به مفعولی  گروه  دو مرکب جملۀ در( 3

 .   است «پرورعالم» به معطوف «محیط» واژۀ نیز و  «آرام» به معطوف« آزاد» واژۀ( 4
 

 بیت زیر با کدام بیت قرابت دارد؟  -17

 کم کسی زابــدال حــــق آگاه شــــد   جملـه عـــالم زین سبب گمـراه شد 
 نــــیـــــاز تـــــــو مقبـــــول درگاه شـد   شـفاعت گــرت جــــان آگــاه شد ( 1

 م ـسی دالــــاب تـدس در  گــسن دیـــــش م ـدیـــ ق روزگار در  هــک دیــشنی( 2

    سنگ و لعلند و  اریکــــت ایــــج انـــهم رنگ وریده ـش اکانـــ پ   اش،ــ اوب در( 3

   اکـخ هـــچ تهمّ  شـپی زرش مشتی هـــچ پاک  حرص از دارد اندرون طفل چو( 4
    

 شود؟ عبارت زیر در کدام گزینه دیده می  مفهوم  -18

 و   خلـق  از   او   گردم و نمی  جاهل  او   سخن   از   من .  شـودمی  ادب  صاحب  مـن   از   او   و   شـومنمی  غضـب   در  وی   از   مـن»
 .«گرددمی عاقل من  خـوی

   را خلق رصتـف  به گو  و گفت راه از ربانــمه کنم  می نگردم، فرصت کم  رخـچ ریفــح گر( 1

 را فرهاد  بیستون  وهـــک است ومـــم رهــمه نیست ام ــای سختی از ای وهـشک را انـاشقـ ع ( 2

 را  خویش ربانــامهـــ ن  ساختم می ربانــمه من  نه ور آسان،  نیست رگرفتنــب  دل اــجف از( 3

 را  رـــشمشی دم زد ـــری می تسلیم ردنــگ مهربان  رددـــگ  ونخوارــخ دشمن لــتحمّ از( 4
 

 به«  های دنیای، صلح و آشتی، جانفشانی در راه عشق، میل به بازگشتدشواری راه عشق، ناپایداری زیبایی»  مفاهیم  -19
 گردد؟می استنباط  ابیات  کدام   از  ترتیب

   را؟   عشق  کمان  گرانجانی  هر  زه  کند  چون  کشید   تا  را  کمان  این خون،   در  حالج  زد  غوطه(  الف
 ن                 ــیعنی که اندکی است زمان بقای حس  اغ  چـرا زود می رود ـکــه گـل ز بـدانــی    (  ب
        ردــک  دـــبای  نمی   هموار  مردم با  جنگ  مغلوب  سرکش  شـــآت  ودــش  آب  از ائبـص  (  ج
   آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست  نیست   کناره  هیچش که  قـعش  راه   ستراهی ا   (  د

  بزنم  الیـــب  و  رـــپ  کویش   سر   هوای  به  یار  رــب  تا  مـــکن  پرواز  هـــک  روز  آن  خنک  (هـ
    ب  ج،  هـ، ب،  الف،( 4 ب  د،  ج، هـ، الف،( 3 هـ ج، الف، د، ب، ( 2 ج  الف،  ب، هـ، د، ( 1
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 ابیات کدام گزینه یکسان است؟ مفهوم  -20
 ست ـــروی تو دید و به  طبع مایل نیکسی که     الف( حقیقـت است کـــه دارد طبیعت حیــوان 

 کــه نبـــودش اثـــر از دلپـــذیــری آواز   به نــزد عـقـل ز حیــوان کم است انسانی     ب(  
 را  صحرایی   سبزه  وان ـحی  رـــدیگ  وـــچ  هــن  دوست  دارم  خط   سبزه  من   هـک  دـدانن  هــهم   ج(  
 رو و تیـزپای شـــو چــــو شتـــرّ  گـــرم  بــانگ  حُــدی )ســرود(بشنو صوت درای     د(  
 د       –( ب 4 ج  –( ب 3 د  – ( الف 2 ج  -( الف  1

 

  است؟  آمده  نادرست  آن  برابر   دربیت    کدام  مفهوم  -21
 (   رازداری و خـامــوشی) برد بیرون چمــن  زیــــن  نکهت نتـــوانست بــاد  برد؟ بیرون سخن چون چیـن سخن ما  حـریم از( 1

 (     نـاپایداری اقـبال بــدکاران)  بــرد بیـــرون چمن از هستی رخت شبنم زود است نیـستی رکـاب در پــا  تـــردامـنان دولت( 2

 (    زیبــــایی تبسّـــم یـــــار) بــرد بیــــرون دهـن  زان تبسم نتــــواند راه راغــروزد چـــر نیفـــل لب او گـو لعــــرتــ( پ 3

 (ترجیح سفر بر حضر) برد بیـرون وطن از گـــرانی  صـــائب چــون که به غریب  جهانگردش  فکر شود خواهد می  کـه هـر( 4
  

 بیت زیر یکسان است؟   با  بیت  کدام  مفهوم  -22

 خروش   اندر  چنگ  چو  آیی  رسد  زخمی  گرت  نی  جام   همچو بیاور  خندان  لب  خونین   دل  با
 مرا  بـــاشد نمی خنـــدان لب و  شـــــاد خـــاطر بود  مـاتم حلقه از قمـریان چـون مـن  طـوق ( 1

 نار  چو خنـــــدد  افتـــــاده  دل در خــــون کـــه خـــــار  دست از جـــــامه گل چــو نـدرّد( 2

 بگشاید  دشوار گره،  شد  تر چــون کــــه  نـــدانستم خونین گـریۀ از داشتـــم دلگشایی امیــــد ( 3

 است  پـــوچ خنـــدان پســتۀ از دلی خـــونین الف  جمع  خندان  دهن  بـــا شــودن خـونین دل( 4
 

 بیت زیر با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟  -23

 ات کنند  این بــار می بـــرند که زندانی یــوسف به ایـن رها شدن از چاه دل مبند
 دم ــــآم دانــــــزن ز یوسف  و یونس  ماهی ز چون رونــب  مـــرفت خود ز بودم خود محبوس  و غرقه( 1

 وانـــاخـ تـــــصحب ارــبــ  یک بـــه خــوار مدار د ــدارن  می زـــعزی یوسف چــو ارچـه مصرت به( 2

 عار  ــت و مـکــــر مستـــــــوش اســـجملـه روپـ ـگارــگ و نــــان همـــه رنــتـــا بـــدانی کــ( 3

 نیست ساحل طرف  هیچ از کش است بحری چه وین است؟ چاهی  قدمش  هردر  که است راهی چه این( 4
 

 هر بیت به ترتیب بیانگر کدام وادی عرفانی است؟   -24

 فتد  دریا  در  وکــــب تا  تپدمی فتد   راـ صح  بر   چو  دریا  از الف( ماهی
 یکی  در  ره  نـدری  باشد  یکی  آن ی ـاندک  گر   عدد،  بینی  بسی  گر   ب(  
 ودـب  اینجا  مگس  گردون،   طوطی ودـب  جا ـاین نفس هر  در  بال  صد   ج(  
 ادــفت  پایانبی  بحر   در  نمی  شب فتاد   جان   هزاران  دریا  درین  گر    د(  
 توحید   -   حیرت -  فقر و فنا -  عشق ( 2 استغنا  -  طلب - توحید -  عشق ( 1
 حیرت   -   طلب -  توحید  -  فقر و فنا( 4 عشق -  حیرت  -  توحید  -  طلب( 3
  

 شود؟بیت دیده میمفهوم عبارت زیر در کدام    -25

شد از لبش لبخند/ خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان/ خواه روز چون کلید گنج مروارید/ گم نمی  -  »آن که هرگز
 جنگ خورده بهر کین سوگند«

 با لب خنـــدان به یک پیمــانه می باید چشید     ای از الله ، صاف و دُرد این میخانه راکم نه( 1

 روی رنگیــن تـــو آب گـــل خنــــدان ببـرد       طافت گـــرو از جـان ببردلب لعلت بــه  ل( 2

 ها بـــه غرامت برخاست      پیش عشّــاق تــو شب  شمـع اگر زان  لب خندان  به زبان الفی زد ( 3

 چون گل در این چمن لب خندان به ما نساخت      دم شکفتگی بــه پــریشـــانیم فـــزود یک( 4
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ا« 
ّ
کم فآمن

ِّ
 آمنوا برب

ٛ
نادی لإلیمان أن

ُ
ا ی
ً
نا سمعنا ُمنادی

ّ
نا إن

ّ
 : پروردگارا .............. »رب

 آوریم. خواست که به پروردگارتان ایمان بیاورید، پس ایمان میکرد به ایمان و می( ما صدایی را شنیدیم که دعوت می1

 کرد که به پروردگارتان ایمان بیاورید، پس ایمان آوردیم. ( قطعاً ما صدایی را شنیدیم که به ایمان دعوت می2

 ایمان آوردیم.  شنیدیم که ما را به ایمان دعوت کرد که به پروردگارتان ایمان بیاورید، پسای را  ( ما صدای پیام دهند3

 کرد که به پروردگارتان ایمان بیاورید، پس ایمان آوردیم. ای را شنیدیم که به ایمان دعوت می ( قطعاً ما صدای پیام دهنده4
 

    
ّ
ب مسلمون قد تقد

ّ
ة«»هوالء طّل  الّسنوات األختر

ی
 به الجوامع الغربّیة ف

ُ
ف عتر

َ
ًما ت

ُّ
 المجاالت العلمّیة تقد

ی
 : موا ف

 اند که جوامع غربی هم به آن معترفند! هایی کردههای علمی قطعاً پیشرفتآموزان اسالمی در زمینهدانش( این 1

 اند که جوامع غربی به آن اعتراف کردند! های علمی پیشرفت کردهان مسلمانی هستند که در همه زمینهآموز ها دانش( این2

 اند! ها به آن اعتراف کردهای پیشرفت کردند که جوامع غربیبه گونههای علمی ان مسلمان گاهی در زمینهش آموز( این دان3

های اخیر به اند که جوامع غربی در سالای پیشرفت کردههای علمی به گونهان مسلمانی هستند که در زمینهآموز ها دانش( این4

 کنند! آن اعتراف می
 

ذی قد سمح ا 
ّ
 األکتر أن یعرف البطحاء وطأة ال

اس له باستالم الحجر!«»سمعت من أخی
ّ
 :لن

 شناسد! دهند، میی لمس کردن حجراألسود را میهای بطحاء قدمگاه کسی را که مردم به او اجازه( از برادر بزرگم شنیدم که بیابان 1

 شناسد! اند، میدادهی مسح کردن سنگ را ( از برادر بزرگترم شنیدم که سرزمین مکّه قدمگاه کسی را که مردم به او اجازه2

 شناسد! ( از بزرگترین برادرم شنیدم که سرزمین مکّه جایگاه آنکه مردم را اجازۀ لمس کردن سنگ را به او دادند، می3

 اند، شناخته است!( از برادر بزرگترم شنیدم که سرزمین بطحاء قدمگاه کسی را که مردم به او اجازۀ دست کشیدن بر سنگ را داده4
 

 ِقسم  
ی
فتیش!«»ف

ّ
رفٍة للت

ُ
 غ

ی
 ف

ُ
لت

َ
خ
َ
 طهران د

ی
 ِبَید سائح یعیش ف

ُ
 :الجوازاِت عندما کانت الِبطاقات

 کرد، در بخش گذرنامه وارد اتاقی شدم تا بازرسی شوم! ( هنگامی که بلیط در دستان گردشگری بود که در تهران زندگی می1

 کرد، برای بازرسی وارد اتاقی شدم! ر تهران زندگی میها در دست گردشگری بود که د( در بخش گذرنامه هنگامی که بلیط2

 کرد مرا برای بازرسی وارد اتاقی کردند! ها را به دست گردشگری دادم که در تهران زندگی می ها هنگامی که بلیط( در بخش گذرنامه3

 بازرسی شدم!ها گذرنامه در دست گردشگر تهرانی بود، داخل اتاق ( هنگامی که در بخش تحویل بلیط4
 

 عیل َسماِع صوِت المدیر ِمن بعید!«  
ُ
رت

َ
د
َ
 الساحة فما ق

ی
ی ف ناجیر

َ
ت
َ
 و تسعون طالبات ی

ّ
 »کانت ست

 گفتند، پس توان شنیدن صدای مدیر را از فاصلۀ دور را نداشتم! آموز بایکدیگر راز می( در حیاط شصت و نه دانش1

 توانستم صدای مدیر را از دور بشنوم! زدند، پس نمیدر سالن با یکدیگر حرف می دانش آموز( نود و شش 2

 گفتند، پس نتوانستم صدای مدیر را از فاصلۀ دور بشنوم!آموز در حیاط باهم راز می ( نود و شش دانش3

 نبودم!کردند، پس بر شنیدن صدای مدیر از دور توانا ( در تاالر شصت و نه دانش آموز باهم مناجات می4
 

 !« دهندها نیز به اهلل فحش میشما مسلمان هستید پس به خدای مشرکان و کافران فحش ندهید زیرا آنمن می دانم  »   

 أنا أعلم ( 1
ّ
ار ألن

ّ
ن و الکف کی   أنتم مسلمون فالتسّبوا إله المشر

 
 ! هم یسّبوا هللا أیضا

 أنا أعلم  (2
ّ
ار ألن

ّ
ن و الکف کی   أنتما مسلمتان فالتسّبا إله المشر

 
 !هم یسّبون هللا أیضا

 أنا عالم  (3
 
ن هللا أیضا هم یسبی 

ّ
ار ألن

ّ
ن و الکف کی  ن إله المشر نّ مسلمات فالتسبی   !أنی 

 أنا أعلم  (4
ّ
ار ألن

ّ
ن و الکف کی   أنتما مسلمان فالیسّبا إله المشر

 
ن هللا أیضا  !هما یسبی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمه أو التعریب: ) ∎∎  الجواب للتر
ی
ی األصح واألدق ف  (26- 34عیرّ
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 األ » 
ی
 الخوف من عندما ال نشُعر بخوٍف ف

ّ
نا إّل !«عماق ضمتر

ً
ال
ُ
لنا علیه توک

ّ
 : هللا عندئٍذ قد توک

 ( وقتی در اعماق وجودمان ترسی جز ترس از خدا احساس نمی کنیم، در این زمان قطعاً بر او توکّل کرده ایم! 1

 ( هرگاه در درونمان فقط خوف از خدا را احساس کنیم، در این هنگام در او توکّلی حقیقی کرده ایم! 2

 جز خوف از خدا نمی یابیم، در این هنگام است که حقیقتاً بر او توکل می کنیم! ( وقتی در اعماق وجودمان 3

 ( هنگامی که در انتهای درونمان ترسی جز خدا احساس نمی کنیم در این هنگام توکّلی واقعی بر او کرده ایم! 4

، بل يحتاج  
ً
ی ليس سهال ق وحدة المسلمیر

ّ
 إ»تحق

ُ
ي جميع مجاالت إلعادة بناء ال

ی
ة ف

ّ
سالم  ّمة. الجهل باإل ىل جهود جاد

ی   بیر  
ی حترّ نیر

ّ
ب   المتدي

ّ
معيار    سب ي 

ی
ف لها  مسائل فرعّية ال وزن  أو  موهومة  مسائل  ی حول  المسلمیر ی  بیر نزاعات  نرى  أن 

 عىم  أاإلسالم. و كّل تعّصب  
ّ
ي فكره و نظره، فإن

ی
 الجاهل صغتر ف

ّ
ء عن الجهل، ألن ي

   تكتر ما هو ناش 
ُ
ة  عنده ال مور الصغتر

ر 
ُ
، بل تصغ ي

ذي يرى األشياء بحجمها الحقيقر
ّ
 لالنسان العالم ال

ً
ي عينيه األ   خالفا

ی
 أفق فکره و  ف

ّ
ة، أِلن ي تبدو كبتر

تر
ّ
شياء ال

 »!  نظره أكتر منها بكثتر
 

ّص  
ّ
ی األنسب لعنوان الن  : عیرّ

 بالعین العمیاء!  إلّا ( المتعصّب الیرى األشیاء حوله 1

 !  المسلمون متّحدون فی کلّ المجاالت( 2

 !أکبر العدوّ هو الجهل( 3

 !  علینا اإلبتعاد عن الصدیق الجاهل (4

 

ی   ؟ : الخطأ عیر ی ی المسلمیر ق وحدة بیر
ّ
   متر تحق

 !  البعض بعضهم ضد اإلسالمیۀ الشریعۀ أتباع  جهل یختفی عندما(   1

 ( اذا یدع الحکام المفسدۀ المطامع السیاسیّۀ! 2

 ( حینما الوّعاظ المسلمون یشجّعون النّاس باکتساح التفریق بین الفرق اإلسالمیۀ!  3

 ( حین توسّعت نظرۀ المسلمین إلى األمور الصغیرۀ!4

 

ی   ی عبارة تبیرّ ی العالم و الجاه عیرّ ّ بیر    ل: الفرق األساشي

 ! للعالمون شریعۀ و الجاهلون کافرون( 1

 !  العالم أکبر و فی نظر الجاهل أصغراالُمور الصغیر فی نظر ( 2

 !  لیس الجاهلون متّحدین ولکن العلماء متّحدون( 3

 ( العلماء یؤکّدون على األصول و الجهالء یؤکّدون على الفروع!  4

 

ی بسبب...   ی کّل المسلمیر  لیست وحدة بیر

 !  فی العالم جاهل و عالم( 1

 ( الفهم الناقص من الدّین!  2

 ! القبلۀ و التفکّرات مختلفۀ( 3

 !  نزاع حول مسائل مهمۀ( 4

   

 

 

 

 
 

ة ثّم أجب عن األسئلة ) ∎∎
ّ
 : یناسب النّص ( بما  33- 36اقرأ النص التاىل بدق
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ب« 
َّ
 :  »سب

 مع فاعله جملۀ فعلیّۀفعل و   /مضارعه علی وزن »تسبّب«  - للغائب -ماض ( 1

   فعل و فاعل /   معلوم -(لمن باب تفعّ )مزید ثالثی  - فعل( 2

 ل و فاعله محذوف/ فع جهولم - مفرد مذکّر غائبلل – اض فعل م( 3

 خبر للمبتدا »الجهل« /  (بزیادۀ حرف واحد)مزید ثالثی   -للغائب ( 4
 

 »  :  »تکتر

  خبر/  معلوم -ثالثی مجرد   -  غائبۀلل( 1

   فعل /  مجرّد ثالثی - للمخاطب -مضارع (2

   فعل و فاعله »االُمور«/  معلوم  -للمفرد المذکّر –مضارع ( 3

 و فاعله »االُمور« / فعل  حروفه األصلیّۀ )ک ب ر( -فرد المؤنّثملل - فعل( 4
 

 » یَ نیر
ّ
 :  »المتدي

 مضاف الیه /نکرۀ  – اسم فاعل  -جمع مکسّر( 1

 مضاف إلیه /إسم الفاعل من باب »تفعیل«  -للمذکّر جمع سالم( 2

 مضاف إلیهمعرفۀ /   -  «لتفعّ»من باب  الفاعل اسم ( 3

  صفۀ/   معرفۀ -المفعولاسم  -مثنّی   (4
 

ی      ضبط الحرکات أو قراءة الکلمات الخطأ عیرّ
ی
 :ف

 ! هو ال َیحتاج إیل الماء و الَهواء إحتیاج األحیاء( 1

 ی   (2
َ
جمیلج خرَ ست

َّ
 الت

ِّ
ِبد الحوت لِصناَعة مواد

َ
 !الّزیت ِمن ک

الث( 3
َ
 ِمن ث

ّ
ع  َعمل اإلنسان عندما َیموت إّل

َ
 ! َینقط

 ناِفع( 4
 
لوما منن ع 

ِّ
 !ألستفید منها فن َحیات   ةَعل

 

  
ً
ی جمعا  :نوعه یختلف عیرّ

1 ) 
 
ا
ّ
شف هذه الغرفة جمیلة جد  !ألوان شر

   وا من یقتل( 2
 
 !فن سبیل هللا لیسوا أمواتا

ذین یجتنبون عن الغیبة( 3
ّ
ن هم ال  المؤمنی 

ّ
 ! إن

ن الرجیم( 4 یاطی 
ّ
 ! ةعلیک أن تعوذ باهلل من الش

 

ی التأکید للفعل   : عیرّ
شتنا ( 1

ُ
 فن أ

 
ا  کبی 

 
 ! یختلف بعض األوالد لبعض إختالفا

ق کالمک صدیقک( 2
ّ
 !إن تبعد لسانک عن الکذب یصد

یلعمل فن هذا ( 3
ّ
 ! المصنع عّمال من الصباح إیل الل

ن مساعدة فن شهر رمضان (4  !ساعد المساکی 
 

ی ما     :فیه المفعول المطلق لیس عیرّ
نا نستقیممقد أنعم هللا علینا إنعا (1

ّ
 لعل

 
 وافرا

 
 !ا

2)  
 
 عمیقا

 
را
ّ
اء هذه األشیاء تفک ر فن إشی 

ّ
 !علیک أن تفک

 و إن لم   (3
 
 !یحسنوا إلیکأحسنت إیل اآلخرین محسنا

مور العالم (4
ُ
 حن ّ یثبت أ

ً
یال ن  !نّزل هللا المالئکة تین

 

ي   ∎∎
ی
ي االعراب و التحليل الرصف

ی
ی الصحيح ف  : (37-  39)عیر
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ی ما     : فیه إهتمام و عنایة عیل »وقوع الفعل« لیس عیرّ
ه حبیب هللا( 1

ّ
 ألن

 
 ! نحن نکرم ضیوفنا إکراما

2 ) 
 
 و نهارا

ً
 لیال

 
بیة أوالدهما إجتهادا  !یجتهد الوالدان لی 

 ! ن محاولة مقبولةزمیالی یحاوال أن یفوزا فن اإلمتحا( 3

 !إن تعرفن نفسک و رّبک معرفة ال تعتمدی بما عندک عاریة (4
 

ی المفعول المطلق یختلف نوعه   :عیرّ
 حن ّ ال أفقده( 1

 
 !أخذت ید طفیل فن السوق أخذا

2 ) 
 
 مداوما

 
با ب باب البیت ضن  فن النوم ضن 

 
 !فن یوم الجمعة عندما کنت

ن فن الحرب ( 3 رح بعض القاتلی   ال یوَصف ولکّن إیمانهم قویّ ج 
 
 ! جرحا

  ا دع( 4
 
ا ن بالّصی  دعوة من یحّب هللا کثی   !العارف المؤمنی 

 

ی المفعول المطلق للنوع   : عیرِّ
1 ) 

 
 أبدا

ً
 !ال تتکاسل فن أداء فرائضک فن شهر رمضان تکاسال

ر فن قلبک (2
ّ
یل ِقراءة تؤث

ّ
 ! إقرأ آیات من القرآن فن کّل الل

 باإلشاف و إإلستفادة غی  صحیحةال تضّییع نعم هللا ( 3
 
 !  تضییعا

4 ) 
 
 عمله عمل لیس حسنا

ّ
 !ال تنظروا ذلک السائح ألن

 

ی    :الخطأعیرّ

 إیران! 
ی
سبوع یوم ......ف

ُ
ام ال

ّ
 الفصل.....من فصول الّسنه فصل........والیوم...... من أی

بت - األّول - ربیعال-ّولاأل( 1 رابع (2 السَّ
ّ
تاء-ال

ّ
الث-الش

ّ
ن -الث ی 

َ
 اإلثن

 الجمعه -الّسابع-خریفال-ثالثال (4 الخمیس -خامسال-الّصیف-الثاتن  (3
 

 أّی عبارة جاء فعل مزید  
ی
 ؟بزیادة حرف واحد ف

 طالبة کتبخرج الت( 1
 
 ! ا بتهمن حقی ثقیلة  ا

 ! رّبهم بعد أن یکذبوا  من الکاذبوند بعی (2

 ! أبو صدیق  بسّیارة کانت فن ذلک الشارع تصادم( 3

ة من معلمّ  (4  کثی 
 
مت دروسا

ّ
  العزیزه! ن  تعل

 

 

  
ً
ی إسم الفاعل، مفعوّل  : عیرّ

داَمة (1
ّ
ت به الن

ّ
جّرب حل  !من جّرب الم 

2 ) 
 
ا ه یجتهد لتعلیمنا کثی 

ّ
سنا العزیز ألن رِّ

َ
د  ! أکَرمنا م 

اتن حفظ الطالب القرآن الکریم عندما کان فن ( 3
ّ
 ! الّصف الث

ة( 4 ع کاتب هذه الکتب بسبب محاولته الکثی  جَّ
َ
ش  ! ی 

 

ی ما    یرِّ
َ
 :أن یبتی للمجهول ال یمکنع
اس طریق الحق( 1

ّ
 ! بعث هللا رسله لیبّینوا للن

ة و یجلسها عنده( 2  !یحّب األب طفلته الّصغی 

ن یحارب الظلم و الفساد فن بالده( 3  ! ذوالقرنی 

 !سة فن الساعة الّرابعةیرجع التالمیذ من المدر ( 4
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کند.« چه شمارد و منع میبد می   ،آور باشداگر بگوییم: »خداوند فقط آن نوع ورزش و بازی که همراه با قمار یا زیان  -51
 ایم؟ توانیم ذکر کنیم و کدام صفت الهی را متذکر شدهمصداقی برای آن می

 پویایی و روزآمد بودن –( وجوب مراعات حق نشر 1

 پویایی و روزآمد بودن –بندی در بازی معمولی ( تحریم شرط2

 ناصح حقیقی  –بندی در بازی معمولی ( تحریم شرط3

 ناصح حقیقی –( وجوب مراعات حق نشر 4
 

 هریک از موارد زیر به ترتیب حکمت و فلسفۀ تحریم کدام خطرات است؟  -52
 گیرد. به کار می  ، ای برای جامعه نداردثروت مردم را در مسیری که هیچ فایده  پول و  - الف

 کند.بنیان خانواده را متزلزل می  - ب
 آور روحی و اجتماعی است.از امور زیان - ج
 شراب  –بندی  شرط –( روابط نامشروع 2 قمار –بندی  شرط –( روابط نامشروع 1
 بندیشرط –روابط نامشروع  –( قمار 4 قمار  –شراب  –( قمار 3

 

 ستی در مقابل آن ذکر شده است؟ راحکام شرعی کدام یک از موارد زیر به د  -53
 حرام   ←آن، کپی را جایز نداند    پدیدآورندۀاستفادۀ آثار تکثیری که   - الف

 واجب کفایی   ← هایی به منظور مبارزه با ابتذال اخالقی  ها و کتابتولید و توزیع روزنامه  - ب
 واجب  ←ورزشی که به قصد آمادگی برای انجام وظایف الهی باشد   - ج
 واجب  ←زیستی پیشه نمایند  مردم از مدگرایی و تجمل در پوشش و سایر ابعاد زندگی دوری کرده و ساده  - د

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

ای بر مسلمانان واجب  گر برای تسلط بر کشورها چیست و در راستای خنثی کردن آن، چه وظیفهورهای سلطهتوطئۀ کش  -54
 است؟

 ها برای مبارزه با استعماربیدار کردن ملت –( به دست آوردن اطالعات محرمانۀ کشورها و تجزیه و تحلیل آنها  1

 مندی از وسایل ارتباطی داخلیبهره –آنها   ( به دست آوردن اطالعات محرمانۀ کشورها و تجزیه و تحلیل2

 مندی از وسایل ارتباطی داخلی بهره  –استعمار علنی  ی( خارج کردن حاکمان و نظامیان خود از کشورها و برقرار3

 استعمارها برای مبارزه با بیدار کردن ملت   –استعمار علنی  ی( خارج کردن حاکمان و نظامیان خود از کشورها و برقرار4
 

 شود؟ه میداز »گناهان بزرگ« شمر  ،کدام عمل دارای »پاداش اخروی بزرگ« است و کدام یک  -55
موجب انحراف  که ی  یها خرید رسانه – های اجتماعی در فضای مجازی به منظور اشاعۀ معارف اسالمی های اینترنتی و شبکه( ایجاد پایگاه 1

 شود می و فساد 

خرید آثار تکثیری که تولیدکنندۀ  – های اجتماعی در فضای مجازی به منظور اشاعۀ معارف اسالمی شبکه های اینترنتی و ( ایجاد پایگاه 2

 آن رضایت ندارد.

  موجب انحراف و فسادکه  ی ی هاخرید رسانه –های سینمایی و تلویزیونی به منظور گسترش معارف اسالمی ( تولید، توزیع، و تبلیغ فیلم 3

 شودمی

خرید آثار تکثیری که تولیدکنندۀ آن رضایت  –های سینمایی و تلویزیونی به منظور گسترش معارف اسالمی توزیع، و تبلیغ فیلم ( تولید، 4

 ندارد.
 

مطابق آیات قرآن کریم، الزمۀ اطاعت از خداوند، اطاعت از کدام گروه است و قراردادن حق معینی در اموال خود برای   -56
 کسانی است؟   حرومان از اوصاف چهمفقیران و  

  دهندگان زکات  - « اویل االمر( »2 نمازگزاران  - « اویل االمر( »1

 دهندگان زکات  -«  اولوا االلباب( »4 نمازگزاران -«  اولوا االلباب( »3
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 بخش چیست و الزمۀ این آرامش کدام است؟حکمت آفرینش آیاتی همچون همسران آرامش  -57
 » -« االلباب ا یتذکّر اولو ( »1

َ
 َو َجَعَل َبین

ً
 َو َرحَمة

ً
ة
َّ
م َمَود

ُ
 « ک

یها» -« االلباب ا یتذکّر اولو ( »2
َ
وا ِال

ُ
سک

َ
زواًجا ِلت

َ
م ا

ُ
ِسک

ُ
نف
َ
 « ِمن ا

3« ) 
َ
رون

َّ
ک
َ
ف
َ
وٍم َیت

َ
 » -« ِلق

ً
 َو َرحَمة

ً
ة
َّ
م َمَود

ُ
ک
َ
 « َو َجَعَل َبین

4« ) 
َ
رون

َّ
ک
َ
ف
َ
وٍم َیت

َ
یها» -« ِلق

َ
وا ِال

ُ
سک

َ
زواًجا ِلت

َ
م ا

ُ
ِسک

ُ
نف
َ
 «ِمن ا

 

و فرماید: »خصوص چه موضوعی میخداوند در    -58
ُ
ول
ُ
َر ا

َّ
ک
َ
ذ
َ
ت
َ
ما ی

َّ
لباِب ا ِان

َ
 «؟ اال

1« ) 
َ
ان ز نَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المی 

َ
 «َو ا

2« ) 
َ
مون

َ
ذیَن الَیعل

َّ
 َو ال

َ
مون

َ
ذیَن َیعل

َّ
ِوی ال

َ
ل َیست

َ
 « ه

3« ) 
ً
 َو َرحَمة

ً
ة
َّ
م َمَود

ُ
ک
َ
 «َو َجَعَل َبین

 َرّبِهم( »4
َ
م ِعند

ُ
جُره

َ
ُهم ا

َ
ل
َ
 « ف

 

 اندیشه ایجاد نمود؟ تحول  های توسعۀ زیاد علم در تمدن اسالمی، چه بود و آثار کدام دانشمند مسلمان، در اروپا  از نشانه  -59
 مالصدرا  –( ساختن مدرسه در کنار هر مسجد 2 سیناابن –( ساختن مدرسه در کنار هر مسجد 1
 سیناابن –( شاخه شاخه کردن دانش 4 مالصدرا   –( شاخه شاخه کردن دانش 3

 

 کند؟ ترتیب به کدام یک از معیارهای تمدن اسالمی اشاره میهر یک از موارد زیر به  -60
 پیامبر )ص( فرمود: »ای مردم بگویید »معبودی جز اهلل نیست« تا رستگار شوید.«   - الف

 اجتماعی بر پایۀ قوانین و دستورات الهی استوار گردد.ای بنا نهد که نظام رسول خدا )ص( تالش نمود تا جامعه  - ب
 ها را از محدودۀ زندگی دنیایی فراتر برد. پیامبر )ص( افق نگاه انسان - ج
 توحید محوری –پذیرش والیت الهی   –( معادباوری 2 توحید محوری  –عدالت اجتماعی    –( معادباوری 1
 معادباوری –پذیرش والیت الهی  –وحید محوری ( ت4 معادباوری   –عدالت اجتماعی  –( توحید محوری 3

 

 ارجعوِن « و »کردیمبردیم و پیامبر او را اطاعت میخدا را فرمان میظرف بیان عبارات قرآنی »ای کاش    -61
ِّ
ترتیب « بهَرب

 کدام است؟ 

 برزخ – ( قیامت 4 رستاخیز  –( برزخ 3 قیامت  –( برزخ 2 قیامت  – ( رستاخیز 1
 

کند، کدام است و علت متحوّل شدن انسان با آراسته شدن به این قلب انسان مرده را زنده میبخش که  اکسیری حیات  -62
 آذین چیست؟ 

 اما از فرمان او سرپیچی کند.  ؛شود انسان، خدا را از صمیم قلب دوست بداردنمی –( ایمان به خدا 1

 رمان او سرپیچی کند. اما از ف ؛شود انسان، خدا را از صمیم قلب دوست بداردنمی  –( عشق الهی  2

 گیرد. قلب انسان حرم خداست و جز با او آرام نمی –( عشق الهی 3

 گیرد.قلب انسان حرم خداست و جز با او آرام نمی  –( ایمان به خدا  4
 

 ثمرۀ عمل به فرمایش علوی »  -63
 
فَسه

َ
 ...« کدام موارد است؟  َمن حاَسَب ن

نوِبهِ الف( »
 
 ِبذ

َ
حاط

َ
ن ب( » « ا

َ
بَل ا

َ
حاَسبواق

 
 ج( » « ت

َ
عیش  ِبااِلحساِن د( » «َسِعد

َ
 « ی

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

 مطابق آیات سورۀ مبارکۀ مدثّر، ترک چه اعمالی به عنوان موجبات دوزخی شدن انسان یاد شده است؟  -64
 ( اهل نماز و اطعام مساکین نبودن2 های دنیایی شدن ( مست و مغرور نعمت1
 ( توبه را تا لحظۀ مرگ به تأخیر انداختن 4 اصرار ورزیدن بر گناهان کبیره ( 3
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آمدند و ستودن ایشان، نشان تأکید قرآن کریم بر عفت حضرت مریم )س( در معبدی که همگان برای پرستش خدا می   -65
 از ناسازگار بودن کدام دیدگاه با نگاه قرآن کریم است؟ 

 مسلمانان دارد.( حجاب، اختصاص به 1

 ( حجاب زنان، موجب سلب آزادی و کاهش حضور آنان در جامعه است.2

 ( دین اسالم، شکل و چگونگی پوشش را معین نکرده است. 3

 ( در قرآن کریم، دستور خاصی دربارۀ عفاف و پوشیدگی وجود ندارد.4
 

ترتیب در کدام عبارات امعه« به»تناسب آراستگی ظاهری و باطنی« و »تناسب آراستگی ظاهری با سطح معیشت ج  -66
 اند؟ تجلّی یافته

رود، آماده و آراسته اش به سوی دوستان خود میوقتی بندهدارد تعالی دوست   یخدا –( خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد 1

 باشد. 

 رود، آماده و آراسته باشد. یاش به سوی دوستان خود موقتی بندهدارد تعالی دوست  یخدا –( آراستگی از اخالق مؤمنان است 2

 امروز در شرایط بهتری هستیم و عموم مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند. –( آراستگی از اخالق مؤمنان است 3

 امروز در شرایط بهتری هستیم و عموم مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند. –( خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد 4
 

است و اجر شخصی   اعمال  دام دسته آثارک  ،های الهی در برزخ پس از مرگمل اصلی تخفیف یا تشدید عذاب یا نعمتعا  -67
 ه سنت نیکی ادامه دهد، چگونه اعطا خواهد شد؟ بکه  

 شود.دهنده به عدالت تقسیم میگذار و انجاممیان سنت –( ماتقدّم 1

 شود. دهنده، بدون هیچ کاستی افزوده میانجامگذار و هم به هم به سنت –( ماتقدّم 2

 شود. دهنده، بدون هیچ کاستی افزوده میگذار و هم به انجامهم به سنت –( ماتأخّر 3

 شود.دهنده به عدالت تقسیم میگذار و انجاممیان سنت –( ماتأخّر 4
 

کنند و پرسش آنان که ندارند، آن را انکار میها با اینکه در وجود معاد شک  از نگاه آیات قرآن کریم، چرا برخی انسان  -68
 کدام است؟   ، ها، مصرّ بر کبائرندکر به نعمتبا شُ

 کند؟« های پوسیده را زنده می »خداوند چگونه این استخوان -  . خواهند بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کنند( می1

 »هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟« -  . مر گناه کنندخواهند بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام ع ( می2

 »هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟« -های آنان را سخت کرده است. ( تجاوز و گناهکاری، دل3

 کند؟« های پوسیده را زنده می ه این استخوان»خداوند چگون -های آنان را سخت کرده است. ( تجاوز و گناهکاری، دل4
 

 راه نداشتن ناامیدی و افسردگی در انسان معتقد به معاد به کدام سبب است؟   -69
 داند که هرچه بیشتر در راه خدمت به خلق خدا گام بردارد، آخرت او زیباتر خواهد بود.( می1

 بیند. می هایش را داند و اطمینان دارد که خداوند، او و تالش( می2

 بیند. ( حیات این دنیا را چیزی جز ننگ و ذلت نمی 3

 داند. ( مرگ را جز سعادت و مالقات خدا در درجات برتر بهشت نمی4
 

قواهاطلبی، کدام عامل است و خداوند با توجه به آیۀ »بازدارندۀ انسان از راحت  -70
َ
جوَرها َو ت

 
َمها ف

َ
له
َ
ا
َ
« کدام سرمایه را در ف

 ست؟ انسان قرار داده ا
 شناخت نیکی و بدی  –( نفس اماره و میل سرکش 2 گرایش به نیکی و بدی  – ( نفس لوامه و وجدان اخالقی 1
 شناخت نیکی و بدی  – ( نفس لوامه و وجدان اخالقی 4 گرایش به نیکی و بدی  –( نفس اماره و میل سرکش 3

 

 رسیدن به پاداش وصف می نماید؟برای  خداوند افراد خواهان آخرت را با داشتن کدام شروط    -71
  ( توبه و عمل صالح 2 ( تزکیۀ نفس و عمل صالح 1
 ( ایمان و تقوا4 ( ایمان و تالش 3
 



 12صفحه   14مرحله    - )دفترچه عمومی(آزمون ماز            فرهنگ و معارف اسالمی 

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

 

صحیح آید، کدام وصف  تالش کردن برای فهمیدن حکمت دستورات الهی چه حکمی دارد و دربارۀ آنچه به دست می  -72
 است؟

 گیری در مورد احکام الهی است.مبنای تصمیم –( تجسّس و حرام است 1

 گیری در مورد احکام الهی است.مبنای تصمیم –( خوب و ارزشمند است 2

 در برابر علم الهی که شارع احکام است، ناچیز است. –( خوب و ارزشمند است 3

 احکام است، ناچیز است.در برابر علم الهی که شارع  –( تجسّس و حرام است 4
 

 ترتیب کدام است؟ حکم شرعی هر یک از رفتارهای زیر به  -73
 مصرف کاالی خارجی که سبب وابستگی کشور شود. - الف

ای که نتوانند در مواقع خطر مسلمانان را تحت فشار تنظیم کردن روابط اقتصادی دولت اسالمی با کشورها به گونه  - ب
 قرار دهند.

 گرایی و فساد اداری و مالی گری و تجملمسئولین از شیوۀ زندگی اشرافیاجتناب   - ج
 واجب است.  –واجب است  –( واجب است انجام نشود 2  بهتر است.  –واجب است  –( واجب است انجام نشود 1
 واجب است.  –ارد پاداش اخروی د –( بنابر احتیاط حرام است 4  بهتر است.  –پاداش اخروی دارد  –( بنابر احتیاط حرام است 3
 

ای بر اساس معیارهای اسالمی، به ترتیب چه اقداماتی ضروری برای انجام وظیفۀ مسلمانی خود در راستای ایجاد جامعه  -74
 است؟

 تغییر در نگرش و شیوۀ زندگی  –گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم  –( شناسایی آثار مثبت و منفی تمدن جدید 1

 تالش در این راه –ریزی برای تحقق هر چه بهتر آن برنامه –می ( شناسایی معیارهای تمدن اسال 2

 ریزی در این راه برنامه –تالش برای تحقق هر چه بهتر آن  –( شناسایی معیارهای تمدن اسالمی 3

 گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم  –تغییر در نگرش و شیوۀ زندگی –( شناسایی آثار مثبت و منفی تمدن جدید 4
 

 گردد؟از وظایف زیر، تحت چه شرایطی بر انسان واجب میهریک    -75
 . روزۀ خود را افطار نمایدتواند  اش را نگه دارد و بعد از آن میتا حدّ ترخّص روزه  - الف

 تواند روزه بگیرد.نمی  - ب
 باید روزه بگیرد.   - ج
را باطل کرده   اشمسافر پیش از ظهر به وطنش برسد، اما در سفر روزه – دار پیش از ظهر به قصد بیش از چهار فرسخ سفر کند. ( روزه1

 برود.است دار با نهی والدین به سفری که بر او واجب بوده روزه –. باشد

  –برسد  شمسافری که صبح حرکت کرده، بعد از ظهر به وطن – دار بعداز ظهر حرکت کند و چهار فرسخ از وطن دور شود. ( روزه2

 را باطل نکرده باشد.  ، خودمسافر پیش از ظهر به وطن برسد و در حین سفر روزه

را باطل   اشوطنش برسد، اما در سفر روزهمسافر پیش از ظهر به   –دار بعداز ظهر حرکت کند و چهار فرسخ از وطن دور شود ( روزه3

 برود. است دار با نهی والدین به سفری که بر او واجب بوده روزه –. باشدکرده 

مسافر    -برسد.   شمسافری که صبح حرکت کرده، بعد از ظهر به وطن – دار پیش از ظهر به قصد بیش از چهار فرسخ سفر کند. ( روزه4

 حین سفر روزه را باطل نکرده باشد. پیش از ظهر به وطنش برسد و در 
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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. 
 

 In this pandemic, curriculum developers must take a lot of factors into consideration to simplify 

the act of learning for the students, otherwise the books -------- in a complicated way since they are 

facing with many challenges. 

1) may not be understood 2) may understand  

3) may be understood 4) may not understand 
 

 I woke up early in the morning. Then I started to study for my exam. In other words, -------- 

1) I had started to study after I woke up early in the morning.   

2) I had woken up early in the morning after I had started to study. 

3) As soon as I had started to study, I had woke up early in the morning.   

4) Before I started to study, I had woken up early in the morning. 
 

 It's optional to use both this crowded path and that deserted one. But if you choose the deserted 

path, you will reach to your destination twice -------- the crowded one. 

1) faster than  2) the fastest  

3) as fast as  4) fastest as 
 

 You -------- just rest there as soon as you finish this house chores. Otherwise I -------- punish you. 

1) can-may  2) must-should 

3) can-must  4) may-should 
 

 After a lot of effort, we finally -------- with a plan to solve our problem. We hope this will work out 

according to the time we spent on. 

1) took away 2) crossed out 3) came up 4) found out 
 

 One of the most effective forms of support for kids of divorce, occurs naturally when they see their 

parents -------- with one another towards finding the best solution. 

1) concentrate 2) compete 3) combine  4) cooperate 
 

 Governors make many promises to improve the country's economical condition in the elections, 

but after election they forget everything. In these cases we can say" --------". 

1) easy come,easy go   

2) actions speak louder than words  

3) don’t count your chickens before they hatch  

4) two heads are better than one  
 

 All of the children have -------- of losing their parents. Psychologists believe that it's a kind of 

depression and will decrease children immune system. 

1) dread 2) basis  3) demand  4) equivalent 
 

 Due to the climate diversity in our country, we have great forests, deserts and marvelous -------- 

that attract many tourists yearly. 

1) plants  2) planes 3) plains 4) plans 
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 Astronauts will make a final attempt today to rescue a communications satellite from its useless ----- 

1) pump 2) orbit 3) attack 4) drop 
 

 

 Many believe that coffee originally comes from Brazil. But actually Yemen is the ----------- of the 

coffee. 

1) cradle 2) belief  3) grave 4) light 
 

 Nowadays, due to the Corona restrictions, fewer ------------ go to visit the holy shrine of Imam 

Reza. 

1) flights  2) pilgrims  3) pyramids 4) courses 
 

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. 
        

       Tailgating another vehicle is unsafe and illegal. Many rear-end collisions (88) ........... by 
drivers following too close to the vehicle in front of them. The rules state that a driver (89)......... 
keep sufficient (90) ............. from the vehicle in front in, order to stop safely and avoid a collision. 
Drivers should allow a minimum two seconds’ gap between their vehicle and (91) .............. . At 
sixty kilometres an hour, this equates to thirty-three metres; at a hundred it equates to fifty-five 
metres. More distance is needed to (92) ............ stop in rain or poor visibility. 

 1) caused   2) are causing  3) are caused  4) must cause 

 1) could   2) must  3) will   4) had to 

 1) distance   2) pace   3) step   4) place  

 1) the ahead one  2) another ahead 3) ahead one  4) the one ahead 

 1) quitely   2) safely  3) merely  4) actually 
 

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: 
 

Firefighters are often asked to speak to school and community groups about the 

importance of fire safety, particularly fire prevention and detection.Because smoke detectors 

reduce the risk of dying in a fire by half, firefighters often provide audiences with information 

on how to install these protective devices in their houses . 

Specifically, they tell them these things: A smoke detector should be placed on each floor 

of a home. While sleeping, people are in particular danger of an emergent fire, and there must be 

a detector outside each sleeping area. A good site for a detector would be a hallway that runs 

between living spaces and bedrooms . 

Because of the dead-air space that might be missed by turbulent hot air bouncing around 

above a fire, smoke detectors should be installed either on the ceiling at least four inches from 

the nearest wall, or high on a wall at least four, but no further than twelve, inches from the ceiling. 

Detectors should not be mounted near windows, exterior doors, or other places where 

drafts might direct the smoke away from the unit. Nor should they be placed in kitchens and 

garages, where cooking and gas fumes are likely to cause false alarms. 
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 The passage indicates that one responsibility of a firefighter is to: 

(1   install smoke detectors in the homes of residents in the community. 

(2   check homes to see if smoke detectors have been properly installed. 

(3   develop fire safety programs for community leaders and school teachers. 

(4   speak to school children about the importance of preventing fires. 
 

 What is the main focus of this passage? 

(1  how firefighters carry out their responsibilities 

(2  the proper installation of home smoke detectors 

(3  the detection of dead-air space on walls and ceilings 

(4   how smoke detectors prevent fires in homes 
 

 The passage implies that dead-air space is most likely to be found: 

(1  on a ceiling, between four and twelve inches from a wall. 

(2  close to where a wall meets a ceiling. 

(3   near an open window. 

(4  in kitchens and garages. 
 

 A smoke detector should NOT be installed near a window because: 

1) outside fumes may trigger a false alarm. 

2) a draft may create dead-air space. 

3) a draft may pull smoke away from the detector 

4) outside noises may muffle the sound of the detector. 
 

 

PASSAGE 2: 
      Today, bicycles are elegantly simple machines that are common around the world. Many 
people ride bicycles for recreation, whereas others use them as a means of transportation. The 
first bicycle, called a draisienne, was invented in Germany in 1818 by Baron Karl de Drais de 
Sauerbrun. Because it was made of wood, the draisienne wasn’t very durable nor did it have 
pedals. Riders moved it by pushing their feet against the ground. 

 In 1839, Kirkpatrick Macmillan, a Scottish blacksmith, invented a much better 
bicycle.Macmillan’s machine had tires with iron rims to keep them from getting worn down. He 
also used foot-operated cranks, similar to pedals, so his bicycle could be ridden at a quick pace. 
It didn’t look much like the modern bicycle, though, because its back wheel was substantially 
larger than its front wheel. Although Macmillan’s bicycles could be ridden easily, they were 
never produced in large numbers.  

In 1861, Frenchman Pierre Michaux and his brother Ernest invented a bicycle with an 
improved crank mechanism. They called their bicycle a vélocipède, but most people called it a 
“bone shaker” because of the jarring effect of the wood and iron frame. Despite the unflattering 
nickname, the vélocipède was a hit. After a few years, the Michaux family was making hundreds 
of the machines annually, mostly for fun-seeking young people. Ten years later, James Starley, 
an English inventor, made several innovations that revolutionized bicycle design. He made the 
front wheel many times larger than the back wheel, put a gear on the pedals to make the bicycle 
more efficient, and lightened the wheels by using wire spokes. Although this bicycle was much 
lighter and less tiring to ride, it was still clumsy, extremely topheavy, and ridden mostly for 
entertainment.  

It wasn’t until 1874 that the first truly modern bicycle appeared on the scene. Invented by 
another Englishman, H.J. Lawson, the safety bicycle would look familiar to today’s cyclists. The 
safety bicycle had equal-sized wheels, which made it much less prone to toppling over. Lawson 
also attached a chain to the pedals to drive the rear wheel. By 1893, the safety bicycle had been 
further improved with air-filled rubber tires, a diamondshaped frame, and easy braking. With the 
improvements provided by Lawson, bicycles became extremely popular and useful for 
transportation. Today, they are built, used, and enjoyed all over the world. 
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 There is enough information in this passage to show that: 

1) several people contributed to the development of the modern bicycle.    

2) only a few vélocipèdes built by the Michaux family are still in existence.             

3) for most of the nineteenth century, few people rode bicycles just for fun.  

4) bicycles with wheels of different sizes cannot be ridden easily. 
 

 The first person to use a gear system on bicycles was: 

1) H.J. Lawson. 

2) Kirkpatrick Macmillan. 

3) Pierre Michaux. 

4) James Starley. 
 

 This passage was most likely written in order to ---------- 

1) persuade readers to use bicycles for transportation.  

2) describe the problems that bicycle manufacturers encounter.  

3) compare bicycles used for fun with bicycles used for transportation.   

4) tell readers a little about the history of the bicycle. 
 

 Macmillan added iron rims to the tires of his bicycle to: 

1) add weight to the bicycle. 

2) make the tires last longer. 

3) make the ride less bumpy. 

4) make the ride less tiring. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 .  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 143 گویی:مدت پاسخ  130 تعداد سؤال: 

 

 گروه آزمایشی علوم تجربی ختصاصیا دفترچه  

 ( 1/2/00چهارشنبه ) 14آزمون ماز ـ مرحله 

 
 

 زمان تا شماره  از شماره  ال تعداد سؤ درس 

 دقيقه 30 120 101 20 ریاضي

 دقيقه 40 170 121 50 شناسيزیست 

 دقيقه 40 200 171 30 فيزیک

 دقيقه 33 230 201 30 شيمي
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دهیم، حجم جسم حاصل، کدام واحد را حول ساق قائم دوران می  3و ساق قائم  4و  1های الزاویه به قاعدهیک ذوزنقه قائم 
 است؟
1)  18 2  )19 3  )20  4)  21 

 

xدهیم. اگر  دوران می  dخط    حول را    aبه ضلع   Aمطابق شکل مقابل، مربع  a=   و حجم شکل حاصل از دوران برابر
192   باشد، محیط مربع کدام است؟ 

1) 4 2 )8 
3 )12 4 )16 

 

 

 
ی باشد، فاصله  96واحد را قطع کرده است. اگر مساحت سطح مقطع حاصل    11و شعاع    Oای به مرکز  ، کرهPی  صفحه 

O    از صفحهP   چقدر است؟ 
1 )10 2 )8 3 )6  4 )5 

 

2برابر   ABCثلث  در مکعب شکل مقابل، اگر مساحت م    باشد، آنگاه حجم مکعب کدام است؟   3

 
1 )8 2 )9 

 

3)  2 2 4  )3 3 

 
 قدر است؟چه  FBFی است. زاویه 2برابر    Bتا رأس غیرکانونی    Fی  و فاصله در یک بیضی فاصله کانونی 

1)30 2)60 3)90  4)120 
                  

8طول قطر کوچک بیضی    است. خروج از مرکز بیضی کدام است؟ 4ترین رأس  و فاصلة یک کانون تا نزدیک  2

1)  
1
3

 2)  
1
2

 3)  
1
4

  4)  
2
3

 

 

AAخط  پاره  = با فاصلة کانونی    6 بیضی در دو سر قطر کوچک آن،   2قطر بزرگ یک بیضی  بر  است. خطوط مماس 
های  ای که این چهار نقطه رأسکنند. مساحت چهارضلعیرا در چهار نقطه قطع می  AAای به مرکز بیضی و قطر  دایره

 آن هستند، کدام است؟ 

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

 
 

 
 

A 
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  4ترین نقطه از محیط بیضی برابر  از مرکز بیضی و نزدیک  Fقطرهای بیضی منطبق بر محورهای مختصات و فاصله کانون   
 کدام است؟   MNکند. طول  قطع می  Nو   Mبر قطر بزرگ عمود شود، بیضی را در    Fواحد است. اگر خطی از کانون 

1 )12 2 )10 3 )9  4 )8 
 

FF'نسبت خروج از مرکز بیضی به طول  است.    2برابر    FAی  و اندازه  16برابر    MFFدر بیضی شکل زیر محیط مثلث  

 کانون است.(    Fو   Fقدر است؟ )چه

1)  
1
4

 2)  
1
10

 

3)  
2
5

 4)  
1
2

 

 

m)ای که خطوط  معادله دایره  )y (m )x+ + + + =2 1 1 yقطرهای آن باشند و بر خط    0 x− =3 4 مماس باشد،   3
 کدام است؟ 

1)  (x ) (y )2 21 1 2+ + − = 2)  (x ) (y )2 21 1 4+ + − = 

3)  (x ) (y )2 21 1 2− + + = 4)  (x ) (y )2 21 1 4− + + = 
 

)Aی ی اول است. اگر این دایره از نقطه ای بر روی نیمساز ناحیهمرکز دایره  , )3 yی  گذشته و بر خط به معادله  4 x= 2  
 مماس شود، شعاع آن کدام است؟

1  )5 5
9

 2)  5 3)  6  4  )5 5
9

 5یا   

 

نقطه  دایره  از دو  )ای  , )و    00( , )3 به معادله  3 مرکز آن بر خط  yی  گذشته و  x= این دایره کدام   2 قرار دارد. شعاع 
 است؟ 

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

yو بر دو خط به معادالت    -1ای که مرکز آن به طول  ی دایرهمعادله  x= + 2 ،y x= +  مماس باشد، کدام است؟   6

1)  x y x y2 2 2 6 8 0+ + − + = 2)  x y x y2 2 2 6 1+ + − = 

3)  x y x y2 2 2 6 1+ + + = 4)  x y x y2 2 2 6 2+ + + = 
 

)Aی  ترین وتر گذرنده از نقطهطول کوتاه  , xی در دایره 01( y x+ − − =2 2 4 10  ، کدام است؟  0

1 )3 2 )4 3 )5  4 )6 
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معادالت   به  دایره  xدو  y x y+ − + + =2 2 2 6 2 xو   0 y x y+ + − + =2 2 8 4 2 را   0 وضع  کدام  هم  به  نسبت 
 دارند؟

 ( متخارج 4  ( متقاطع 3 ( مماس داخل 2 ( مماس خارج 1
 

xدو دایره به معادالت  bبه ازای کدام مقدار    y x y+ + − =2 2 2 2 xو   0 y y b+ − − =2 2 4  اند؟ مماس داخل  0

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

)Aنقاط   , )−2 )Bو   1 , )3 yنسبت به خط   1 ax b=  قرینه هستند. عرض از مبدا این خط کدام است؟   +

1)  
5
4

 2)  
5
4

− 3)  
11
4

  4)  
11
4

− 

xقرینه خط   عرض از مبدا   y− =5 3 )Aنسبت به نقطه   6 , )1 چند برابر ،  3
1
3

 است؟  

1 )14   2 )8   3 )5   4)9 
 

xاگر خطوط    =
1
2

yو     =
4
3

گاه قطری از مربع که از نقطة برخورد این دو ضلع معادلة دو ضلع از یک مربع باشند، آن  

 کند؟ها را قطعمحور طولای  در چه نقطه   ، ممکن استگذردمی

1)  
1
6

− 2)  
11
6

− 3)  
5
6

  4)  
11
6

 

 

)Aاگر نقاط   , )5 3 ،B( , )− −3 )Dو   11 , )2 -از قطر متوازی  Cباشند، فاصلة راس  ABCDاالضالع  سه راس متوازی  1
 االضالع کدام است؟

1)  3
2

 2 )2 3)  5
2

  4 )3 
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 کنند؟کدام گزینه، فقط دربارۀ تنها گروهی از گیاهان درست است که گل تولید می 

 د.نای دانه به رویان در حال رویش را بر عهده دار، نقش انتقال مواد غذایی از بخش ذخیرههای موجود در دانه( لپه1

 شوند.اندازه در مجاورت هم تشکیل میغیرهم( در پی انجام لقاح در تخمک، دو یاختۀ تخم  2

 شکل و دراز، در انتقال شیرۀ خام در ساقه نقش دارند.های آوندی دوکی( یاخته3

 ( در پیکر خود، دارای سه نوع سامانۀ بافتی متمایز هستند. 4
 

 است؟   نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   

 اند ..................« تو واران، می»نوعی گیاه از تیرۀ پروانه

 های رویانی ضمن خروج از خاک فتوسنتز کنند.ای تولید کند که هنگام رویش آن، برگ( دانه1

 شناسان برای تولید گازوئیل زیستی از آن استفاده نمایند.ای روغنی تولید نماید که زیست( دانه2

 رویشی را به سرالد زایشی تبدیل کند.ساعت باشد، سرالد   12( در شرایطی که طول روز بیشتر از 3

 کنند.کنندۀ نیتروژن باشد که فتوسنتز نمیهای تثبیتهای ریشه، حاوی نوعی از باکتری( در محل فرورفتگی4
 

کردن بعضی از انواع دیابت شیرین، استفاده از نوعی مولکول پروتئینی است. طی مراحل ساخت های کنترلیکی از روش 
 .................. قطعاً در  ،  ..................ن انسان، مولکولی که  این پروتئین در بد

خود، دارای  گروه آمینی آزاد    Aها متصل شود ـ در یک انتهای زنجیرۀ  های پروتئینی سطح یاختهتواند به گیرنده( نمی1

 است.. 

شده توسط بلندترین  آن پیوند پپتیدی وجود دارد ـ این مولکول، تعداد پیوند پپتیدی تشکیل  Bو    A( بین دو زنجیرۀ  2

 زنجیره برابر با تعداد آمینواسیدهاست.

  شدن دو پیوندشکسته  از  ریز، پسشود ـ نوعی یاختۀ درونای میهای ماهیچهدر یاخته  +NAD( باعث کاهش غلظت  3

 شود. پپتیدی تولید می

های جزایر النگرهانس، فقط دو نوع ژن در تولید آن  دهد ـ یاختهر )پلیمر(های زیستی در کبد را افزایش می( تولید بسپا4

 نقش دارند.  
 

های انسانی را تولید کرد. کدام عبارت، دربارۀ مراحل تولید این  توان گروهی از پروتئینهای تراژنی، میبا استفاده از دام 
 درستی بیان شده است؟ فناوری، بهای زیستهها با استفاده از روشپروتئین

 شوند.  دار موجود در غدد شیری جانور منتقل میهای هستهسازی به یاخته( ناقل همسانه1

 شود.  دار پیکر جانور تراژن تولید میهای هسته( ژن مربوط به پروتئین انسانی فقط در برخی از یاخته2

 انداز پالزمید قرار داد.  توان ژن مربوط به پروتئین انسانی را در مجاورت یک راهدهنده، می( با استفاده از آنزیم اتصال3

 شود.  توسین در بدن جانور تراژن، استخراج پروتئین انسانی با مشکل مواجه می( در صورت کاهش ترشح هورمون اکسی4
 

کنند. چند مورد،  ابطۀ همزیستی برقرار میها رگیاهان برای گرفتن مواد مورد نیاز خود از جانداران دیگر، با بعضی از آن 
 کند؟را بیان می وجه مشترک دو نوع مهم از این روابط همزیستی

 شود.مواد آلی تولیدشده در گیاه به جاندار همزیست آن منتقل می - الف

 جاندار همزیست با گیاه، در انتقال شکل یونی نوعی مادۀ معدنی به گیاه نقش دارد.  - ب
 کند.های خود ارتباط برقرار میهای شیمیایی بین یاختهت با گیاه، به کمک پیکجاندار همزیس  - ج
 تواند از طریق نوعی اندام غیرهوایی صورت گیرد.برقراری ارتباط بین گیاه و جاندار همزیست با آن می  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 ..................  قطعاًفناوری نوین،  های زیستبا استفاده از روش  .................. هنگام تولید   
های  تواند باعث تخریب یاختهشود که محصول آن، مستقیماً میهای گیاهی می( ذرت مقاوم در برابر آفات ـ ژنی وارد یاخته1

 لولۀ گوارش حشره شود. 

کننده در مرحلۀ  گیرد که آنزیم رونویسیرت محلی قرار میپپتید، در مجاوانسولین ـ ژن مربوط به این پلی  A( زیرواحد  2

 کند.  آغاز، آن را شناسایی می

به یک ویروس    Bژن( ویروس هپاتیت  ـ پادگِن )آنتی  Bهای خاطره حساس به ویروس هپاتیت  ( ترکیب ایجادکنندۀ یاخته3

 شود.  زا منتقل میغیربیماری

آلوده به ویروس ـ نوعی جهش جانشینی دگرمعنا در ژن، منجر به افزایش  های  شده توسط یاخته( ترکیب ضدویروس ترشح4

 شود. زمان نگهداری دارو می
 

آزادشده در گیاه،   دهد که .................. اکسیژنهای مختلف نور مرئی نشان میگیری میزان فتوسنتزگیاهان در طیفاندازه 
 ....... دهد که ...........در طول موجی از نور مرئی رخ می

 گیرد. صورت می bحداکثر جذب انرژی توسط سبزینۀ   -( بیشترین 1

 هاست.جذب انرژی نور توسط کاروتنوئیدها بیشتر از سایر رنگیزه - ( کمترین2

 هاست. حداکثر جذب انرژی توسط کاروتنوئیدها بیشتر از سبزینه -( بیشترین 3

 جذب انرژی نور نیستند. های درون سبزدیسه، قادر به بیشترین رنگیزه - ( کمترین4
 

گیرد، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر با توجه به سه نوع کود مهم که امروز در کشاوزری مورد استفاده قرار می 
 مناسب است؟ 

 »نوعی از کودها که ..................«

اند، به خاک  مواد معدنی تشکیل شدههای مفید برای خاک هستند، همواره به همراه کودهایی که فقط از  ( شامل باکتری1

 شوند. افزوده می

 دهند. زا را افزایش میتری دارند، احتمال آلودگی خاک به عوامل بیماریهزینهتر و کمه( استفادۀ ساد2

راحتی  اند که به  شدهتواند باعث ایجاد مسمومیت در گیاهان شود، از عناصری تشکیل  ها می( استفادۀ بیش از حد از آن3

 گیرند. در اختیار گیاه قرار می

 کنند.( شامل بقایای در حال تجزیۀ جانداران هستند، با وجود استفادۀ بیش از حد آسیبی به گیاهان وارد نمی4
 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 
سازد که قطعاً هایی را می........... یاختهشود، به سمت .......ای ریشه تشکیل میزمینه  که در سامانۀ بافت  الدبن»نوعی  

 ».................. 

 دیوارۀ نازک و نفوذپذیر نسبت به آب دارند. - ( داخل1

 های متعدد دارند. در دیوارۀ ضخیم و چوبی خود، الن - ( داخل2

 کنند.ای سیتوپالسم خود، شیرۀ پرورده را منتقل میدر مادۀ زمینه  -( بیرون3

 دهند. ای، پروتوپالست خود را از دست میی قرارگیری چوب در دیوارۀ یاختهدر پ  -( بیرون4
 

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می 
 رخ دهد.«  ..................  نیست(ی نوترکیب، ممکن  DNA»طی مراحل مهندسی ژنتیک، به منظور تولید دِنا )

  استر پیوندهای فسفو دی ( شناسایی جایگاه تشخیص آنزیم پس از تشکیل1

  شدن پیوند هیدروژنی استر قبل از شکستهشدن پیوند فسفو دی( شکسته2

  شدن پیوند هیدروژنی استر پس از شکستهشدن پیوند فسفو دی( شکسته3

  تن )کروموزوم( اصلی ( همانندسازی دنای نوترکیب قبل از همانندسازی فام4
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 شود؟ های مسّن، جانشین روپوست میای از ساقۀ گیاهان درست است که در اندامالیهکدام عبارت، در ارتباط با   

 دارد. الد آوندساز بن( ضخامت بیشتری نسبت به 1

 ای تشکیل شده است. پنبههای چوب( فقط از یاخته2

 شود. های ساقه با محیط می( مانع از تبادل گازها توسط بافت3

 کنند.را تثبیت می 2COهایی دارد که هایی از طول خود، یاخته( در بخش4
 

کند. چند مورد در ارتباط با این های مختلف نور مقایسه میتصویر مقابل، میزان فتوسنتز دو نوع گیاه مختلف را در شدت 
 گیاهان درست است؟

 است.   pH  در آغاز روشنایی صبح، دارای کمترین   1های گیاه  عصارۀ برگ  - الف
های آوندی در اطراف مغز قرار قطعاً دسته  2در برش عرضی ساقۀ گیاه     - ب

 اند.گرفته
کنندۀ هر دو گیاه، در هر یاختۀ فتوسنتزکنندۀ خود فقط یک نوع آنزیم تثبیت   - ج

2CO   .دارند 
 دهد.ها کاهش میحفرات هوایی برگدر  ، در دماهای باال و شدت زیاد نور، غلظت اکسیژن را  2برخالف   1گیاه    - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

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

 »در گیاهان، در انتقال آب و مواد معدنی در مسیر کوتاه ..................«

 تواند سرعت انتشار را به چند متر در روز برساند. ای می( جریان توده1

 پذیر است. فقط در دو مسیر مختلف امکان( حرکت آب در استوانۀ آوندی 2

 های زنده نیست.( برای انجام بارگیری چوبی در ریشه، نیازی به فعالیت یاخته3

 تواند شرایط را برای افزایش سرعت اسمز فراهم کند. ها می( افزایش رونویسی برخی ژن4
 

 شده است؟  بیان  نادرستبه طور    1EcoRکدام گزینه، با توجه به نحوۀ عملکرد آنزیم   
 شدن پیوندهایی با انرژی پیوند کم شود. تواند باعث شکستهمراز(، میپلیRNA( همانند آنزیم هلیکاز و آنزیم رنابسپاراز )1

 شوند.دار مشاهده می( در انتهای چسبندۀ ایجادشده توسط آن همانند جایگاه تشخیص آن، نوکلئوتیدهای سیتوزین2

 تواند در تماس با نوکلئوتیدهای دیسک )پالزمید( باشد. مراز( و لیگاز، میپلیDNAدنابسپاراز )( همانند آنزیم  3

 استر است. مراز(، قادر به شکستن پیوند فسفودیپلیDNA( برخالف آنزیم لیگاز و همانند آنزیم دنابسپاراز ) 4
 

ه، نتواند یک آنزیم مهم دستگاه ایمنی را یافتشود که ژن جهشدر نوعی بیماری ژنتیکی، وجود نوعی نقص ژنی باعث می 
 درست است؟  درمان آنروش  و    بسازد. کدام عبارت، دربارۀ این بیماری

 شود.  ها میها از مغز استخوان فرد بیمار، ابتدا ویروس تغییریافته وارد یاخته( پس از جداسازی لنفوسیت1

 شوند. یافتۀ ژن وارد بدن فرد بیمار مییرجهشهایی دارای نسخۀ غ( در هر روش درمانی این بیماری، یاخته2

 توانند تکثیر شوند. کنند، میهایی که قدرت بقای زیادی ندارند برخالف ساختاری که ژن کارآمد را از آن دریافت می( یاخته3

های مستقل از جنس بارز همانند نهفته  ساله انجام شد، در درمان بیماری4( یک روش درمانی آن که برای یک دختر بچۀ 4

 مؤثر است. 
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 چند مورد، در ارتباط با گیاهان گندم درست است؟ 

 عامل نارنجی در جنگ ویتنام، موجب مرگ گیاهان گندم شد.  - الف
 کنند.، رشد رویشی و زایشی را تکمیل میفقط در یک دوره از زندگی خود  - ب
 فقط یک لپه درون هر دانه، در انتقال مواد غذایی به رویان در حال رشد نقش دارد.   - ج
 شود. شدن دورۀ رویشی میدر نوعی گندم، قرارگیری بذر در طوبت و سرما موجب کوتاه  - د
 کنند.را بیشتر تولید می  در صورت شیوع زنگ گندم در مزارع، نوعی هورمون بازدارندۀ رشد  - ه
1 )5 2 )2 3 )3 4 )4 

 

در سامانهبه  گیاهان،  در  میطور طبیعی  تقسیم  به دو بخش مختلف  را  که فضای درون سبزدیسه  کند، هر ای غشایی 
 .................. 

 کند. منتقل می  +NADP( ناقل الکترونی که فقط با یک الیۀ غشا در تماس است، الکترون پرانرژی را به  1

 کند. ( فتوسیستمی که با هر دو الیۀ غشا در ارتباط است، الکترون برانگیخته را به سطح خارجی غشا منتقل می2

 نقش دارد.  ATPن انرژی مورد نیاز برای ساخت دهد، در تأمیهای هیدروژن را از غشا عبور می( پروتئینی که یون3

 کند. ( جزئی از زنجیرۀ انتقال الکترون که حاوی کاروتنوئید است، فقط توسط یک نوع رنگیزه، الکترون دریافت می4
 

های پوشاند. کدام عبارت، دربارۀ این سامانۀ بافتی در اندامهای گیاه را مینوعی سامانۀ بافتی در گیاهان، سراسر اندام 
 مختلف، همواره صحیح است؟

 ای تشکیل شده است.های جوان، قطعاً از یک الیه یاخته( در اندام1

 سازد.های زنده داشته باشد، قطعاً پوستک می( در صورتی که یاخته2

 های مشخصی برای تبادل گازها دارد. های هوایی، قطعاً محل( در اندام3

 اد مکش تعرقی در آوندها نقش دارند. های متعلق به آن، در ایج( همۀ یاخته4
 

اند. ای از آگار قرار دادهرستی را که در نور همه جانبه رشد کرده است، بریده و روی قطعهدر طی یک آزمایش، نوک دانه 
ج رستی قرار دادند که نوک آن بریده است. کدام عبارت، دربارۀ نتایپس از مدتی این قطعۀ آگار را بر روی یک لبه از دانه

 آزمایش صحیح است؟

 شود.رست بالفاصله به سمتی خالف جهت قرارگیری آگار خم می( دانه1

 کند.های آن تغییر میرست، طول یاخته( با انتشار آگار به درون دانه2

 شود.رست، تغییری در قطر آن ایجاد نمیشدن دانه( با وجود خم3

 شود. یرست تحریک مای در یک سمت از دانه( تقسیم یاخته4
 

های آن تواند با هدف تولید انبوه ژن و فراوردهفناوری نوین که میهای مؤثر در زیستکدام عبارت، دربارۀ یکی از روش 
 انجام شود، درست است؟ 

 گویند.  کند، جاندار تغییریافتۀ ژنتیکی یا تراژنی می( به هر جانداری که از یک جاندار دیگر مواد ژنتیکی را دریافت می1

ها بدون مهندسی ژنتیک یا به واسطۀ آن، به گروهی از بیماران دارای نوعی  توان با استفاده از دامفناوری، می( در زیست2

 بیماری خودایمنی کمک کرد. 

فناوری، قبل از تولید گیاه  ی مراحل ایجاد گیاهان زراعی تراژنی، قوانین مربوط به استفادۀ مناسب از مزایای زیست( ط3

 گیرند. تراژنی مورد بررسی قرار می

کند، نسبت به کروموزوم  ( در فرایند تولید گیاهان زراعی تراژنی، مولکولی از باکتری که ژن خارجی را وارد یاختۀ گیاهی می4

 خورده است.تن( این جاندار، بیشتر پیچفام)
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 های زنده، صحیح است؟چند مورد، دربارۀ هر دیسَک )پالزمید( موجود در یاخته 
 شوند.های همراه آن جدا میوتاب آن باز و پروتئینقبل از همانندسازی، ابتدا پیچ  - الف

 شود. بیوتیک تولید میدر پی رونویسی از نوعی ژن خاص آن، پروتئین تغییردهندۀ آنتی  - ب
 های متعددی برای آغاز فعالیت نوعی آنزیم بسپاراز )پلیمراز( وجود دارد. ها، جایگاهدرون آن  - ج
 تن )کروموزوم( اصلی قرار دارند.صورت جدا از غشای یاخته، درون سیتوپالسم و در مجاورت فامبه  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 .................. توان گفت که  شود، میمی  ..................بدن انسان باعث  دربارۀ نوعی مولکول زیستی که در   
 پپتیدی وجود دارد.  های بدن ـ در ساختار فعال آن، دو زنجیرۀ بلند پلی( افزایش ورود گلوکز به یاخته1

  در جانداران مختلف پپتیدی آنزنجیرۀ پلی  ساخت برای متفاوتی های تری ـ  ژن( تجزیۀ نشاسته به قطعات کوچک 2

 وجود دارد.  

توان فعالیت ضدویروسی آن را  ها نسبت به ویروس آنفلوانزا ـ با کمک مهندسی پروتئین، می( افزایش مقاومت یاخته3

 بیشتر از پروتئین طبیعی کرد.  

های  سرخرگتواند در پالسمای خون وارد شده به های پروتئینی فیبرین ـ فقط برای مدت کوتاهی می( تجزیۀ رشته4

 اکلیلی )کرونری( مصرف شود.
 

 کدام گزینه، در ارتباط با گیاهان صحیح است؟  

 توانند از محیط دریافت کنند. های آمونیوم یا نیترات می( نیتروژن مورد نیاز خود را فقط به شکل یون1

 کنند. کشندۀ بیشتر ایجاد میها با تارهای ای از ریشه( بیشتر گیاهان برای جذب بیشتر فسفات، شبکۀ گسترده2

 کنند.دهد، تولید می( همۀ مواد مغذی مورد نیاز خود را به کمک فرایندهایی که در نوعی اندامک دوغشایی رخ می3

اسید در  کنند، ممکن است شرایط را برای تولید سالیسیلیک ( استفاده از کودهایی که مواد معدنی را به آهستگی آزاد می4

 فراهم کند.  ها های آنیاخته
   

 است؟   نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   

 در گیاهان، هر ..................«   طبیعیطور  »به

 ( دیسۀ )پالست(ِ حاوی کاروتن، دارای نوعی رنگیزه است. 1

 اکسیدان(، ترکیبات رنگی دارد.اکسنده )آنتی( اندامک حاوی پاد2

 شود. های آمیالز تجزیه میر آنزیم( نشادیسه )آمیلوپالست(، تحت تأثی3

 شود.( اندامک حاوی گلوتن، در ذخیرۀ مولکولی نقش دارد که در فتوسنتز مصرف و تولید می4
 

 های رشد در گیاهان، کدام گزینه درست است؟کنندهدر ارتباط با تنظیم 

 کنند.( همۀ گیاهان نوع یکسانی از هورمون مؤثر در چیرگی رأسی را تولید می1

 ها نقش دارد.شود، در رسیدن میوهگیاهی که در شرایط بیماری ترشح میهر هورمون (2

 ها مؤثرند.شود، در بیان ژنها در جوانۀ جانبی، موجب بازدارندگی رشد میهایی که افزایش میزان آن( همۀ هورمون3

 های هوایی نقش دارد.روزنه شود، در بستن ( هر هورمونی گیاهی که موجب کاهش رشد گیاه در شرایط غرقابی می4
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چند مورد، دربارۀ هرگونه فعالیت هوشمندانۀ آدمی در تولید و بهبود محصوالت گوناگون با استفاده از موجود زنده، صحیح  
 است؟

 شود. در کروموزوم اصلی دیده می  GAATTC، توالی نوکلئوتیدی  EcoRIدر ژنوم باکتری تولیدکنندۀ    - الف
 پپتیدی مربوط به انسولین ممکن نیست. های پروکاریوتی، تولید مولکول دارای سه زنجیرۀ پلییاختهدر    - ب
 توان احتمال بروز سیل ناشی از تحول در کشاورزی نوین را کاهش داد. ها، میبا استفاده از این فعالیت  - ج
 پذیر است.  های مختلف را دارند، امکانهایی که توالی آمینواسیدی پروتئینتولید پروتئین  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

درستی  دهد. کدام عبارت، دربارۀ این شکل بهشکل زیر، بخشی از فرایند مربوط به درمان نوعی بیماری ارثی را نشان می 
 بیان شده است؟ 

های خود را همانندسازی کرده «، قبل از انجام این مرحله، ژن1« برخالف بخش » 2( بخش »1

 است.

یافتۀ مربوط به یک آنزیم مهم دستگاه ایمنی  «، ژن جهش1« برخالف یاختۀ » 2( یاختۀ »2

 انسان را دارد.  

 تواند برای مدت زیادی پروتئین موردنظر را در بدن فرد بیمار تولید کند.  «، می1« برخالف بخش » 2( بخش »3

«، یک جایگاه آغاز فعالیت آنزیم پلیمراز دارای توانایی ویرایش دیده  2« برخالف ژنوم بخش »1( در ژنوم بخش »4

 شود.  می
 

تواند منجر به افزایش حجم کدام عبارت، دربارۀ مولکولی که کاهش آن در بدن انسان بر اثر نوعی بیماری خودایمنی می 
 درست است؟های چربی شود،  ادرار و کاهش حجم یاخته

تر از مولکول غیرفعال  پار )مونومر(های مولکول فعال کمهای پانکراس انسان برخالف پانکراس گاو، تعداد تک ( در یاخته1

 است. 

شود، امکان تبدیل مولکول غیرفعال به مولکول فعال  صورت غیرفعال وارد معدۀ انسان می( تحت تأثیر نوعی آنزیم که به2

 وجود دارد.  

شود و فقط فراوردۀ دو نوع ژن در مولکول  ه هنگام تولید آن، ابتدا از روی سه نوع ژن مختلف رونویسی انجام می( هموار3

 شود.  فعال دیده می

های یوکاریوتی، امکان تشکیل پیوند پپتیدی بین یک زنجیرۀ بلند پپتیدی و  های پروکاریوتی برخالف یاخته( در یاخته4

   دو زنجیرۀ کوتاه وجود ندارد.
 

 ای دارند؟ اکثر گیاهان نهاندانۀ فتوسنتزکننده، چه مشخصه 

های نگهبان روزنه خارج  های پتاسیم و کلر را از یاختهاسید، یون( در دماهای باال و نور شدید، تحت تأثیر آبسیزیک 1

 کنند. می

کربنیِ  شش آن مولکولکنند که در طی ای وارد میهایی چرخهطور مستقیم به واکنشاکسید جو را بهدی( کربن2

 رسد.دوفسفاته به مصرف می

 نیستند.   ATPها قرار دارند، قادر به تولید نوری هایی که بالفاصله در مجاورت رگبرگ( درون یاخته3

 اکسید دارند.دیترین ساختار خود برای فتوسنتز، بیش از یک نوع آنزیم برای تثبیت کربن( در مناسب4
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دار چوبی، انشعابات جدید .................. همواره در پی فعالیت سرالدی )مریستمی( تشکیل یک گیاه گلطور طبیعی، در  به 
 شود که .................. می

 در فاصلۀ بین دو گره ساقه قرار گرفته است.  - ( ساقه1

 فقط در تشکیل ساختارهای نخستین گیاه نقش دارد.  - ( ساقه2

 شود. ساکارید محافظت میمانندی از جنس پلیتوسط بخش انگشتانه -( ریشه 3

 گیرد. ای در میان آوندهای چوب و آبکش نخستین شکل میابتدا به صورت دایره -( ریشه 4
 

 شود، صحیح است؟ های مرده محسوب میمانده در بافتباقیکدام عبارت، دربارۀ بخشی از یاختۀ گیاهی که تنها بخش 

 ها نقش ندارد. بین یاخته ( در واپایش )کنترل( تبادل مواد1

 کنندۀ آن را تحریک کند. های تجزیهتواند تولید آنزیم( بیش از یک نوع هورمون گیاهی می2

 شود. در جانوران محسوب می ارز یاختهگیرد که هم( در سامانۀ بافت پوششی، همواره بخشی را در بر می3

 کند. زا به یاخته ممانعت میرود عوامل بیماری( قرارگیری لیگنین برخالف سیلیس در ساختار آن،  از و4
 

 است؟   نامناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر   

شود، قطعاً اکسید آزاد میدیهر فرایندی که در طی آن با تجزیۀ نوعی ترکیب آلی، کربن  3Cهای یک گیاه  »در یاخته 
 .................. است.«

 پرانرژی همراه   با تولید نوعی ترکیب نوکلئوتیدیِ  - الف
 نیازمند فعالیت نوعی آنزیم در اندامکی دوغشایی   - ب
 نیازمند حضور کافی اکسیژن در فضای درونی یاخته  - ج
 ای نوعی اندامک همراه دار و ناپایدار در مادۀ زمینهبا تولید ترکیبی کربن  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
 

شوند. کدام عبارت، دربارۀ کننده توسط ویروس، آلوده و تخریب میکمک  Tهای  در نوعی بیماری ویروسی، لنفوسیت  
 فناوری، درست است؟ های زیستتشخیص زودهنگام این بیماری با استفاده از روش

 های ویروسی نیست.ای دارای ژنرشتهاسید تک ( برای تشخیص بیماری در مراحل اولیه، نیازی به بررسی نوکلئیک 1

 های ویروسی هستند.  های دِنا دارای ژنهای دِنای موجود در خون، حداقل بعضی از مولکول( پس از استخراج مولکول2

 توان بیماری را تشخیص داد.  ( زمانی که عالئم بیماری در بدن فرد بروز پیدا نکرده است، با استفاده از آزمایش خون می3

 توان شناسایی کرد. زا در بدن پایین است، دِنایی را که درون ساختار ویروس وجود دارد، میمل بیماری( زمانی که میزان عا4
 

 .................. توان  کنند، میها که در خاک زندگی میامروزه با استفاده از گروهی از باکتری 
 اتمی دارای بار مثبت تبدیل کند.  ( گیاه لوبیا را قادر ساخت که نیتروژن مولکولی موجود در جو را به یون پنج1

 ( در خاکی که در آن گیاه ذرت رشد کرده است، مقدار گیاخاک غنی از نیتروژن را در بخش آلی خاک افزایش داد.  2

س از ورود به غوزۀ نارس آن، نوعی سم غیرفعال را وارد لولۀ گوارش  شکل پ( نوعی گیاه پنبه را تولید کرد که نوزاد کرمی3

 کند.  خود می

( امکان رونویسی از دیسَک )پالزمید( دارای ژن نوعی پروتئین را در گیاه سویا فراهم کرد که تولید محصول آن، در  4

 کاهش آلودگی هوا مؤثر است.
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 کند؟ میکدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل   
 دارد.«  .................. افزایش یافته است، در   ..................های مهندسی پروتئین  پروتئینی که به کمک روش  مولکول»نوعی  

 (ی حلقوی برخالف دنای خطی، ژن DNAدنا )  _( پایداری آن در مقابل گرما 1

 ثری بسیار کمتر از پروتئین طبیعی بدن انسان فعالیت و ا _( مدت زمان نگهداری آن به عنوان دارو 2

 های فیبرین برخالف پروترومبیناز، جایگاهی برای اتصال ساختار خود برای رشته _( مدت زمان فعالیت آن در بدن 3

 ها، نقش کاهش بروز سکتۀ قلبی همانند افزایش آزاد شدن ترکیبات فعال از گرده  _( اثرات درمانی و پایداری آن در پالسما 4
 

 ارت، دربارۀ هر گل در گیاهان نهاندانۀ زایا صحیح است؟کدام عب 

 اند.مرکز تشکیل شده( اجزای گل در چهار حلقۀ هم1

 ( مادگی از یک یا تعدادی برچه تشکیل شده است.2

 شود.های هاپلوئید تشکیل می( حداقل در یک حلقۀ گل، یاخته3

 ها وجود دارد. جایی قطعاتی بین کروموزومهترین حلقۀ گل، امکان جاب ها در مرکزی( ضمن تقسیم یاخته4
 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 یافته برای تولیدمثل غیرجنسی که .................. قطعاً ..................« طور طبیعی، در گیاهان هر ساقۀ تخصص»به

 یی است.های جانبی و انتهادارای جوانه - کندطور افقی رشد می( به1

 های منشعبی در بخش زیرین خود دارد. ریشه  - کند( در زیر خاک رشد می2

 کند. های جدید ایجاد میهای ساقه پایهدر فواصل بین گره - های فتوسنتزکننده دارد( یاخته3

 های خود، نوعی سرالد نخستین دارد. در فواصل بین گره  -( در تشکیل بیش از یک گیاه نقش دارد 4
 

 ای هستند؟ طور حتم دارای چه مشخصهشوند، بهای )پارانشیمی( که در گیاهان دیده میآکنههای نرمبافتهمۀ   

 های اطراف خود دارند.ها، تعداد مجموعۀ کروموزومی مشابهی با بافتهای آن( یاخته1

 که در تشکیل ژنوم سیتوپالسمی نقش دارند.  است هایی ها، حاوی کروموزوم( هر یاختۀ آن2

 کنند. های خود تولید میرا در یاخته ATPها،حداقل به دو روش مختلف، های آن( یاخته3

 ای اندک دارند. یاختههایی با دیوارۀ نازک و دارای فاصلۀ بین( یاخته4
 

 .................. ود، نسبت به نوع تولیدشده در  شتولید می  .................. که در    ..................توان گفت می 
 پذیرتری دارند. تر و تجزیه ها، ساختار سادههای قابل تجزیۀ زیستی ـ گیاه تراژنی ـ باکتری( پالستیک 1

 تری دارد.( پروتئین ضدویروس خط دوم دفاعی ـ مهندسی پروتئین ـ بدن انسان، عملکرد و و پایداری بیش2

 تری در برابر حرارت دارد.های گرمادوست ـ غدد بزاقی انسان، مقاومت بیشپار )مونومر( قندی ـ باکتریتک  ( آنزیم جداکنندۀ3

ماده را در زمان معین مصرف تری پیش( آنزیم خونی کاهندۀ احتمال سکتۀ قلبی ـ مهندسی پروتئین ـ بدن انسان، تعداد بیش4

 کند.می
 

 .................. پردازد،  ها از جانداری به جاندار دیگر میاز فرایندی که به انتقال ژن  ..................به طور حتم، در مرحلۀ   
 دهند. مطلوب را در جایگاه فعال خود قرار می  های سامانۀ دفاعی باکتری، دنای واجد ژن ( اول همانند دوم ـ آنزیم1

 مانند.سیلین، در محیط حاوی پادزیست زنده میهای واجد ژن مقاومت به آمپیاکتری( چهارم برخالف سوم ـ ب2

 شود.( دوم برخالف چهارم ـ با مصرف مولکول آب، دیسک به مولکولی با انتهاهای مشابه تبدیل می3

 شوند.مولکولِ واجد کربن، شکسته می( سوم همانند دوم ـ پیوندهای موجود در نوعی درشت4 
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، ..................ای که  در ارتباط با مرحلهها در مهندسی ژنتیک،  ولید فراوردۀ نوعی ژن انسانی با استفاده از باکتریهنگام ت 
 شود.مشاهده می ..................  ترتیب، ، بهدر مرحلۀ قبلی و بعدی   که قطعاً   توان گفتمی
 ها کنندۀ متابولیسم باکتریدهنده و مواد مختل بردن آنزیم برشکار گیرد ـ بهاستر صورت می ( تشکیل پیوند فسفو دی1

های متعدد از پالزمید  های تراژنی و ساخته شدن نسخهکند ـ جداسازی سلولمراز روی پالزمید حرکت می( آنزیم پلی2

 نوترکیب

برای ایجاد پیوند اشتراکی و از بین رفتن  کار بردن آنزیم لیگاز  گردد ـ بهها استفاده می( از مواد شیمیاییِ اثرگذار بر باکتری3

 های غیر تراژن باکتری

استر  گردد ـ عبور دِنا از غشا باکتری و شکستن دو پیوند فسفودیحاوی توالی مطلوب به پالزمید الحاق می  DNA( قطعه  4

 دهنده  توسط آنزیم برش
 

 است؟  نادرستهای گیاهی  کدام عبارت، دربارۀ پاسخ دفاعی ایجادشده به دنبال ورود ویروس به بافت 

 یابد. کنندۀ رشد در گیاه افزایش می( تولید بیش از یک نوع تنظیم1

 شوند. های گیاهی، ترکیبات ضد ویروسی تولید میهایی در یاختهیا ژن ( با بیان ژن2

 شوند. شده میریزیهای دیگر دچار مرگ برنامهأثیر ترکیبات ترشح شده از یاختههای آلوده، تحت ت( یاخته3

 های سالم همراه است.های آلوده با بافتشود که با قطع ارتباط یاختهاندازی فرایندهایی می( ورود ویروس موجب راه4
  

 د، چند مورد به درستی بیان شده است؟ باشبا توجه به تصویر مقابل که مربوط به نوعی فناوری برای تکثیر گیاهان می 

 شود. ای از بافت گیاهی در محیط کشت ایجاد میفقط از قرارگرفتن قطعه  Cبخش    - الف
در محیط   Aای، موجب تشکیل بخش  استفاده از هر هورمون گیاهیِ محرکِ تقسیم یاخته  - ب

 شود.سترون می
شود که همواره محرک رشد از دو نوع هورمون گیاهی استفاده می  Bبرای تشکیل بخش    - ج

 هستند. 
 ای هستند.دارای دیوارۀ یاخته  Aهای بخش  همانند یاخته  Cهای بخش  یاخته  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 .. طور حتم ................رسد، بههر بسپار )پلیمر( زیستی که به هنگام رویش دانه توسط رویان به مصرف می 

 گیرد.( در جایگاه فعال آنزیم آمیالز قرار می1

 ای در ژنوم گیاه است.های رمزکننده( دارای ژن یا ژن2

 شود. دانه )آندوسپرم( خارج میهای درون( ابتدا از یاخته3

 های آب در خارج از هسته تولید شده است. ( با تولید مولکول4
 

 طور صحیحی بیان شده است؟بهفناوری، کدام عبارت  دربارۀ زیست  
فناوری کالسیک برخالف را دارند، در زیست  NADH( گروهی از جانداران که توانایی کاهش ترکیب دو کربنی توسط 1

 سنتی استفاده شدند.  

فناوری نوین برخالف کالسیک  ها(، در زیستهای کشت مخصوص رشد ریزاندامگان )میکروارگانیسم( استفاده از محیط2

 م شد.  انجا

 فناوری کالسیک همانند نوین تولید شدند.  ای، ترکیبات دارای کاربرد دارویی در زیسترشته( با استفاده از نگرش بین3

 فناوری نوین همانند سنتی بود.  ها(، آغازگر دورۀ زیستمیکروارگانیسم)( اصالح خصوصیاتی از ریزاندامگان 4
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 باشد، چند مورد به درستی بیان شده است؟ ساختار برگ در گروهی از گیاهان میرو که مربوط به  با توجه به شکل روبه 

 کند.، ژن مؤثر در ساخت پوستک را بیان می2برخالف    3یاختۀ    - الف
 سازد.، ضمن تثبیت کربن، اسیدهای چهارکربنی می1برخالف    4یاختۀ    - ب
  2COطور اختصاصی با  ، به2همانند    1کنندۀ کربن در یاختۀ  آنزیم تثبیت - ج

 کند. عمل می
دار، تواند ضمن مصرف اکسیژن و تجزیۀ ترکیبات کربنمی 3همانند    4یاختۀ   - د

2CO  .بسازد 
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 است؟ شوند، کدام گزینه صحیح  در ارتباط با آوندهایی که در یک دستۀ آوندی یافت می 

 ای تشکیل شده است. ها از بین رفته و لولۀ پیوسته( در آوندهایی که بیشترین قطر را دارند، دیوارۀ عرضی یاخته1

 شود. ها دیده میاند، صفحۀ آبکشی در دو انتهای یاختههای فیبر قرار گرفته( در همۀ آوندهای که در مجاورت با یاخته2

 ای را پوشانده است.ها، لیگنین سراسر دیوارۀ یاختهبه جز در ناحیه الن های آوند چوبی مرده، ( در همۀ یاخته3

 های چوبی، طول بیشتری دارند، فاقد الن در دیوارۀ جانبی خود هستند. های آوند چوبی که نسبت به سایر یاخته( یاخته4
 

های نوین زیستی )فصل هفتم( کتاب درسی  فناوریها در فصل  هایی که تأثیر مهندسی پروتئین بر آنبا توجه به پروتئین 
 ها، صحیح است؟ ذکر شده است، چند مورد دربارۀ همۀ این پروتئین

های پروتئینی، تغییری در شکل فضایی جایگاه فعال نوعی کاتالیزور های این مولکولبرای تغییر در ویژگی  - الف
 شود.زیستی ایجاد می

های عفونی یا غیرعفونی ها در درمان بیماریتوان از آنها، میدر این پروتئینپس از انجام دادن اصالحات مفید    - ب
 استفاده کرد. 

 ها را افزایش داد. پایداری همۀ این پروتئین  توانمینواسیدهای یک پروتئین، میبا ایجاد تغییرات دلخواه در توالی آ   - ج
 گیری صحیح پیوندهای بین آمینواسیدها وجود ندارد. ها، امکان شکلها به باکتریدر صورت ورود ژن این پروتئین  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
 

 کدام گزینه، صحیح است؟  

 های رسیده نقش دارند. ها و میوههای درخشان در جذب جانوران به سوی گل( رنگ 1

 کنند. ها کمک های آنتوانند به پراکنش دانههای نارس میطور طبیعی، جانوران با خوردن میوه( به2

 گیرد. ها صورت میجایی آن به کمک آنها، با اتصال میوه به بدن جانوران و جابه( پراکنش بیشتر میوه3

شکل حشرات حمله  شود، به نوزادان کرمیهای تنباکو رها می( زنبورهای عسل پس از تشخیص مادۀ فراری که از برگ4

 کنند. می
 

 است؟   نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   

 طور طبیعی، در بعضی گیاهان ..................« »به

 شود. رست سایر گیاهان در مجاور ریشۀ گیاه میشود که مانع از تشکیل دانه( موادی تولید و ترشح می1

 کند.شود که شرایط را برای تشکیل نوعی سنگواره فراهم می( در پاسخ به زخم، ترکیباتی ترشح می2

 اکسید در ساختار مواد آلی وجود دارد.دیسیستم آنزیمی برای تثبیت کربن( بیش از یک نوع 3

 پوستِ ریشه، نقش اندکی در صعود شیرۀ خام در آوندها دارد. های درون( عملکرد یاخته4
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 دهی به این سواالت اجباری است. پاسخ -(  190تا  171 فیزیک دوازدهم )سؤاالت  

افزایش   010(، 1تابد. اگر زاویة تابش پرتو به آینة )می(  2( به آینة )1تاب از آینة )زرو پس از باپرتویی مطابق شکل روبه 
 کند؟ ( چگونه تغییر می2آینة ) به  یابد، زاویة تابش آن 

 افزایش  010(  1

 کاهش  010(  2

 افزایش  020(  3

 کاهش  020(  4
 

 دهد که از لحاظ فیزیکی ممکن است؟ یک از سه شکل زیر یک شکست را نشان میکدام 

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

باشد، تندی نور در الماس از کدام رابطه به دست   خأل  الکتریکی  ضریب گذردهی  0و   خألتراوایی مغناطیسی    0اگر  
 است.(   2)ضریب شکست الماس  آید؟می

1  )
 0 0

2
 2  )

 0 0

1

2
 3  )

 0 0

2
 4  ) 0 02 

 

شود. اگر پرتوهای شکست و منحرف می  اشاولیهاز مسیر    030شود و در این انتقال پرتویی از هوا وارد محیط شفافی می 
 بازتاب بر هم عمود باشند، ضریب شکست محیط شفاف کدام است؟

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

 
 

 

شود. زاویة بین پرتوی ورودی اولیه و مطابق شکل زیر، یک پرتو به مجموعة دو آینه تخت متقاطع بسیار بلند تابش می   
 پرتوی خروجی نهایی چند درجه است؟

1 )150 2 )160 
3 )20 4 )30 
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اند و شوند به سطح یک محیط شفاف رسیدهدر شکل زیر، سه جبهة موج نوری که در راستای افق در هوا منتشر می   
است؟   نادرستهای زیر  از عبارتیک  کدام پس از شکست، وارد محیط شفاف شده است.    Bو    Aهای  قسمتی از جبهه

=( / )2 1 4 

 تر است.بیش  شدهالف( بسامد موج تابشی از موج شکسته
 درجه تغییر کرده است.  15ب( جهت انتشار موج در اثر شکست،  

 است.  2پ( ضریب شکست محیط شفاف برابر 
 های موج در محیط شفاف کاهش یافته است.ت( فاصلة بین جبهه

 یابد. را کاهش دهیم انحراف پرتو در محیط دوم کاهش می  ABث( اگر فاصله  
 کمتر است.   ABدرصد از فاصلة    30به اندازة    EFج( فاصله  

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

 

موازی      فاصلة    Bو    Aپرتوهای  با  = cm1 شکست    13 ضریب  به  محیطی  از  یکدیگر  زاویة    n1از  =با  0
1 وارد    37

د. اگر فاصلة دو پرتو پس از شکست به نشومی  n2محیطی به ضریب شکست  = / cm2 9 برسد، نسبت   75
n

n

2

1
م کدا  

cos)   است؟ /=37 0 8) 

1  )2 2  )3 3  )
6
5

 4  )
3
4

 
 

تابد. اگر طول هر ضلع این می  2مطابق شکل، یک پرتو در راستای قطر یک تیغة مربع شکل شفاف به ضریب شکست     

=کند؟ ) باشد، این پرتو چند نانوثانیه درون تیغه حرکت می  cm24تیغه  
m

c
s

83  سرعت نور در هوا(   10

1  )
8 6
3

 2 )8 

3  )
8 6
15

 4  )8 6 

 

 
 

ها در امتداد های متوالی از آینهتابد و بعد از بازتابش( می1( به آینه ) 2موازی سطح آینة )  SIمطابق شکل زیر، پرتوی     
ها برخورد کرده باشد زاویة بین پرتو تابش و بازتابش در  بار به سطح آینه  5مجموع این پرتو  گردد. اگر در  اولیه باز می

 ( چند درجه است؟1آخرین برخورد با آینه ) 

1 )60 

2 )90 

3 )120 

4 )30 

 

 

 

 

 

 

 

S 

I (1) 

(2) 
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دوره های بسامد، طول موج، راستای انتشار و  تابد. از کمیترنگ به شکل مایل از هوا به سطح مایعی مییک پرتو تک 
 ماند؟ تناوب چه تعداد ثابت می

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

تری با ضریب شکست وارد محیط شفاف غلیظ  n1رنگی از محیط شفافی با ضریب شکست  در شکل زیر، پرتو نور تک   
n2  شود. اگر پرتو شکست نسبت به پرتو تابش می30    ،منحرف شودn1  م است؟ کدا 

1  )2 

2 )1 

3  )4
3

 

4  )3 

 

، Aشود. اگر ضریب شکست محیط  می Bوارد محیط   Aرنگی از محیط  در شکل زیر پرتو نور تک 
3
2

باشد، تندی متوسط   

چند متر بر ثانیه است؟ )   Qتا   Pحرکت نور از نقطه  
m

c
s

=  83 sinو   10 / =37 0 6) 

1  ) 82 10 

2  ) 83
10

2
 

3  ) 87
10

3
 

4  ) 87
10

4
 

 

تابد. اگر زاویة انحراف و زاویة شکست پرتو در سطح بر سطح یک مایع می  60رنگ از هوا با زاویة تابش یک پرتو تک 
cm20مایع باهم برابر باشند، این پرتو مسافت   کند؟درون این مایع را چند نانو ثانیه طی می  3

1 )20  2 )2   3  )4 3  4  )40 3 
 

رو با تندی اتومبیلی مطابق شکل روبه 
m

s
کند. رانندة اتومبیل در لحظة نشان داده شده بین دو صخرة قائم حرکت می  20

شنود؟ می  با چند ثانیه اختالف آورد. این راننده پژواک صدای بوق از دو صخره را  در شکل بوق اتومبیل را به صدا درمی

)تندی انتشار صوت در هوا 
m

s
 است.(    340

1 )5/0  

2 )2/0 

3 )11 

4 )5/1 

 

 

 

 
 

 

cm24 

cm24 

A 

B 

 
 

P 

Q 
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خارج   AC، از وجه  BCتابد و موازی با وجه  می  ABبه وجه   45ة تابش یبا زاو  SIرنگ  در شکل زیر، پرتوی نور تک 
های موج برای آن به ترتیب از ها و فاصلة بین جبههبا ورود پرتوی نور به داخل منشور، انرژی هریک از فوتون  .شودمی

 شود؟  راست به چپ چند برابر می

  -( یک برابر 1
2
2

 برابر  

 برابر  2  -( یک برابر 2

 -برابر  2(  3
2
2

 برابر  

 برابر  2 -برابر  2(  4
 

شوند. اگر با ثابت ماندن بسامد، شدت تابش نما جدا میها از کالهک برقدر شکل زیر با تابیدن پرتوی گاما، فوتوالکترون 
های جدا شده از های جدا شده و تندی الکترونپرتوهای گاما را افزایش دهیم، به ترتیب از راست به چپ تعداد الکترون

 کند؟ کالهک چگونه تغییر می

 یابد افزایش می – یابد ( افزایش می1

 یابدافزایش می –ماند  ( ثابت می2

 ماند ثابت می –ماند  ( ثابت می3

 ماندثابت می – یابد ( افزایش می4

 
 

موج    طول  با  فوتونی  موج    eV12برابر    1انرژی  طول  با  فوتونی  انرژی  موج   2  ،eV6و  طول  با  فوتونی  انرژی  است. 

 +2 eچند ژول است؟ )   1 / c−=  191 6 10 ) 

1  )/ − 193 2 10 2  )/ − 196 4 10  3  )/  1928 8 10  4  )/ − 199 6 10 
 

 حد   ها درزمان گرانش و نظریه .................... مربوط به مطالعه پدیده  –نظریه .................... مربوط به مطالعه هندسه فضا   
 ابعاد اتم و ذرات سازنده آن است.  

 کوانتومی  – ( نسبیت عام 1

 کوانتومی  – ( نسبیت خاص 2

 اص نسبیت خ – ( نسبیت عام 3

 نسبیت عام  – ( نسبیت خاص 4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

C B  

I S 

 

- - - - 

- 
- 

- 
- 

 منبع گاما
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 20از آن ایستاده است. المپ    km1کند و یک ناظر در فاصلة  در یک محیط، نور تولید می  w50ای با توان  یک المپ رشته 
باشد، در هر   nm660از این تابش مرئی دارای طول موج    %1کند. اگر  درصد از انرژی دریافتی را به نور مرئی تبدیل می

چشم مردمک  هر  وارد  موج  طول  این  با  فوتون  تعداد  چه  میثانیه  ناظر  )های  و   mm4مردمک    قطرشود؟  است 

hc eV nm1320=    وe / c−=  191 6 10) 

1  )/  56 25 10 2  )/  53 125 10  3  )/  76 25 10  4  )/  73 125 10 
 

ای روی سطح زمین برابر با اگر فرض کنید شدت تابش خورشید در نقطه 
w

m2
باشد، یک سلول خورشیدی به ابعاد   155

cm cm400 کند؟ )طول موج دقیقه انرژی چند فوتون را به انرژی الکتریکی تبدیل می  10درصد در    40و بازدهی    50

hcفرض کنید.    nm006ها را  متوسط فوتون eV nm= 1240   وe / c−=  191 6 10) 

1  )/ 232 25 10 2  )/  222 25 10  3  )/  224 5 10  4  )/  234 5 10 
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 دهی به این سواالت اجباری است. پاسخ  - (  200تا    191فیزیک پایه )سؤاالت  

cmمرتبه بزرگی جرم جو زمین برحسب تراتُن کدام است؟ )فشار جو را در تمام نقاط سطح زمین   Hg76   .فرض کنید

)   )کیلومتر در نظر گرفته شود.  6400و شعاع زمین    SIواحد    13500چگالی جیوه  
m

g
s

=
2

10) 

1  )710  2  )410   3 )10   4  )1010 
 

 فرعی هستند.  های کمیت........... از یکاهای اصلی و ................... از    

 انرژی و مترمکعب  - آمپر و دمای مطلق( 2 سرعت و انرژی –متر و زمان ( 1
 نیرو و فشار -و کیلوگرم  زمان ( 4 و مساحت  شدت میدان الکتریکی – و آمپر  شمع ( 3
 

درصد کمتر از انرژی   10  یاندازهبه  Aو انرژیِ جنبشیِ    Bدرصد بیشتر از تندیِ متحرکِ    20  ی اندازهبه  Aتندیِ متحرکِ   
 شود؟   B درصد انرژی جنبشیِ  40  یاندازهبه  Aتغییر کند تا انرژی جنبشیِ    درصد  چندتقریباً    Aاست. تندیِ   Bجنبشیِ  

1 )25 2 )29 3 )33 4 )38 
 

cm4شکل زیر آونگی به طول   تواند منحرف نسبت به راستای قائم می  60دهد که حداکثر تا زاویة را نشان می  39
 متر است؟ چند میلی  Bتا   Aباشد، فاصلة افقی    Aبرابر تندی آن در نقطة    B  ،2شود. اگر تندی گلولة آونگ در نقطة  

1 )190 

2 )200 

3 )195 

4 )205 

 

 

 

برابر فشار هوای باالی مایع است. اگر فشارِ هوای باالی مایع رو نسبت به   h  ،4عمق    در  ، M ینقطهیک مایع در    کل  فشار 
 ؟ شودمینسبت به قبل چند برابر    M  ینقطهکل در    فشارِ  قبل دو برابر کنیم، 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
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g  با چگالی  مایعی  ، روروبه در شکل   
/

cm
31 است. چند    cm5 و  cm2 دو طرف   هایلوله   قطر  وجود دارد.درون لوله    20

gگرم از روغن به چگالی  
/

cm
30 باالتر   مترمیلی  8سمت راست    یلوله سمت چپ بریزیم تا سطح مایع در    یلولهدر    8

 ( 3)  بیاید؟

1 )84/16 2 )56/18 

3 )88/20 4 )56/24 

 

 . با توجه به شکل کدام عبارت درست است؟گذردمیبا سطح مقطع مختلف    ایاز لوله  ای الیهجریان    ، روروبه در شکل   

   بیشتر از بقیه است. E یناحیه( آهنگ شارش مایع در 1

 بیشتر از بقیه است. C یهیناحآهنگ شارش مایع در ( 2

 . ابدییم در جهت جریان افزایش   B یهیناحآهنگ شارش مایع در ( 3

 . ابدییم در جهت جریان کاهش   D یهیناحتندیِ جریان مایع در ( 4
 

ضریبِ انبساط حجمی    است.  شدهدادهدمایِ آن در شکل مقابل نشان    برحسبفلزی    یورقهنمودار تغییراتِ مساحتِ یک   
 کدام است؟ SIاین ماده در 

  1)  
K

  
1

105 5−                   2)  
K

  /
1

1051 5− 

  3)  
K

  
1

105 4−                   4  )
K

  /
1

1051 4− 

 
 

رسانندگیِبه ثابتِ    Nو    Mرسانای گرمای    یمیلهدر شکلِ مقابل، دو   
Mk  وMN kk به یکدیگر متصل شده و بینِ دو   =3

Cدمایِ 
36   وC

114امتداد طول  اندقرارگرفته   ی درجه چند    P  ی نقطهمنتقل شود، دمای    هامیله. اگر گرما فقط در 
 .(شودمی نظرصرف  نیزاست؟ )از اتالف گرما    گرادسانتی

1 )48 2 )49 

3 )51 4 )52 
 

Cدمای   گرم و  200یک قطعه یخ به جرم   
20 -  از   پس   . اندازیممیسلسیوس    یدرجهآب استخری با دمای صفر   را درون

یخ ذوب  نهان  است؟)گرمای  گرم  چند  استخر  درون  یخ  گرمای  kg/kJ336تعادل جرم  C.kg/J یخ  یویژهو 
2100 

 .(باشدمی

1 )225 2 )240 3 )175 4 )250 

 

L 

C 
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 دهی به این سواالت اجباری است. پاسخ –سوال(   10شیمی دوازدهم)

 های داده شده درست است؟یک از عبارتکدام 

 رود که به تعادل اولیه برسد. اگر غلظت یکی از مواد در سامانه تعادلی کاهش یابد، تعادل در جهت آن ماده تا حدی پیش می (  1

 شود. ، کاهش فشار موجب افزایش درصد پیشرفت واکنش می𝐻2و    𝐶𝑂در واکنش تعادلی تولید بخار متانول با استفاده از گازهای  (  2

𝑁2𝑂۴(𝑔)  لیتری، تعادل  1به ظرف    𝑁2𝑂۴مول    1پس از ورود  (  3 ⇌ 2𝑁𝑂2(𝑔) , 𝐾 =  شود. برقرار می  𝑁𝑂2مول    1، با حضور  2

2𝑆𝑂2(𝑔)در واکنش  (  ۴ + 𝑂2(𝑔) ⇌ 2𝑆𝑂3(𝑔) + 𝑄  با افزایش دمای گازها، سرعت واکنش تولید گاز ،𝑆𝑂3  یابد. کاهش می 
 

𝑵𝑯4𝑯𝑺(𝒔)تعادل    ⇌ 𝑵𝑯۳(𝒈) + 𝑯2𝑺(𝒈)   ,   𝑲 = 0/02𝒎𝒐𝒍2. 𝑳−2جرم حضور  با  گازهای ،  از  برابر  های 
لیتر برقرار شده است. مجموع جرم گازهای موجود در سامانه تعادلی    ۸آمونیاک و هیدروژن سولفید در ظرفی به حجم  

شود؟ )بر برابر با چند گرم بوده و در صورت سوزاندن کامل گاز آمونیاک موجود در این ظرف، چند گرم بخار آب تولید می
𝑺شود.  کامل آمونیاک، بخار آب به همراه گاز نیتروژن تولید میاثر سوختن   = 𝑵 و ۳2 = 𝑯 و 14 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )2/27  –  2/۴3 2  )۴/5۴  –  2/۴3 3  )2/27  –  6/21 ۴  )۴/5۴  –  6/21
 

 های زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

 هستند.  𝒑ها متعلق به دسته برخی از عناصر نیز نیاز دارند که همه آن   به  ،آب  و 𝑪𝑶2  گاز بر افزون رشد  برای گیاهان آ( 

2𝑺𝑶2(𝒈)ب( یکای ثابت تعادل واکنش تولید آمونیاک در فرایند هابر، مشابه واکنش   + 𝑶2(𝒈) ⇌ 2𝑺𝑶۳(𝒈)  .است 

2𝑨(𝒈)پ( در واکنش   ⇌ 𝑩(𝒈) + 𝑸 بیشتر خواهد بود.  ℃۶00نسبت به دمای  کلوین   ۸00، مقدار ثابت تعادل در دمای 

𝑵𝒊𝑶(𝒔)در واکنش تعادلی  ت(  + 𝑪𝑶(𝒈) ⇌ 𝑵𝒊(𝒔) + 𝑪𝑶2(𝒈)داردجایی تعادل نتاثیری بر جابه  محیط  ، تغییر فشار .

 پ و ت (  ۴ آ و ت(  3 ب و پ (  2  آ و ب  (1
 

کنیم لیتری، در شرایط استاندارد با گاز اکسیژن پر شده است. مقداری کلسیم کربنات را وارد این ظرف می  5۶یک مخزن   
تعادل   ثابت،  دمای  در  𝑪𝒂𝑪𝑶۳(𝒔)تا  ⇌ 𝑪𝒂𝑶(𝒔) + 𝑪𝑶2(𝒈)   ,   𝑲 = 0/025𝒎𝒐𝒍. 𝑳−1    لحظه در  شود.  برقرار 

د داشته و فشار گازهای موجود در مخزن به چند اتمسفر برقراری تعادل، چند گرم کلسیم اکسید در ظرف واکنش وجو
 رسد؟می

(𝑪𝒂 = 𝑶 و 40 = 1۶ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1  )2/39  –  56/1 2  )۴/78  –  56/1 3  )2/39  –  ۴/1 ۴  )۴/78  –  ۴/1 
 

 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام 

 های کشاورزی است. وری در تولید فراورده حل برای تامین غذای مورد نیاز برای جمعیت رو به رشد جهان، افزایش بهره بهترین راه   (1

𝜇هایی با  در یک مخزن، سرعت تولید مولکول   𝑁2و    𝐻2پس از قرار دادن مخلوطی از گازهای    (2 >  یابد. به تدریج کاهش می  0

 تواند به طور مستقیم توسط گیاهان جذب شود. ی موجود در خاک، نمیا، برخالف آمونیاک و اوره گاز نیتروژن موجود در هو (  3

فریتس هابر، توانست با افزایش دمای مخلوط گازی واکنش، میزان پیشرفت فرایند تولید گاز آمونیاک را افزایش بدهد. (  ۴
 

𝑪𝑯4(𝒈)تعادل   + 𝑯2𝑶(𝒈) ⇌ 𝑪𝑶(𝒈) + ۳𝑯2(𝒈)  در یک ظرف لحظه    5،  در یک  اگر  است.  برقرار شده  لیتری 
 شود؟لیتر برسانیم، روند تغییر غلظت گاز هیدروژن و بخار آب در این ظرف به چه صورت می  10حجم ظرف واکنش را به  

1)   2  ) 3  ) ۴  ) 
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دل گازی زیر در  کنیم تا تعالیتر می 1گرمی از گاز هیدروژن یدید را وارد یک مخزن دربسته به حجم  115/ 2ی یک نمونه 
دقیقه در این ظرف برقرار شود. در لحظه برقراری تعادل، تفاوت جرم گاز هیدروژن و بخار ید موجود   5طول مدت زمان 

چند  با  برابر  زمانی  بازه  این  طول  در  یدید  هیدروژن  گاز  مصرف  متوسط  سرعت  و  بوده  گرم  چند  با  برابر  ظرف  در 
𝒎𝒐𝒍. 𝑳−1. 𝒎𝒊𝒏−1  شود؟ می 

(𝑰 = 𝑯 و 12۷ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 2𝑯𝑰(𝒈) ⇌ 𝑯2(𝒈) + 𝑰2(𝒈)   ,   𝑲 = 1۶ 

1  )۴/50  –  16/0 2  )8/100  –  16/0 3)  ۴/50  –  32/0 ۴  )8/100  –  32/0 
 

 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

𝑯𝑭(𝒂𝒒)آ( در تعادل  ⇌ 𝑭−(𝒂𝒒) + 𝑯+(𝒂𝒒)  پس از انحالل مقداری سود در محلول، غلظت مولی ،𝑭−  یابد. افزایش می 

 یابد. جا شود، با انجام شدن آن واکنش پایداری مواد افزایش می ب( اگر یک واکنش تعادلی با افزایش دما در جهت رفت جابه 

𝑴𝒈𝑪𝑶۳(𝒔)پ( در واکنش   ⇌ 𝑴𝒈𝑶(𝒔) + 𝑪𝑶2(𝒈)  با افزایش حجم ظرف، فشار تعادلی گاز ،𝑪𝑶2 کند. تغییری نمی 

 برابر غلظت گاز نیتروژن خواهد بود.  2  حتما واکنش مربوط به فرایند هابر، در حالت تعادل، غلظت آمونیاک در سامانه ت( 

𝑸ث( پس از کاهش دما در تعادل   + 𝑷𝑪𝒍5(𝒈) ⇌ 𝑷𝑪𝒍۳(𝒈) + 𝑪𝒍2(𝒈) ،کند. فشار گازها به تدریج کاهش پیدا می 

1  )1 2  )2   3  )3 ۴  )۴
 

2𝑵𝑶2(𝒈)تعادل   ⇌ 𝑵2𝑶4(𝒈)  مول گاز   5/0، با حضور𝑵𝑶2   و یک مول گاز𝑵2𝑶4    لیتر برقرار   2در ظرفی به حجم
به ظرف واکنش و برقراری مجدد تعادل، مجموعا چند مولکول گازی در   𝑵𝑶2گرم گاز   299شده است. پس از وارد کردن  

𝑶ظرف واکنش وجود خواهد داشت؟ )  = 𝑵 و 1۶ = 14 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1)  3/612 × 102۴ 2  )2/۴08 × 102۴ 3  )3/01 × 102۴ ۴  )۴/816 × 102۴ 
 

 داده شده درست هستند، بجز ............... .   هایعبارتی  همه 

 مول آمونیاک وجود خواهد داشت.   56/0را در شرایط بهینه واکنش هابر قرار بدهیم، در مخلوط تعادلی    𝑁2مول    1و    𝐻2مول    3اگر  (  1

2𝑁𝑂(𝑔)تعادل    𝐾باشد، مقدار    %80برابر    𝑁𝑂پیشرفت واکنش تجزیه گاز  درصد    ( اگر2 ⇌ 𝑂2(𝑔) + 𝑁2(𝑔)  شود. می  ۴  با  برابر 

 کند.ندارد، اما زمان مورد نیاز برای برقراری تعادل را کمتر می   𝐾در فرایند هابر، افزودن مقداری گرد آهن به سامانه تاثیری در مقدار  (  3

 باید. در مخلوط افزایش می   𝐻2در دستگاه استفاده شده برای انجام فرایند هابر، در لحظه عبور مخلوط از سردکننده، درصد حجمی  (  ۴
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 دهی به این سواالت اجباری است. پاسخ  –سوال(   20)پایهشیمی 

 زیر درست است؟  مطالبیک از کدام 

 یک نمونه از اوکتان بیشتر است.   گرانروی  در مقایسه با  ترکیب مقابل،گرانروی یک نمونه از  (  1

 . اندشده   متصل  هیدروژن  اتم  3  به  هگزان، متیل-2-اتیلدی -3،3  در  موجود  کربن  هایاتم  از  نیمی(  2

 . خواهد بود  بیشتر  وازلین  از  نمونه  یک   با  مقایسه  در  ، همانند چسبندگی آن،گریس  نمونه  یک  جوش  دمای  (3

سوزد.مول اکسیژن می   8در واکنش با    دارد،   وجود  مایع  حالت  به  اتاق  دمای  در  که  آلکانی  ترینساده هر مول از  (  ۴

 

 ترکیبی با ساختار مقابل را در نظر بگیرید:  

های هیدروژن موجود در آن  گذاری شده و شمار اتمبر اساس قواعد آیوپاک به درستی نام  𝑿آلکان  

یک از مواد  معادل با کدام  𝑿های هیدروژن موجود در ترکیب مقابل برابر است. آلکان  با شمار اتم 

 تواند باشد؟ زیر می 

 اتیل پنتان -3-متیل-3(  ۴ گزانمتیل هدی -۴،2(  3 متیل پنتاندی-3،2-اتیل-3(  2 متیل هگزان -3-اتیل-۴(  1

 

برابر   5/2های هیدروژن این آلکان نیز  بوده و شمار اتم  𝑩های کربن آلکان برابر شمار اتم  𝑨  ،۳های کربن آلکان شمار اتم 
شده و گاز کربن ، چند گرم بخار آب تولید  𝑨مول از آلکان   5/0است. بر اثر سوختن    𝑩های هیدروژن آلکان  شمار اتم

 ؟  دهدید تولید شده در این فرایند، با چند گرم منیزیم اکسید واکنش میاکسدی

(𝑴𝒈 = 𝑶 و 24 = 𝑯 و 1۶ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

𝑴𝒈𝑶(𝒔) + 𝑪𝑶2(𝒈) → 𝑴𝒈𝑪𝑶۳(𝒔)

1)  90  -  180 2  )90  -  90 3  )180  -  180 ۴  )180  -  90 

 

 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

 است. تترا متیل هگزان -5،4،۳،2به صورت  ،مقابل ساختار مولکولیبا  آلکانی نام  آ(

. است کربن  اتم  5 دارای  خود ساختار در دار،شاخه  هایآلکانعضو خانواده   ترینسادهب( 

 ی فرعی اتیل رسم کرد. توان ایزومری با شاخه ، نمی 𝑪5𝑯12برای آلکانی با فرمول مولکولی پ( 

 است.  اکسیدبرابر شمار این پیوندها در گوگرد تری   9، اوکتانمتیل - 2 درتعداد پیوند اشتراکی ت( 

. است خود هایمولکول ساختار در هیدروژن اتم  22  دارای هپتان،  متیلدی -2،2-اتیل -4 مولکول هرث( 

1  )1 2  )2 3  )3 ۴  )۴ 
 

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام 

 . بسازد  را  هاپروتئین  آمینواسیدها و  ها،کربوهیدرات   مولکول  و  شده  متصل  𝑁 و  𝐻،  𝑂  مختلف از جمله  عناصر  اتم  با  تواندمی  کربن  اتم(  1

 دارند.   𝐶اتم   15تا    10شود که در ساختار خود  ای می های سیرشده شامل هیدروکربن   نسبت به گازوئیل فرارتر بوده و  نفت سفید،(  2

 . شود  این ماده  معادن  در  انفجار  ایجاد  باعث  تواندمی  که  کندمی   آزاد  خود  از  را  با بوی نافذ  و  رنگبی  ،سبک   گازی  سنگ،  ( زغال3

.کندمی   پیدا  افزایش  نفت  از  شده  جدا  مواد  فراریت  میزان  خام،  نفت  تقطیر  برج  در  باال  طرف  به  پایین  سمت  از  حرکت  با(  ۴
 

با    اتمسفر  1و فشار    ℃0دمای آلکن در  نوعی    بخار  چگالی  .𝒈 2/5برابر  𝑳−1  .این   ۷در واکنش سوزاندن    است از  گرم 
توان در نظر برای ترکیب مورد نظر، چند ساختار مولکولی متفاوت می  شود وترکیب، چند گرم گاز اکسیژن مصرف می

 گرفت؟

(𝑪 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1)  2۴  -  3 2  )36  -  3 3  )2۴  -  ۴ ۴  )36  -  ۴ 

 



 24صفحه   14مرحله  -  ماز  اختصاصی   آزمون شیمی

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

 

𝑩𝒓های زیر درست هستند؟ )کدام موارد از عبارت  = 𝑪 و ۸0 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

 . شودمی  مصرف  پتروشیمی در که  است آن از حجمی برابر 2  تقریبا دارد، کاربرد سوخت عنوان به  که خام  نفت  از حجمیآ( 

 . دارد کاربرد بهداشتی  و دارویی مواد تهیه  در  و بوده صنعتی هایحالل از ب( فراورده حاصل از واکنش میان گاز اتن و آب، 

 .شودمی   تامین سیرنشده هیدروکربن نوعی  سوختن  با  فلزات   دادن جوش برای  الزم دمای کاربیدی، جوش فرایند درپ( 

دهد. به طور کامل واکنش می  𝑺𝑻𝑷گاز اتن در شرایط   لیترمیلی 5۶0بخار برم قرمز رنگ بوده و هر گرم از آن با ت( 

 آ و ت(  ۴ پ و ت (  3 ب و پ (  2 آ و ب(  1
 

 های داده شده درست هستند، بجز ............... . ی عبارتهمه 

 . شودمی   استفاده  سیرشده  هایهیدروکربن   از  مواد  این  شناسایی  برای  مایع،  برم  مقداری  با  هاآلکن   واکنش  از(  1

 نونین برابر است.-2با شمار این پیوندها در مولکول    ،اتیل هگزان-3در    هیدروژن موجود-کربنشمار پیوندهای  (  2

 . اندنشده   متصل  هیدروژنی  اتم  هیچ  به  ساختار مولکولی نفتالن  در  موجود  کربن  هایاتم  از  مورد  دو  بوتین،-2  همانند(  3

شود. برمو هپتان تولید میدی -۴،3ای به اسم  با مقداری بخار برم، فراورده  آن  از واکنش  ، نوعی آلکن است کههپتن-3(  ۴
 

واکنش داده و جرم آن به   بخار آبگرم، در شرایط مناسب با مقدار کافی    20به جرم    پروپنو    بوتانمخلوطی از گازهای   
و با استفاده از الکل تولید شده، چند لیتر محلول مخلوط اولیه چقدر بوده    بوتان . درصد جرمی گاز  رسدگرم می  2/2۷
𝑪؟ ) توان تهیه کردموالر از این ماده را می  2/0 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1)  16  -  ۴ 2  )2۴  -  ۴ 3  )16  -  2 ۴  )2۴  -  2 
 

پذیری ............... در آب داشته و در شود، نسبت به استون انحاللترکیب آلی که باعث ایجاد بو و طعم گیاه میخک می 
با اتیل بوتانوات، شمار پیوندهای   𝑪مقایسه  − 𝑯  ایزومر ............... دارد و می  ............... الکل غیرحلقوی  با نوعی  تواند 

 باشد.

 سیرشده   -بیشتری    –کمتری  (  2  سیرنشده   –کمتری    –بیشتری  (  1

 سیرنشده   -بیشتری    –کمتری  (  ۴  سیرشده   -کمتری    –بیشتری  (  3
 

 های داده شده درست است؟یک از عبارتکدام 

 . شودها پیوند هیدروژنی برقرار میها بین مولکول در یک نمونه از آن  که  هستند  آلی  هایترکیب  از  گروهی  اترها،(  1

 هیدروژن برابری است.   های تعداد اتم  هپتین، دارای-2نسبت به مولکول    و  بوده  اتر  نوعی  مقابل،  ترکیب(  2

 . است  اوکتانول-1  از  بیشتر  هگزان،  در  آن  پذیریانحالل   زنجیر بوده و، نوعی الکل راست هگزانول-1(  3

 . است  بیشتر  آب  در  اسید  پنتانوئیک   پذیریانحالل   نسبت به  آب،  در  پروپانوات  اتیل  پذیریانحالل (  ۴
 

اکسید در شرایط استاندارد لیتر گاز کربن دی  2/11گرم آب و    2/۷مول از نوعی کربوکسیلیک اسید،    1/0بر اثر سوختن   
د  مور ترکیب مول از  1/0از واکنش   در ساختار این کربوکسیلیک اسید چند پیوند اشتراکی وجود داشته و  شود.تولید می

𝑶؟ )شودچند گرم فراورده آلی تولید میهگزانول، - 1 مقدار کافی بانظر   = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 
1  )18  –  6/15 2  )18  –  ۴/18 3  )16  –  6/15 ۴  )16  –  ۴/18 
 

 های داده شده درست است؟چه تعداد از عبارت 

 بوتانول و بوتان در آب است. - 1پذیری بیشتر از تفاوت انحاللپروپانول و پروپان در آب، -1پذیری  تفاوت مقدار انحاللآ( 

 شود. ایجاد می 𝑪1۳𝑯1۸𝑶کتون با فرمول   نوعیلدهید را با گروه متیل جایگزین کنیم،  آبنزموجود در  𝑯های اگر اتم ب( 

 . باشداختار خود  در س کربن -دوگانه کربن پیوند  2 با تواند مربوط به کربوکسیلیک اسیدی ، می 𝑪۷𝑯10𝑶2فرمول  پ( 

 شود. و نسبت به اتیل پنتانوات ایزومر محسوب می داشته در ساختار خود  هیدروژناتم  14، ت( بوتیل پروپانوات 

1)  1   2  )2 3  )3 ۴  )۴ 
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 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام 

 .است  برابر  گلوکز  در  عنصر  این  جرمی  درصد   با  سرکه،  در  موجود  اسید  کربوکسیلیک  در  اکسیژن  جرمی  درصد  (1

 ویتامین )ث(، دارای تعدادی گروه هیدروکسیل بوده و توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با آب را دارد.   مولکول (  2

 ای در ساختار خود ندارد. ، هیچ پیوند دوگانه بوتان، همانند سیکلو𝐶5𝐻11𝑁( یک آمین با فرمول مولکولی  3

 دروالسی است. چربی بوده و نیروی بین مولکولی غالب در آن از نوع نیروی وان ویتامین )کا(، محلول در  (  ۴
 

با  درصد جرمی اتم  از این ترکیب در   گرمی  ۸0  است. یک نمونه  %12/ 5های اکسیژن در نوعی آلدهید سیرشده، برابر 
با چگالی   لیتر گاز اکسیژن  با چند  .2𝒈واکنش  𝑳−1    ،این فرایند چند گرم بخار آب تولید به طور کامل سوخته و طی 

 شود؟می

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

1  )115  -  90 2  )96  -  72 3  )115  -  72 ۴  )96  -  90
 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 شود.  بوده و بر اثر بسپارش آن، ترکیب مقابل تولید می   اتم هیدروژن  12است که دارای    آلکن   نوعیهگزن،  -2  (1

 مولکول وینیل کلرید است.   هر  برابر تعداد این پیوندها در  2تعداد پیوندهای اشتراکی در هر مولکول بنزن،  (  2

 شود. و از آن برای ساختن نخ دندان استفاده می   اثر بودهبی  شیمیایی  نظر  ، از𝑛(𝐶2𝐹۴)( پلیمری با فرمول  3

 . اندشده   متصل  دیگر  کربن اتم  3  به  کربن   هایاتم   از  برخی  استیرن،همانند پلی  ،سنگین  اتنپلی   ساختار  در(  ۴

 

 گرم است را در نظر بگیرید:    ۸موجود در آن برابر    𝑪و   𝑵های ای از پلیمر مقابل که تفاوت جرم اتمنمونه 

این نمونه از پلیمر در واکنش با چند گرم آب، به طور کامل آبکافت شده و جرم مونومر مصرف شده برای تولید  

 در نظر بگیرید.(  %40آن برابر با چند گرم بوده است؟ )بازده واکنش تولید پلیمر را برابر با 

(𝑶 = 𝑵 و 1۶ = 𝑪 و 14 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1  )72  -  850 2  )72  -  3۴0  3  )36  -  850 ۴  )36  -  3۴0
 

 های داده شده درست است؟چه تعداد از عبارت 

 شوند. در ساختار خود می  𝑯و  𝑶  ،𝑪های  گوسفند، حاوی پلیمرهای هستند که فقط شامل اتم  پشم و  حیوانات  شاخ آ( 

 . شود  برقرار  هیدروژنی پیوند  تواندمی  دارد، کاربرد   ضدگلوله  جلیقه تهیه در که  پلیمری سازنده هایمولکول  بینب( 

 . شودمی  تسریع آنزیم کمک به و بوده  آن  مونومرهای به  ماده  این تبدیل  شیمیایی واکنش  شامل  نشاسته  گوارشپ( 

. داد شرکت  بسپارش واکنش در را  زمینیسیب  گیاه   در موجود  اسید الکتیک باید  اسید،  الکتیکپلی  تهیه  برای ت( 

1)  1   2  )2 3  )3 ۴  )۴ 
 

 یک از مطالب داده شده در رابطه با ترکیب مقابل نادرست است؟ کدام 

(𝑶 = 𝑵 و 1۶ = 𝑪 و 14 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

𝐶پیوندهای    (1 = 𝐶    شوند. گرم هیدروژن خالص، سیر می  2گرم از آن، در واکنش با    6/6۴موجود در 

 ها در کربونیل سولفید است. شمار این الکترون  25/1های ناپیوندی موجود در آن،  شمار جفت الکترون (  2

1/806گرمی از این ترکیب، دارای    15/16ی  یک نمونه(  3 ×  اتم نیتروژن در ساختار خود است.   1023

 شود. های عاملی آن، در ساختار مولکول کوالر نیز یافت می نوعی ترکیب آروماتیک بوده و یکی از گروه (  ۴



 2۶صفحه   14مرحله  -  ماز  اختصاصی   آزمون شیمی
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 پلیمری با ساختار مقابل را در نظر بگیرید:  

نیاز   ترکیب آمینیگرمی از این پلیمر، به چند گرم  ۸۸ی برای تولید یک نمونه 

  %2۸ستفاده از آب تولید شده در این فرایند، چند گرم محلول با ابوده و 

𝑶؟) توان تهیه کردجرمی منیزیم کلرید می  = 𝑵 و 1۶ = 𝑪 و 14 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )5۴  -  25 2  )5۴  –  5/12 3  )108  -  25 ۴  )108  –  5/12 

 

 

 


