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 عمومی   سؤاالت  دفترچه

 ( 29/2/00چهارشنبه ) 16 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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 است؟  درستنا  هامعنی مقابل کدام واژه  -1

به قصد ترساندن و تهدید کردن کسی گفته    الف( تَشَر: سخنی که همراه با خشم، خشونت و اعتراض است و معمولا 
 شود.می

 شود. نامی شخص میحیثیّت: ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث سربلندی و خوشب(  
 فاصل میان دو چیز، حدّ فاصل زندگی تا مرگ و یا فاصلۀ بین دنیا و آخرت.   برزخ: حدّج(  
 تابی و ناراحتی به علّت قرار گرفتن در وضع آزاردهنده. کالفه: بی  د(

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

 آمده است؟  ادرستمعنی چند واژه ن  -2
 / شامل سه گروهان است( گردان )واحد نظامی که معمولا   / آرام(دنج ) / حزین )محزون بودن( /  (توجّه زیاد) مگیرچش

 طرح افکندن )بنیان ظلم نهادن( / خَستن )زخمی شدن( / کننده(صِر )اصرارُم  /یافته( سّم )تجسّممتقاعد )مجاب(/ مج
 مرادف: مترادف   /

 ( شش 4 ( پنج 3 ( چهار 2 ( سه 1
 

 ها درست است؟ تمام معانی مقابل کدام واژه  -3
 برتر، برگزیده از هر چیز :  اعال  ج(  ب( هشیوار: هوشیار، هوشیارانه  الف( نقصان: کاهش یافتن، کم 

 ه(کربت: غم، ستم  د( خفایا: جاهای پنهان ذهن، مخفیگاه 

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

 

 شود؟چند غلط امالیی یافت می  ، شدههای دادهواژهدر میان گروه    -4

ور، مسرور و مشئوف، قول بهره  تفنگ، محذور و مانع، محظوظ و  اُرضه و هالو، هال و لبی، قنداغشده، بی»چرم دبّاغی
 شده، تسکین قلیان درونی، زلّه شدن، غدقن و ممنوع« شاخ و دم، دست چالغبی

 ( ده  4 ( نه  3 هشت  (2 ( هفت 1
 

 شود؟ غلط امالیی دیده میدر عبارت زیر چند    -5

 را  یک  هر که سمار والوان فواکح  انواع بالد آن در ای است ومیوه لذیذ: گفت مهمان .زاهد بفرمود تا قدری خرما آوردند
 همه،   این  با:  زاهدگفت.  است  ظاهر   خرما  بر   آن  رجحان  و  شودمی  یافته  شکر خدا  است، به  کمالبه  حالوتی   و  تمام  لذّتی

 برد  چیزی  آرزوی  که   را  آن  نشمرند  بختنیک.  است  راجه  عدم  بر  او   وجود  بود  تواند  میلی  بدو  را  تبع  هرچه  که  هرچند
 هم  است  سابق  آن   با   قناعت  که   شود  فرانموده  اگر  و  اند؛پشت  بر   پشت  سعادت  ادراک   و  مراد   تعذّر  چه   نرسد،   بدان  که

 .باشد  همت  قصور  و  دناعت  وفور  دلیل  بودن  قانع   معدوم  از و  ستاستوده  موجود  از قناعت  چه  نگردد،  خرد  مقبول

 ( شش 4 ( پنج  3 ( چهار 2 ( سه 1
 

 

 ؟نیستآوا« غلط امالیی به کار رفته در کدام گزینه دارای »هم  -6

 راه عظیمـت  کنـم خــــانه ســـــوی  پــــگاه بــــامـداد کــــه  دارم ( عــزم1

 حجــاب دارد کی دو هـــر از  آفتــاب  آفتاب  غــــریب تـــر و خشک ( شــاخ2

 کـرد  اشارت قدح دور  به عـــید هـالل  کرد   غارت روزه  خـان  فلک   ترک ( بیا که3

 رسیــد  یــوسف بــا قدر پـُــر  خط آن  خـــرید را یـــوسف مصــر عزیز ( چون4
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 زیر به ترتیب از چه کسانی است؟  یک از آثارهر  -7

 ات را نه« »دری به خانۀ خورشید، کباب غاز، سانتاماریا، هوا را از من بگیر خنده

 آبادی، سیدمهدی شجاعی، شکسپیر تپور، یحیی دول( قیصر امین1

 زاده، سیدمهدی شجاعی، شکسپیرمحمدعلی جمال ( سلمان هراتی، 2

 مهرداد اوستا، پابلو نرودابادی، آپور، یحیی دولت( قیصر امین3

 زاده، سیدمهدی شجاعی، پابلو نرودا علی جمال( سلمان هراتی، محمد4
 

 

 های کدام گزینه، در بیت زیر وجود دارد؟همۀ آرایه  -8

 نباشد رنجور  من  در  توان  و  تاب  کاین  مفرمای  صبر  خودم  زلف  سر   بوی  از
 اغراق، تشخیص، تشبیه، ایهام تناسب ( 2 آرایی ( ایهام تناسب ، جناس، ایهام، واج1
 آرایی، ایهام ( تشبیه، استعاره، واج4 ( مجاز، جناس، مراعات نظیر، تشخیص 3
 

 « است؟نادرستهای کنار کدام بیت »آرایه  -9
 وز من نظر مهر و وفا باز گرفتی: تشبیه، تناقض، مجاز   رخا سایه ز ما باز گــــــرفتی ( خورشید1

 آرایی باز گرفتی: ایهام، استعاره، واجونوا برگاز بلبل بی  گل تازه که دیدار چه شد ای بـرگ ( آخر 2

 خاص از من درویش گدا باز گرفتی: تناقض، کنایه، مجاز   ( درحال گدایان نظری هست تو را عـــام 3

 تشبیه، استعاره این صید ندانم ز کجا باز گرفتی: ایهام تناسب،  ( شهباز دلم باز به قیــــد تو اسیــر است4
   

 شود؟به محذوف، مراعات نظیر« در کدام بیت دیده میعارۀ مشبّه محذوف، تضاد، استعارۀ مشبّههای »استهمۀ آرایه  -10
 ندارم ریشه و دلبســتۀ آب و گـــل خویشم  جسمم  دانیــــزن همچنان من و  شد آخر ( نفس 1

 ل خویشم رض حاجت دارم اما سایدو عالم ع  پرسی هاست اینجا حاصل مضمون چه می( عبارت2

 من بیکار در در رفع خیـال باطـــل خویشم  گنجد ــق نمیلوتخانۀ تحقیــق غیر از حــخه ( ب3

 عبرت نگهی کاشــت کـــه آیینــه درودیم   ( جز حیرت ازین مــــزرعه خرمـــــن ننمودیم 4
   

 آمیزی، تشبیه، نغمۀ حروف« کدام است؟ حسهام،  های »استعاره، ایحاظ داشتن آرایهبیات به لترتیب ا  -11
 ذتیـبی عزیزان نیست عمر نازنیـــن را ل  الف( جان ندارد بی لب شیـــرین جانـان لذتی

 ربتی؟ـکو لب او تا مرا از قنـــد ســازد ش  ســـازد این بیمــار را ب( شربت قند لبش می
 ـتیـدارند با هم صحبهر دو می  ه یادشتا ب  ج( از غم تنهایی آمد جان شیـــرین نــزد لب
 ی ـحسرتگر درین حسرت بمیرم دور ازو وا  د( حسرتی دارم که بینـــم بار دیگــر روی یار
 رم روزی شود این دولتی ـجان کنم قربان گ  هـ( آن همایون عید من یک روز خواهد کرد عود

 ( د، ب، الف، هـ، ج 4 ( ب، هـ، ج، الف، د 3 ( هـ، د، ج، ب، الف2 ( د، هـ، الف، هـ، ج 1
 

 شده در کدام عبارت »غلط« است؟شخصنقش دستوری واژۀ م   -12
 مسند : مهیّا و  است ساخته آن دفع   شود تازه  که  مشغولی بر( 1

 قید :  شوید آماده سخت جا بدان  رفتن برای( 2

 قید : آورد مهم  بدین روی  تمام  نشاط با برزویه( 3

 نهاد : بسیار میوۀ و بود انبوه ایبیشه آنجا( 4
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 در کدام بیت نقش تبعی وجود دارد؟  -13

 نیست بی لفــــظ شکـــــر هیــــچ زبان   ( نیست بی لهــو شکــــر هیــچ دماغ 1

 تر از عهـد شباب و آمد روزگاری خوش رفت  تر ز ایام مشیـــب( آخر آن ایام ناخوش2

 دارد از شکســت خــود جرس کاروان موج   شور حوادث آمد و رفت نفس ( نیست بی 3

 تــــو افتــــاده چنیــــن اندر نشیـــمن  ( تو زندانی و بــامـش جملـــه گلشـن 4
 

 نکتۀ دستوری کدام گزینه درست است؟  -14

 یک مـــوی تـــو در تصــرّف خویـــش مدان  وبیش مداندر درویشــی هیــچ کم  - الف
 ر دوزخ یـــــا بهشـــت درویــــش مـداند و آن را که بود روی به دنیا و به دیــن  - ب

 دارند.   ( در بیت اوّل، سه واژه نقش صفت1

 شود. م، دو نقش تبعی یافت می( در بیت دو 2

 شود.( در دو بیت یک مورد حذف لفظی یا معنوی فعل دیده می3

 ( در بیت اوّل، یک »وابستۀ وابسته« وجود دارد. 4
 

 ؟نداردفعل« وجود    حذفدر کدام بیت »  -15
 اگر به خاک سرم را چو گــو بگـــردانی  ( به دوستی که نگردانـــــم از جفـــای تو سر 1

 وز طرّۀ لعل او گه نیســتم و گه هسـت ( از غمزۀ روی او گه مستم و گـــــه هشیـــار2

 سـت اکه هرکه عشق نورزید نقش دیـوار تر حدیثی نیست ( به جان دوست کزین راست3

  کجا بــــاشم سراپـــــا آتشـم هـــــر هـــــوایـــــم یـــــا میــان تـــرکشم ( در 4
 

 در کدام بیت معنی ردیف متفاوت است؟  -16
 ام چشم به راه مدد جیـــحون نیـــستمژه ( گرچه نم در جگر و در دل تنگم خون نیست 1

 گون نیست ندمیک جو انصاف درآن چهرۀ گ ( رزق موری چو من از خوشۀ آن زلـف بریــد2

 خشت خم هیچ کم از سینۀ افالطـون نیست ( صاف کن آینه و رو بـــه خرابـــات گـــذار3

 سرو ازان بی ثمر افتـاد که نامـــوزون نیست ( حاصــــل دهر بــــود الزم نــــامـــوزونی 4
 

 

 قرابت مفهومی دارد؟   کدام بیت با سرودۀ زیر  -17
...   /  د یام   نقشِ گل  هاچشم  در  کارمتیم ... /    دانه   و   آب من دهم، یم   دستت  به   گل  من ! انهیآش در  نی غم  مرغِ  منتظر،  یا»
 « دیخورش  بارانِ   هادهید  بر   بارمتیم 

 آشنای ما کسی جز معنی بیگـــانه نیست    کنیــم ( بر امید الفت از وحشت دلی خـوش می1

 ما یک دو قدم بیــش نبـود که به راه تو ز  ـیــگوش اســت ز نقش قدمـبه( چشم ما حلقه2

 تشنگان را مژده بادا کآب حیوان رخ نمـود    گوید لبش ( بشنو ای عاشق به گوش جان که می3

 یقین کزان نشود نــور مهـــر را نقصـــان  ( هالل ار به کمــــــالی رســد ز پرتـــو مــهر 4
 

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

 اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد    نـه دهـاید بینبــاز  سخنِ گفتـه دگــر

 ک اسـت  ــاندیشه قوی کن که سخن باری  ( یک پـــرده حجـــاب است میـــان تو و او 1

 داخـتم ــسخــن آن چــــه دانسـتم انــ  ( از انــــدیشــــه دل را بــپـــــرداختـــم 2

 کار نفـس  ــ مل شـود شسخـن ز فیض تـأ  خمــوشی دام ( به سوی خویش کشد صید را 3

 مــرا  ستا  فگار انـدیشـه نــاخن از  سینه  رنگینـــم نـسخ از کباب  چو خون چکد ( می4
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 است؟   آمده  نادرستمفهوم کدام  بیت در برابر آن    -19

 عشق زلیخا به یوسف:  دارد  نمی بر زلیخا یوسف دامن  از دست  که دــــپیچ بیشتر  دنیا  زال  مردان  به نامردان ز( 1

 فـــرصت اغــتـنــــام: نیست امیــد کـــه همـــواره نفس برگرد ( زندگی جز نفسی نیــست، غنیــمت شمرش 2

 دانش کسب بـه توجــه: رددــگر گــــــ روح باید که از این راه توان ( علم سرمایۀ هستی است، نه گنـــج زر و مال 3

 عمر  بودن حوادث  درگذر: وار عمرــــــد سگسسته دوانَزان رو عنان ست گهیوادث کمین( در هر طرف که زخیل ح4
 

 مفهوم کدام بیت متفاوت با ابیات دیگر است؟   -20

 ـده زدندــای بسا زخم نمایان بـه دل زنـــ هایی که درین سبز چمن خنده زدند ( غنچه1

 ســتوهوای لــب نوشـــخند تشور سر از  ( بگشای لب که زنده شود جـــان دل مــرا2

 انی ــکاری بــرده دل کیهــچشمش ز سیه خنده در مـرده دمیده جــان ( لعلش ز شکر3

 مــمار شویـ ست بیا تا همه بیخوش طبیبی اتـخنده دهد آب حیــ( خستگان را ز شکر4
 

 تواند در پایان سرودۀ زیر قرار بگیرد؟ کدام بیت می  -21

این  »قصه می بیندازد به بال، بر گوید،/  برایش سخت آسان بود و ساده بود/ کان کمند شصت خم خویش بگشاید و 
 لیک ...........«   خواست/توانست او اگر میای، سنگی/ و فراز آید / میدرختی، گیره

 آن نیست که عیب مـــن هنـــر پنداری   ( آیین بـــــــرادری و شــــرط یـــاری1

 اندر او جز شورش و غوغــــای نیـــست یا جــــای نیـــست( ترک دنیا کن که دن2

 با خودت کارزار بــــــاید کــــــــــرد   نگــری ( دشمن خود تـــــویی، چــو در3

 اندیشه مکن که وقت تنگ است ای جان   ( در پوش سالح وقت جنگ است ای جان 4
 

 

 دریافت است. گناهی سیاوش قابل  . بی.ابیات به جز بیت گزینۀ .از همۀ    -22

 که تا او کی آید ز آتــــش بـــرون ( یکی دشت با دیدگان پر ز خــون 1

 که گفتی سمن داشـت انـــدر کنار  ( چنان آمد اسپ و قبای ســـــوار 2

 خروشیدن آمدن ز شهر و ز دشــت  ( چو از کوه آتش به هامون گذشت3

 خست روییــریخت آب و همهمی ـوی ـکند سودابـه از خشم م ( همی4
 

 مفهوم عبارت زیر از کدام بیت هم قابل دریافت است؟   -23
 ام.« قدر جذب دیدار شما شده بودم که فراموش کردم برای رساندن پیام به گردان شما آمده»آن

 های دو دیده هزار دریا را ز چشمه  ازم ـس( ز جستجوی تو یارا روان همی1

 کجــا کننـد تمنّا بهشــت اعال را   یابند مـیکوی تو راه ه  ( جماعتی که ب2

 کند جمال تو شیدا هزار دانـــا را  ( برد خیال تو از ره هـــزار زاهــد را3

 اال را ـنشناسم نشیب و بکه باز می  االیتـ( چنان ز هوش برفتم ز عشق ب4
 

 زمینۀ حماسه در کدام بیت متفاوت با سایر ابیات است؟   -24

 برنشانــد زرپیکرش  کرسی به   برفشـــاند درم   زن بر روی ( پری1

 دلیـــر  ببـر و  گرگ درندگان  ز  شیر  و  کرد  انجمن پلنگ و  ( پری2

 ساختند  نو جشن یکی آیین به  بپــــرداختند  هــاداوری  از ( دل 3

 رسد   بد  گمانبی بدکنش بر که  بـد چشم  از تخمه برین آمد  ( چه4
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 ار اشاره دارند؟ الطیر عطّهای مشترک منطقگزینه به وادیابیات دوگانه در کدام    -25

 مبــاد  خوش عیشش  نیست  آتـــش  هوانک مبـــاد  آتش  جـز  به   وادی  درین  کس  الف(
 سـتایافسرده  یـــخ  همچــو  دوزخ  هفت سـتایمـرده  جـااین  نیـز  جنت  هشت  ب(
 شــود   گلشـــن  بـــرو  دنیـــا  گلــخن ـود ـش  روشـن  همــه  ذراتـش  ســـر  ج(
 درخـت   از  بــرگی  گیـــر  کم  جهـــان  در ت ـلختـلخ  انجــم و  افالک  بریخت  گر  د(
 او   دوسـت  جــــز  ایذره  نـبینــد  خــود او   تـپوس  نـــه  درون  از  بیــند  مغــز  و(
 هانـج  صد  آتــــش  بر  خوشخوش   درکشد ـان ـزم   یک  نــبود   انـــدیشعــاقبت  ه(
 »و« و »ب«  -»ج« و »ه«   -»الف« و »د«   (2 »ج« و »و«   - »ب« و »د«  - »ه« »الف« و ( 1
 »د « و »و«   -»ج« و »ه«  -»الف« و »ب«  ( 4 »و«  -»ه«    -»الف« و »د«  -»ب« و »ج«  ( 3
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الزم یصب باألمراض المختلفة» 
ّ
ة أکثر من ال

ّ
 السکری

ّ
 !«: من یأکل المواد

 شود! های گوناگون دچار می( هرکس مواد قندی را بیش از حد نیاز بخورد، به بیماری1

 ! شودمیهای گوناگون دچار ( کسی که مواد قندی را بیش از اندازه خورده است به بیماری2

 شود!های مختلف می( هرکس موادی که بیش از اندازه شکر دارند بخورد، دچار بیماری3

 های مختلف شده است کسی که مواد قندی را بیش از اندازه مصرف کند! ( دچار بیماری4
 

: أعرف م»   بعد موتهمقلت طالبی
ّ
عرفون إّل

ُ
 سبیل هللا و ال ی

ن
ن ینفقون أموالهم ف  !«: ومنی 

 شوند! کنند و فقط بعد از مرگشان شناخته میشناسم که اموالشان را در راه خدا انفاق می( به دانش آموزم گفتم: مومنانی را می1

 شوند!انفاق نموده و جز بعد از مرگشان شناخته نمی( به دانش آموزم گفتم: بشناس مومنانی را که اموالشان را در راه خدا 2

 شناسی! شود و جز بعد از مرگشان آنها را نمیشناسم مومنانی را که اموالشان را در راه خدا انفاق می( به دانش آموزم گفتم: می3

 شناسم! اند، مین شناخته شدهکنند و فقط بعد از مرگشا( دانش آموزم گفت: مومنانی را که اموالشان را در راه خدا انفاق می4
 

ین منکم» 
ّ
 المجد

ّ
 حیاتکم إّل

ن
کم ال تفوزون ف

ّ
قون أن

ّ
 !«: هل تصد

 تان رستگار هستند! های کوشای شما در زندگی(آیا باور می کنید که فقط انسان1

 شوید به جز تالشگران شما!تان رستگار نمی( آیا باور می کنید که در زندگی2

 شوند! که فقط مردمان کوشا در زندگی خویش موفق می  ( آیا باورتان این است3

 های تالشگر از میان شما در زندگی برنده خواهند شد! ( آیا باورتان این است که فقط انسان4
 

هم» 
ُ
ل
ُ
نَ آدم بجوٍع قد یقت ة الماء مالیی 

ّ
 خطر قل

ُ
د
ّ
هد

ُ
 بعِض المناطق ِمن بلدنا الوسیع، ی

ن
 من التلفاز ف

ُ
 !«:سمعت

 رساند! کند و آنها را به قتل میها آدم را تهدید میشنیدم در کشور وسیع ما در برخی مناطق، خطر کمی آب میلیون( از تلوزیون 1

شوند که شاید آنها  ای میگیها از کشور وسیع ما، یک میلیون انسان با کم آبی تهدید به گرسن( از تلوزیون شنیدم در برخی منطقه 2

 را به قتل برساند! 

کند که شاید  ای میها انسان را تهدید به گرسنگیآبی میلیونشنیدم در برخی مناطق از کشور پهناورمان، خطر کم ( از تلوزیون3

 آنها را بکشد! 

کند و آنها  ها آدم را تهدید به گرسنگی میهای کشور ما که وسیع است، جان میلیون ( از تلوزیون شنیدم کمی آب در برخی منطقه4

 کشد! را می
 

اس قد سمحوا له باستاِلم الحجر األسودلماذا ال »   
ّ
 الن

َ
 من کان

ُ
 «:  أعرف

 م؟سشنادادند، نمی( چرا کسی را که مردم به او اجازۀ لمس حجراالسود را می1

 ( چرا کسی که مردم به او اجازه دادند حجراالسود را لمس کند شناخته شده نیست؟2

 م؟ سشناحجراالسود را داده بودند نمی( برای چه کسی را که مردم به او اجازۀ لمس 3

 م؟ختشنادهند نمی( چرا کسی را که مردم  به او اجازۀ لمس حجراالسود را می4
 

 «  
ن
فَسه ف

َ
 ن
ُ

سُث
َ
 نوع عجیب من الّسمِک قادر أن ی

ُ
د
َ
وج

ُ
 !«: الجفافی
 کند! ( نوعی عجیب از ماهی وجود دارد که قادر است در خشکی، خودش را پنهان 1

 شود!شود که قادر است در خشکی، پنهان نوع عجیب از ماهی یافت می( یک 2

 یابی که می تواند در خشکی خود را پنهان کند! ( نوع عجیب ماهی را می3

 پوشاند! ( نوعی از ماهی عجیب قادر موجود است که در خشکی، خود را می4

 

 

 الجواب للُثجمه أو التعریب: ) ∎∎
ن
ن األصح واألدق ف  (26- 36عی ّ
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ما تعُثف به» 
ّ
 المجاالت المختلفة العلمّیة تقد

ن
م ولدی ف

ّ
رسة  قد تقد

ُ
 !«: کّل اال

 کنند! کند که تمام خانواده به آن اعتراف میای پیشرفت میهای مختلف علم به گونه( پسرم در زمینه1

 اند! های گوناگون علمی چنان پیشرفت کرده که تمام خانواده به آن اعتراف کرده( پسرم در زمینه2

 خانواده هم به آن معترف هستند! است که تمام های مختلف علم پیشرفتی کرده( پسرم در زمینه3

 کنند! است که تمام خانواده به آن اعتراف می ای پیشرفت کردههای مختلف علمی به گونه( پسرم در زمینه4
 

 صحیحة» 
ً
 َمن یجتهد ِلیک یقرأ المفرداِت ِقراءة

ّ
خری إّل

ُ
 اال

َ
غة

ُّ
م الل

ّ
تعل

َ
 !«: ال ی

 بخواند، زبان دیگر را یاد می گیرد! ها را صحیح کند تا واژه( تنها کسی که تالش می1

 خواند! ها را درست میکند و واژه( یاد نخواهد گرفت زبان دیگر را، مگر کسی که کوشش می2

 ها به درستی خوانده شود! ( زبان دیگر را یاد نمی گیرد، جز کسی که کوشش کند تا واژه3

 اندنی صحیح، زبان دیگر را یاد می گیرد!ها را بخواند خوکند برای اینکه واژه ( فقط کسی که تالش می4
 

ن الّصحیح   :عی ّ
ر بعض ( 1

ّ
 یظهر فی آرائناأفی  علوم لا یؤث

ً
 عمیقا

ً
ا گذارند که در  در وجودمان به طور عمیقی تأثیر می هاعلمبرخی   !:نفسنا تأثیر

 شود!هایمان آشکار میاندیشه

های  ایران در اشعارشان از واژه دانشمندانآن  !:همآثار اإلیرانّییون کانوا یستفیدون من المفردات العربّیة فی  علماء اولئک ال( 2

 برند! عربی بهره می

ها مالنعمات بعض ( 3
ّ
 و إن کانت قلیلة و لکن

ً
ا
ّ
 شمار دربردارند!رسند برای ما فواید بیکه کم به نظر میها  نعمتبرخی   !:فیدة لنا جد

  إیلون ذهبال ت( 4
 
 ! به خانه نروید  های مناسبی بپوشید،قبل از اینکه لباس !:البیت قبل أن تلبسوا مالبَس مناسبة

 

 الُثجمة 
ن
ن الّصحیح ف  : عی ّ

1 ) 
ّ
ِم إّل

ّ
قد
ّ
ن یحصل عیل الت

َ
هدإ طالبل

َ
 ی که تالش نموده به پیشرفت دست خواهد یافت! دانش آموزتنها، !: جت

عنی ( 2    أب  شجَّ
 عیل ُمواَصلِة غایاب 

ً
 مرا به ادامه دادن اهدافم بسیار تشویق کرد!  پدرم!: تشجیعا

الِب ( 3
ّ
فیِق  مّ بتساَم ال إ إبتسم الُمدیُر لِلط

ّ
 ! را زد مهربان مادریآموزان لبخند شمدیر به دان!: الش

ة المدیر فی الصّف  أعلن( 4
 
 واحد

ُ
 درجة

ّ
الباِت إّل

ّ
 آموزان را اعالم کرد! فقط یک نمره از نمرات دانش  مدیر در کالس!: درجاِت الط

 

 پیدا کنید!«:  های ارزشمند دیگران استفاده کنید تا به آرزوهایتان دستشما باید از تجربهآیا می دانید که در زندگی,    » 
 هل تعلمون فی الحیاة............ 

جربة القّیم لآلخرین حن ّ تنالون آمالکم( 1
ّ
 ! یجب علیکم أن تستفیدوا من الت

 حن ّ تکتسبوا اآلمال( 2
ً
 !علیکم با إلستفادة من تجارب لآلخرین قّیمتا

 !علیکم با إلستفادة من تجارب لآلخرین القّیمة لیک تنالوا آمالکم( 3

 ! إستفیدوا من تجارب القّیمة لآلخرین حن ّ تکتسبوا آمالکم( 4
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 بلغوا إیل المکانة الم أعظم»کما نعلم کثث  من 
ّ
ة حُب  حیاتهم صعوبات و مشاکل کثث 

ن
ُب  ةعرتفالعلماء تحّملوا ف

ّ
راهم و  نال

هم لم  أعدد من هؤالء العلماء مع  
ّ
هم لم یسمحوا للی  یشاهدوا ن

ّ
 بدایة األمر، لکن

ن
 درسهم ف

ن
ما ف

ُّ
ب علیهم،  أس  أتقد

ّ
ن یتغل

 فحصلوا عیل  
ُّ
 مجال العلم و صاروا من بعد   مالتقد

ن
 بدایة أمره    ءأعاظم علما   ف

ن
ذی کان ف

ّ
ّ ال اکي

ّ
عرصهم. و أحدهم کان الّسک

 
ُ
 أ
ً
هث  رجًل

ّ
 اکتساب العلم بسبِب االستقامة و تحّمل المشاکل. و العالم الش

ن
ه ظفر ف

ّ
. و لکن

ً
مه   ّمّیا

ّ
َّ أسلوب تعل الغزایل غث 

 إ
ّ
ان اإلیطایل

ّ
ذی قاله سارق له. و قد أشار میکل آنجلوا الفن

ّ
اس.  الکالم ال

ّ
 حیاته ال یعلمها الن

ن
ُب تحّملها هو ف

ّ
یل المشاکل ال

  
ّ
د
َ
اعر: بقدر الک

ّ
ل من الّسماء جاِهزة، کما قال الش ِ

ن ثن
َ
ة ال ت

ّ
 العز

ّ
 فعلینا أن نعلم أن

ُ
سهر    الُعیلالمعایل / . َمن طلب    کتسبت

 »  اللیایلي

ص هو  األنسب المفهوم  
ّ
 ....   عن الن

 جان دارد و جان شیرین خوش است میازار موری که دانه کش است/ که ( 1

 بنی آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش ز یک گوهرند ( 2

 شود / مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد( نامبرده رنج گنج میسر نمی3

 چه خوش است راز گفتن به حریف نکته سنجی/ که سخن نگفته باشی به سخن رسیده باشد ( 4
 

ن   ص الخطأ عی ّ
ّ
 :حسب الن

ة فی حیاتهم ال  (1  جمیع العلماء تحّملوا مشاکل کثیر
ّ
 ! إّل

م عاِلم  ( 2
ّ
 اسلوب تعل

ٌ
یر کالُم سارق

ّ
 !قد ُیغ

اُس ال یعرفون مشاکَل حیاة میکل آنجلو( 3
ّ
 ! کان الن

 من العلماء   تساعد( 4
ً
ا   کثیر

ُ
  اإلستقامة

 
قد
ّ
 ! م العلّم فی سبیل الت

 

ن الّصحیح   :عی ّ
 ! حیاته بعد الظفر فی المجاالت العلّمّیة أسالیب  لّسکاکّ غیّر ا( 1

 !إن تدرس و لو کان قلیال ستصبح من العلماء المشهور( 2

یایل( 3
ّ
ذی تسهر الل

ّ
 ! من یستطع أن یکتسب المعایل هو ال

 إن ( 4
َ
ب علیت

ّ
یأس أن یتغل

ٛ
  أنت ، فکسَمح ِلل

ً
م العلم حتما

ّ
قد
ّ
 فی الت

ٌ
 ! ناجح

 

ن  ؟هذه العبارة ما هو المقصود من     »َمن طلب  : الخطأ عی ّ
ّ

 «: سهر اللیایلي  الُعیل
ما ( 1

ّ
 ! حیاة العلماءالتعب و المحنة فی  إن

 !المجد إیل إن تجتهدوا و تتحّمل الصعوبات تصلوا ( 2

م( 3
ّ
 !من یجتهد یصل التقد

 !تهمدراسخرین بسبب عند اآل  رفیعة مکانةللعلماء ( 4

 

 «: شاِهدوا یُ » 
 متعدّ / فعل    – )من باب مفاعلة( مزید ثالثی –للغائبینَ ( 1

 مبنیّ للمعلوم / فاعله ضمیر   –مجرّد ثالثی  –فعل مضارع ( 2

 مبنیّ للمجهول / فعل و مع فاعله جملة فعلیّة –الزم   –مزید ثالثی من باب مفاعلة ( 3

 للغائبین / فعل و فاعله »العلماء«  –مضارع ( 4

 
 

ة ثّم أجب عن األسئلة ) ∎∎
ّ
 : یناسب النّص ( بما  73- 43اقرأ النص التایل بدق

ي )  ∎∎
ن
ي االعراب و التحليل الرصف

ن
ن الصحيح ف  (: 41-  43عی 
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کتسب» 
ُ
 «: ت
ی مزید  –فعل مضارع ( 1 یر

َ
 الزم/ فاعله ضمیر  – ثالبی بزیادة حرف

 / فعل و جملة فعلیة  –بزیادة حرف واحد  فعل مزید ( 2
ّ
 متعد

اهر الزم /  – فتعالإباب من   –فعل ( 3
ّ
 فعل و فاعله إسم الظ

  –فعل مضارع ( 4
ّ
ّ للمجهول / فاعله محذوف  –متعد  مبنی

 

 «:التقدُّم» 
ر –اسم ( 1

ّ
 جاّرة   فمجرور بحر معرفه /  -مذک

 فعل و فاعل /  معلوم -من باب تفّعل() مزید ثالثی – للغائب -فعل ماض  (2

  التقدّم: جار و مجرورعلی  /مصدر من مزید ثالبی )باب تفعیل( -نکرة  -مذکّر( 3

ر   -مفرد -اسم( 4
ّ
 مجرور بحرف جارة  نکرة/  -مذک

ن    :الخطأعی ّ
میهممدرسة فی .................  الطالب( 1

ّ
 حالم ! ← أعروف بمعل

  رسالةالالسائح .................... ( 2
ّ
ح ا فیه ه لم یجد لکن

ّ
! ← تصف

ً
 مفیدا

ً
 شیئا

د تعمل خاّص← ب تالمیذک..................... لماذا  (3
ِّ
 حد

4 ) 
ّ
ی یعیشوناإلیرانیّ  إن  ! ← ظروف تحریمصعبة عند ال..................  فی  یر

 

ن ما ال   انن  یُثجم عی ّ
ّ
 » الفعل الث

ً
امّیا  الُثن

ً
 «:مضارعا

 من جدید( 1
ً
مک دروسا

ِّ
 ُیعل

ً
ستاذا

ُ
 !أنت تحتاُج ا

 أمِس فی إحدی ( 2
ُ
 یذهب إیل بیتهشاهدت

 
وارع طفال

ّ
 !الش

 !رَحم اآلخرین فی الدنیا حن ّ یرحمک هللا فی اآلخرةإ( 3

ق أقوالک و أعمالک( 4
ّ
صد

ُ
ف  أقوایل ال

ّ
 !لتصد

 

 فیها تأکید للفعل 
ً
ن عبارة  : عی ّ

 ! علیک أن تکّرم من دخل بیتک و تجلسه عندک تکّرّما( 1

 یجب عیل کّل الناس أن یساعدوا الفقراء و یهتم  ( 2
 
 ! بالمساعدة و لو قلیل

3 ) 
ً
ورة اإلسالمّیة فی ساحة المعرکة إنتصارا

ّ
 !ینترص مجاهد الث

 قلن  ( 4
 فی
 
 جمیال

ً
 ! لّما أقرأ القرآن أشعر إحساسا

 

 ؟عیل المفعول المطلق ال تشتملأّی اجابة  
ذی ال مغیث له( 1

ّ
 رّبک دعاء الغریِق ال

ُ
دع
ُ
 !ا

ی هللا ( 2  !مناجاةالمسلمات المؤمنات ُیناجیر

 ! یقرأ الناس القرآن قراءة صحیحة( 3

 عمله عمل قبیح( 4
ّ
ر إیل ذلک الرجل لن

ُ
 !ال تنظ

 

ن عبارة   حذف عی ّ
ُ
 : فیها المستثبن منهلم ی

 أخی  عندما وصلت( 1
ّ
ّّم إیل بین  لم تشاهد هناک إّل

ُ
 ! ا

 منهم( 2
 
 ثالثة

ّ
 !ما حرصی أصدقائک فی حفلة میالدک إّل

 من یجتهد من الصباح إیل العشاءال یناُل ( 3
ّ
 إّل

َ
 !العّزة

 شخًصا( 4
َ
ون  ِعشر

ّ
 !ما شارک فی جلسِة الوالدین إّل

 

 
 



 10صفحه   16مرحله    - )دفترچه عمومی(آزمون ماز            عربی 

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

 

 أّی عبارٍة  
ن
 ؟المفعول المطلق ما جاءف
1 ) 

ً
 إستغفارا

ً
 ! ال َیستغِفُر هللَا من َوَجده رحیما

2 ) 
ً
 اإلمتحاِن توزیعا

َ
 الُمدّرُس أوراق

ُ
ع
ّ
 !ُیوز

 ینجح زمالئک فی اإلمتحاِن ( 3
ً
ذین لم یدرسوا جّیدا

ّ
 ال

ّ
 !  إّل

 عجیًبا( 4
ً
سا
ُ
نافست أصدقابی فی الدراسة تناف

َ
 !ت

 

ن الحرص   :عی ّ
 منهم( 1

ً
 واحدا

ّ
 !ما ذهب تالمیذی إیل الصّف التایل إّل

 من کان له الحّم ( 2
ّ
 ! لم یجلس السّیاح عیل االرض إّل

 کتاب  الحمر( 3
ّ
 ! ما قرأت کّل کتب کانت عندی إّل

 لهو و لعب و لتعلم هذالیس ( 4
ّ
نیا إّل

ّ
 !الد
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 داند؟نماید و آنان را غیر مقیّد به کدام آیه میکنندگان دین را چگونه معرفی میکریم تکذیبقرآن  -51
وٌف » -گردانان از خداوند در بالیا ( روی1

َ
ِهم )َوال( خ  َربِّ

َ
م ِعند

ُ
ُجُره

َ
ُهُم ا

َ
ل
َ
یِهمف

َ
 ...« َعل

نَزلنا» -گردانان از خداوند در بالیا ( روی2
َ
نا ِبالبِیناِت َو ا

َ
رَسلنا ُرُسل

َ
د ا

َ
ق
َ
 ...«  ل

نَزلنا» -طردکنندگان یتیمان و مسکینان از خود( 3
َ
ناِت َو ا نا ِبالبیِّ

َ
رَسلنا ُرُسل

َ
د ا

َ
ق
َ
 ...« ل

م ِع » -طردکنندگان یتیمان و مسکینان از خود( 4
ُ
ُجُره

َ
ُهم ا

َ
ل
َ
یِهمف

َ
وٌف َعل

َ
ِهم )َوال( خ  َربِّ

َ
 ...« ند

 

خدا )ص( با یکی از دالیل تشکیل حکومت اسالمی در کدام آیۀ مبارکه ُموکّد واقع شده است و انقالب عظیمی که رسول  -52
 گفتار و رفتار خود رقم زد، در راستای کدام آیۀ شریفه است؟ 

ذین آمنوا اطیعوا هللا »( 1
ّ
 » -...«یا اّیها ال

َ
د أ

َ
ق
َ
نا ِبالَبّیناِت ل

َ
 ...«  رَسلنا ُرُسل

ذین آمنوا اطیعوا هللا»( 2
ّ
م» -...«  یا اّیها ال

ُ
ِسک

ُ
نف
َ
م ِمن ا

ُ
ک
َ
َق ل

َ
ل
َ
ن خ

َ
 ...«  َو ِمن آیاِتِه ا

م» -...«الیوم اآلخر َمن آمن باهلل و »( 3
ُ
ِسک

ُ
نف
َ
م ِمن ا

ُ
ک
َ
َق ل

َ
ل
َ
ن خ

َ
 ...«  َو ِمن آیاِتِه ا

نا ِبالَبّیناِت » -...«اآلخرَمن آمن باهلل و الیوم »( 4
َ
رَسلنا ُرُسل

َ
د أ

َ
ق
َ
 ...« ل

 

وظیفۀ مسلمانان در مصرف کاال چیست و در صورت وابستگی به کاالی خارجی، چه حکمی در مورد آن کاال بر گُرده   -53
 جامعۀ اسالمی است؟ 

 تبلیغ آن حرام است.   -خرید کاالی مرغوب( 1

 واجب است از خرید آن خودداری شود.  -خرید کاالی مرغوب (2

 واجب است از خرید آن خودداری شود.  -استفاده از کاالی ایرانی( 3

 تبلیغ آن حرام است.   -استفاده از کاالی ایرانی( 4
 

 حکم کدام از مسائل شرعی زیر، واجب کفایی است؟   -54
 اسالمی   گسترش فرهنگ و معارفهای فشرده و مجلّات به منظور  الف( توزیع و تبلیغ لوح

 اسالمی   منظور اشاعۀ فرهنگ و معارفهای اجتماعی در فضای مجازی بهب( ایجاد شبکه
 ج( فراهم کردن امکانات ورزش و بازی برای دور شدن افراد جامعه از فساد 
 د( شرکت در مجالس شادی که موجب تقویت صلۀ رحم یا تبلیغ دین شود.

 ج  -( ب 4  د  -ب  (3 ج  - ( الف2 د  - ( الف1
 

 کریم، آیندۀ غیر قابل اعتماد، در چه صورتی در انتظار انسان است؟ مطابق بیانات قرآن  -55
وَم الکاف ( »1

َ
فِعِهما( »2 « رینَ الَیهدی الق

َ
ُ ِمن ن کَبَ

َ
 «اثُمهما ا

3 )« 
ً
 َو ساَء َسبیل

ً
ة
َ
 کان فاِحش

ُ
ه
َّ
فا ُجُرٍف هار  ( »4 «ِان

َ
 َعیل ش

ُ
ه
َ
 « ُبنیان

 

تداوم پاک ماندن جان و دل انسان چیست و از دیدگاه قرآن کریم، کلید رستگاری در کدام حدیث اشاره شده الزمۀ    -56
 است؟

نوَب » - ( پاکی دل از آلودگی1
ُّ
غِسُل الذ

َ
لوَب َو ت

ُ
ُر الق هِّ

َ
ط
ُ
 ت
ُ
وبة

ّ
 « الت

َجَر » - ( پاکی دل از آلودگی2
َ
مَّ الَمت

ُ
 ث
َ
ّجاِر الِفقه

ُّ
َ الت

َ
 « یا َمعَش

َجَر » -تورات خداوند( عمل به دس3
َ
مَّ الَمت

ُ
 ث
َ
جاِر الِفقه

ُّ
َ الت

َ
 « یاَمعَش

نوَب » -( عمل به دستورات خداوند4
ُّ
غِسُل الذ

َ
لوَب َو ت

ُ
ُر الق هِّ

َ
ط
ُ
 ت
ُ
وبة

ّ
 «الت

 

های بیت »این در گه ما درگه نومیدی نیست/ صد بار اگر توبه شکستی بازآ« به ترتیب با کدام آیات هریک از مصراع  -57
 تناسب دارد؟ شریفه  

ّوابی  َ ( »1
َّ
َ ُیِحبُّ الت

ّ
 اّلل

َّ
 » -«ِان

ّ
ِسِهم التقنطوا ِمن َرحمِة اّلل

ُ
ف
ْ
ن
َ
 ا

ی
رَسفوا َعیل

َ
ذیَن ا

َّ
ل یا ِعبادَی ال

ُ
 « ق

ّوابی  َ ( »2
َّ
َ ُیِحبُّ الت

ّ
 اّلل

َّ
َصموا ِبهِ » -«ِان

َ
یَن آَمنوا ِباهلِل َو اعت

َ
د
َّ
ا ال مَّ

َ
ا
َ
 «ف

رسَ ( »3
َ
ذیَن ا

َّ
ل یا ِعبادَی ال

ُ
ِسِهم التقنطواق

ُ
ف
ْ
ن
َ
 ا

ی
ّوابی  َ » -«فوا َعیل

َّ
َ ُیِحبُّ الت

ّ
 اّلل

َّ
 « ِان

4« ) 
ّ

ِسِهم التقنطوا ِمن َرحمِة اّلل
ُ
ف
ْ
ن
َ
 ا

ی
رَسفوا َعیل

َ
ذیَن ا

َّ
ل یا ِعبادَی ال

ُ
رینَ » -«ق هِّ

َ
ط
َ
 « َو ُیِحبُّ الُمت
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 یفه از سوی مردم است؟گرایی چه حکمی دارد و راه مقابله با آن، انجام کدام وظدوری مسئولین از تجمل  -58

 توبۀ اجتماعی -( واجب است2 تزکیۀ نفس  -( واجب است1
 تزکیۀ نفس  -( بهتر است4 توبۀ اجتماعی -( بهتر است3

 

 ای خواهد داشت؟ ای باید صورت گیرد و چه ثمرهارزیابی تمدن جدید به چه وسیله  -59
 قوت این تمدنگیری از نقاط  احیای تمدن اسالمی با بهره -( معیارهای انسانی 1

 گیری از نقاط ضعف برای اصالح این تمدنعبرت  -( معیارهای انسانی 2

 گیری از نقاط قوّت این تمدناحیای تمدن اسالمی با بهره -( معیارهای الهی3

 گیری از نقاط ضعف برای اصالح این تمدنعبرت  -( معیارهای الهی4
 

دسترس پنداشتن رسیدن به هدف بزرگ احیای تمدن آرمانی چرا گدایی کردن علم از دیگران ناممکن است و دور از    -60
 اسالم، ناشی از چیست؟

 های مقصود بزرگ ها و زحمتها و فداکاریتحمّل نکردن رنج -( باید علم را که مایۀ اقتدار ملی است، همه جدی بگیرند. 1

 صود بزرگهای مقها و زحمتها و فداکاریتحمّل نکردن رنج -زاست. جوش و درون( علم درون2

 های اسالمهای مردم و عدم آشنایی با آموزهتلقّی سطحی از توانمندی -زاست. جوش و درون( علم درون3

 های اسالمهای مردم و عدم آشنایی با آموزهتلقّی سطحی از توانمندی  -( باید علم را که مایۀ اقتدار ملی است، همه جدی بگیرند. 4
 

های استبدادی از صحنه حوزۀ عدل و قسط، سبب خارج شدن برخی حکومت  کدامیک از آثار مثبت تمدن جدید در  -61
العملی در برابر کدام  گردید و توجّه گستردۀ کشورهای اروپایی پس از قرون وسطی به ساختار حکومت و دولت، عکس

 پدیده بود؟
 ظهور ظلم فراگیر و استعمار -توجه به قانون و حقوق ( 1

 حاکمیت نامطلوب کلیسا  -توجه به قانون و حقوق ( 2

 حاکمیت نامطلوب کلیسا  -مشارکت مردم در تشکیل حکومت( 3

 ظهور ظلم فراگیر و استعمار -مشارکت مردم در تشکیل حکومت( 4
 

اند« و »کسانی که برترین جهاد را انجام ، به ترتیب مصداق »کسانی که از آتش دوزخ در امانملسو هيلع هللا ىلصطبق سخنان پیامبر اکرم    -62
 دهند«، کدام افراد هستند؟ می

 سوی بندگی خدا ها بهآزادکنندگان بندگان خدا از بندگی انسان - ( عالمان پرهیزکار1

 ابرازکنندگان سخن حق در برابر سالطین جبّار  - ( جویندگان علم2

 سوی بندگی خدا ها بهآزادکنندگان بندگان خدا از بندگی انسان - ( جویندگان علم3

 ابرازکنندگان سخن حق در برابر سالطین جبّار  - ار( عالمان پرهیزک4
 

روی رساند و مقدم بر بازگشت درهای رحمت خداوند به  در انقالب انسان علیه تمایالت پست خود، کدام عامل مدد می  -63
 کند؟کار، چه چیزی کفایت میانسان توبه

  تخلیه - ( عقل2  تخلیه - نفس( 1
 پشیمانی  - ( عقل4  پشیمانی  - ( نفس3

 

 کند و نشانۀ اینکه حقیقتاً از گناهی توبه کرده است، چیست؟ توبه کننده در جهت دور شدن از گناه تالش می  چرا  -64
 ای نداشته باشد. کند به گناه عالقهسعی می - کند.( انجام گناه، ایمان ضعیف او را زایل می1

 اشته باشد. ای ندکند به گناه عالقهسعی می -( انجام گناه مساوی با شکستن توبه است.2

 کند در عمل از گناه دوری کند. سعی می -( انجام گناه مساوی با شکستن توبه است.3

 کند در عمل از گناه دوری کند. سعی می - کند.( انجام گناه، ایمان ضعیف او را زایل می4
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 سازد؟ ییک از معیارهای تمدن اسالمی را روشن م ترتیب کدامهریک از موارد زیر در جامعۀ اسالمی، به  -65

 نظام اجتماعی باید بر پایۀ قوانین و دستورات الهی استوار گردد.الف(  
 اند و همه برادر و خواهر یکدیگرند.همۀ مردم از یک پدر و یک مادر زاده شدهب(  
 آمد تا جامعۀ جاهلی را متحول کند.   ملسو هيلع هللا ىلص پیامبر اکرم  ج(  
 ورزی خرد -عدالت اجتماعی   -والیت الهی(  2 گراییآخرت  -احیای منزلت زن -( عدالت اجتماعی 1
 گراییآخرت  - عدالت اجتماعی  -( والیت الهی 4 ورزی خرد -احیای منزلت زن -( عدالت اجتماعی 3

 

 گرایی« کدام است؟ترین آسیب رویّۀ مصرفترین نیاز انسان« و »جدیترتیب »اساسیبه  -66
 وی زندگی مشغولی دائمی و تغییر الگدل -( تکامل بُعد معنوی و متعالی 1

 آلودگی محیط زیست و پیدایش جوامع فقیر و غنی  -( تکامل بُعد معنوی و متعالی 2

 آلودگی محیط زیست و پیدایش جوامع فقیر و غنی  - رشد و تعالی معنوی و مادی( 3

 مشغولی دائمی و تغییر الگوی زندگی دل  - رشد و تعالی معنوی و مادی( 4
 

یک از آثار تمدن جدید مربوط العادۀ تولید علم« به ترتیب به کدامو »جهش فوق   العاده و تغییرات در طبیعت«»تصرف فوق  -67
 شود؟می
 رشد سریع علم -نابودی طبیعت( 2 زدگی علم  -نابودی طبیعت( 1
رشد سریع علم -مندی بیشتر از طبیعتبهره( 4 زدگی علم -مندی بیشتر از طبیعتبهره( 3

 

ماندگی دست به گریبان کرد و رهبران روشنفکر کلیسا چه قرون وسطی با فقر و عقبتدریج اروپا را در  چه عواملی به  -68
 تدبیری برای آن اندیشیدند؟ 

 مطالعه و تحقیق پیرامون تجربیات تمدن اسالمی -اهمیت جلوه دادن مسلمانانالعمل علیه اسالم و بیعکس( 1

 ریات دانشمندان گذشتهرها کردن نظ -ها و اعتقادات تحریف شده و ساختۀ کلیساآیین (2

 مطالعه و تحقیق پیرامون تجربیات تمدن اسالمی -ها و اعتقادات تحریف شده و ساختۀ کلیساآیین( 3

 رها کردن نظریات دانشمندان گذشته -اهمیت جلوه دادن مسلمانانالعمل علیه اسالم و بیعکس( 4
 

شود، در عبارت کدام گزینه آورده شده خداوند متعال مییکی از کارهایی که موجب تسهیل بازگشت انسان به سوی    -69
 است؟

 بخشد. امید نباشید، خداوند همۀ گناهان را می( از رحمت الهی نا1

 کند. ها را به حسنات تبدیل می( کسی که بازگردد و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، خداوند گناهان آن2

 ند، دوست دارد و پاکیزگان را دوست دارد.کنو خداوند کسانی را که زیاد توبه می( 3

 کار نیست. تر از جوان توبه کسی نزد من محبوب  (4
 

 آید؟ های اجتماعی چیست و اگر مردم در انجام آن کوتاهی کنند، چه بالیی بر سر جامعه میترین راه درمان بیماریمهم  -70
 شوند. تر میتر و محکمعی قویگناهان اجتما  -از منکرمعروف و نهی ( انجام دادن وظیفۀ امر به 1

 شوند. تر میتر و محکمگناهان اجتماعی قوی - های اساسی و زیربنایی( فعالیت2

 شود. نور هدایت خاموش و تباهی فراگیر می  -از منکرمعروف و نهی ( انجام دادن وظیفۀ امر به 3

 شود. نور هدایت خاموش و تباهی فراگیر می - های اساسی و زیربنایی( فعالیت4
 

 های زیر درمورد مراحل تکمیلی توبه صحیح است؟ یک از گزارهکدام  -71
 کننده به گناهی که از آن توبه کرده است، عالقه ندارد. توبه  ف(ال

 .هاستتر از حقوق مادی آنها مهمحقوق معنوی انسان  (ب
 الناس در ابتدا باید برای صاحبان حق، طلب خیر کرد. در جبران حق   (ج
 اهلل، اطاعت و بندگی است.ترین حقمهم   (د

 ( ب، د 4  ( ب، ج 3 ( الف، د 2 ( الف، ج 1
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این شبهه که »چرا در اسالم این همه منع کردن رایج است؟«، از جانب کدام گروه قابل  ایراد است و پاسخ قرآن به این   -72
 گونه افراد چیست؟ 

 دانید.« داند و شما نمی»و خدا می -کنندگری خداوند را انکار می( آنان که نصیحت1

 کند.«»و خدا گروه ستمکاران را هدایت نمی -کنندگری خداوند را انکار میآنان که نصیحت (2

 دانید.«داند و شما نمی»و خدا می -برند ( کسانی که از گسترش خطرات سود می3

 کند.« نمی»و خدا گروه ستمکاران را هدایت  -برند ( کسانی که از گسترش خطرات سود می4
 

 گردد؟ چیزی سبب ناپاک شدن روزی میدربارۀ کسب و کار حالل چیست و چه  ملسو هيلع هللا ىلص عقیدۀ پیامبر اکرم    -73
 گراییگرایی و مصرفرواج تجمل -جزء از ده جزء عبادت است نه( 1

 فریبکاری در معامله -جزء از ده جزء عبادت است نه( 2

 گرایی گرایی و مصرفتجملرواج  - ( باید پس از یادگیری مسائل شرعی تجارت باشد3

 فریبکاری در معامله - ( باید پس از یادگیری مسائل شرعی تجارت باشد4
 

ها معرفی کرد و در کنار آن، چگونه افق نگاه در آغاز رسالت، اقرار به کدام جمله را شرط سعادت انسان  ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا    -74
 ها را اعتال بخشید؟انسان

 و اطیعوا الرسول» -( معبودی جز اهلل نیست1
ّ

 « اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول » -( بگو خدا یگانه است2 « اطیعوا اّلل
 « آمن باهللا و الیوم اآلخر» -( بگو خدا یگانه است4 « ن باهللا و الیوم اآلخرآم» -( معبودی جز اهلل نیست 3

 

»آزاد بودن حق تحصیل برای زنان« و »پیدا شدن اندیشمندان بزرگی از زنان در جهان اسالم« به ترتیب مرتبط با کدام   -75
 یک از معیارهای تمدن اسالمی است؟ 

 های اصیل اومنزلت زن و ارزشاحیای  -های اصیل او( احیای منزلت زن و ارزش 1

 توجه به علم و دانش و خردورزی  -های اصیل او( احیای منزلت زن و ارزش 2

 های اصیل اواحیای منزلت زن و ارزش  -( توجه به علم و دانش و خردورزی3

 توجه به علم و دانش و خردورزی  -( توجه به علم و دانش و خردورزی4
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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. 

 

 The students ---------- for the exam they will take in the coming month since it will be very 

beneficial to make them aware of some strategies.  

1) must prepare  2) must be prepared 

3) can prepare  4) can be prepared 
 

 The weather was rainy yesterday. We could continue our project if we ---------- to work early in 

the morning. 

1) have rushed 2) had rushed 3) rushed  4) could rush 
 

 We took the exam yesterday and the teacher came to class late. Before the teacher's arrival, our 
friends  ---------- the principal to postpone the exam for a few days. 

1) requested                   2) had been requested   

3) had requested  4) were requested 
 

 One of my close friends might buy a luxurious car if some money ---------- so that they could 
decide appropriately at that moment. 

1) saved      2) would save  

3) were saved     4) are save 
 

 The United States was able to overcome German power in World War II. But to be honest, it 
could not have done it without the ---------- of his allies like Russia. 

1) aim  2) aid  3) tail  4) care 
 

 In an ------------ vision we can see the world is flawless and without any crime. In the reality, it's 

not possible to find such a utopian place. 

1) immediate 2) inner 3) invisible  4) imaginary 
 

 Due to the conditions that have been made by the sanctions in recent years, nearly the price of all 

kinds of ---------- has been increased. 

1) types 2) goods 3) tips 4) guides  
 

 To have an effective presidential election, the officials must ------------ some strategies to 
encourage people to participate in this vital and important decision. 

1) apply                        2) appoint    3) appreciate  4) approve 
 

 Oil ---------- is gradually growing among the families in our country which can be considered a 
hazardous factor resulting in a heart attack. 

1) conclusion  2) comprehension 3) composition 4) consumption 
 

 Those who ---------- orders to commit cruelty should be answerable for their crimes since it is one 

of the bad habits which is going to be common in society. 

1) obey                         2) replace     3) offer  4) recognize 
 

 Energy is a powerful sense with various definitions in life. Positive energy can be ---------- by 

those who think best to do the best for their countrymen. 

1) given up 2) given off  3) given on 4) given in 
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 The assessment for the course should involve written assignments and ---------- tests to find out 

the quality of the students' learning level. 

1) renewable 2) seperate  3) practical   4) alternative 
 

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. 

        

       By the end of the century close to thirteen million people (88) -------- to move from their 

current homes due to the fact that global warming is occurring. The earth’s ozone layer is 

important in all (89) --------of human life because it is able to (90) --------ultraviolet radiation, 

also known by many as UV rays. The sun produces UV rays and some are able the reach the 

earth’s surface, but a plethora amount of them are absorbed by the ozone layer which prevents 

the UV rays from reaching the earth’s (91)  -------- . The ozone layer helps to protect living (92) -

------- on earth from the harm that UV rays cause. Without the ozone layer, life on earth’s surface 

would be almost impossible. 
 

 1) forced      2) is going to be forced  

3) would be forced     4) will be forced 

 1) sides    2) aspects   3) stages   4) lives 

 1) reduce   2) reflect   3) absorb  4) produce 

 1) age    2) surface   3) ground   4) core  

 1) humans  2) creatures  3) cells   4) animals 
 

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: 
 

Since the World Health Organization (WHO) declared the COVID-19 outbreak a 

pandemic back in March 2020, the virus has claimed more than 2.5 million lives globally with 

upwards of 113 million cases being confirmed by laboratory tests (March 2021).The pandemic 

has impacted almost every corner of life, causing global economies to stall, changing the way we 

work and interact with our loved ones, and stretching healthcare systems to the limit. 

Governments around the world have been forced to implement harsh restrictions on human 

activity to curb the spread of the virus.COVID-19 vaccination is now offering a way to transition 

out of this phase of the pandemic. Without them, many scientists believe that natural herd 

immunity would not have been sufficient to restore society to its normal status quo and that it 

would have resulted in extreme fatality. This is something that has been echoed by many health 

organizations including the WHO. In a scenario without access to vaccines, strict behavioral 

measures may have had to remain for the foreseeable future. 
 

 Which of the following statements is FALSE? 

1)  COVID has made global economics stall 

2)  The way we work has changed due to COVID 

3)  Our interactions with our loved ones have remained unchanged 

4)  There has been 113 million confirmed COVID cases 
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 The underlined word "curb" has the closest meaning to: 

1) recycle 2) free 3) allow  3)  Prevent 
 

 Which of the following best describes the main idea? 

1) The increasing number of confirmed cases 

2) The Importance of COVID-19 Vaccination 

3)  Scientists’ outlook on vaccination 

4) The impact of Covid on our lives 
 

 What does the underlined pronoun ‘it’ refer to? 

1)  Status quo 

2)  Natural immunity system 

3)  Society 

4)  Extreme fatality 
 

PASSAGE 2: 
      Before you settle on "Writing" as a career, there are some questions you might want to ask 

yourself. For example, have you considered why you want to be a writer? Perhaps the lifestyle 

seems romantic and glamorous. Maybe this is a dream you've had ever since you were young, 

and one you've not let go of. But writing for a living is not easy, and before you start, you should 

be sure that you are doing it for the right reasons and go in with your eyes open.An important 

aspect of being a writer is getting used to being alone. A professional writer must be ready to 

spend at least five hours a day alone, often in front of the computer. Are you ready for this degree 

of isolation? While many writers are initially attracted to the idea of working for themselves, 

often they find it isolating in the long term. At the same time, remember that writing is a craft as 

well, requiring sustained intensity, precision, and extended periods of concentrated effort. Good 

stories are created through immense effort  .In addition to the solitude and the hard work, there is 

still the mysterious question of talent. How can a person know whether he or she has talent or 

not? This is one of the hardest questions to answer, and there is no foolproof way of detecting 

talent. 
 

 Who did the author write this passage for? 

1) High school English students    

2) Teachers of fiction writing          

3) Professional fiction writers  

4) People interested in "Writing" as a career 
 

 What does the underlined word ‘glamorous’ have the closest meaning to? 

1) charming   2) fun    3) entertaining   4) clearly 
 

 What is the purpose of the passage? 

1) to encourage more people to start writing 

2) to help people decide their career path 

3) to warn people that writing is not that easy 

4) to describe the difficulties the author faced 
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 Which of the following statements is TRUE? 

1) Writing can be both done alone and with others around. 

2) Writing is similar to crafting since they both need concentrated effort. 

3) It’s quite easy to detect writing talent. 

4) Writing as a career is popular due to its romantic lifestyle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 .  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 155 گویی:مدت پاسخ  135 تعداد سؤال: 

 

 گروه آزمایشی علوم تجربی ختصاصیا دفترچه  

 ( 29/2/00چهارشنبه ) 16آزمون ماز ـ مرحله 

 
 

 زمان تا شماره  از شماره  ال تعداد سؤ درس 

 دقيقه 47 130 101 30 ریاضي

 دقيقه 40 180 131 50 شناسيزیست 

 دقيقه 40 210 181 30 فيزیک

 دقيقه 28 235 211 25 شيمي
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پذیر و تابعی مشتقfاگر  
x x

f (x) f (x)
( lim ) ( lim )

x x→ →

− −
+ + =

− −

2

1 1

2 2
4 4 0

1 1
باشد، در این صورت حاصل 

h

f ( h )
lim

h h→

+ −

+

2

2 30

1 2

 کدام است؟ 

1  )2  2  )−2  3  )
1
2

  4  )3  

fبر تابع 3ای به طول در نقطهLخط     (x) مماس است. معادله خطLتواند باشد؟ کدام می 
1  )x y+ − =3 4 20 0  2  )x y− + =3 4 20 0 
3  )x y+ + =3 4 20 0  4  )x y− + + =3 4 20 0 

 
 
 
 

 

yاگر معادله خط مماس با بیشترین شیب ممکن بر تابع    x ax x a= − + − −3 در نقطۀ  2
a

( , b)− +1
3

 bرخ دهد مقدار   

 کدام است؟ 
1  )3   2)−3  3  )2  4  )−2  

 

اگر  
x

f (x) f (x)
lim

x→

+ −
=

−

3

21

2
4

1
g(x)باشد. در این صورت مشتق تابع    xf (x)= xدر نقطه   3  کدام است؟  1=

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

fمشتق راست تابع   (x) x
x

− 
= −  

 

32
xدر نقطه  4  کدام است؟   16=

1  )−
1
16

    2)
1
16

   3) −
1
4

  4  )
1
4

  

 

fنمودار مشتق تابع   (x) | x | [x]= − )در بازه  1+ , )0  کدام است؟   2

1)   2)  

3)  4  ) 
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اگر  
h

f ( h) f ( )
lim

h→

+ −
=

0

2 2
3

2
fو   (x x ) g( x x )+ − = + −2 24 10 2 5 باشد، حاصل  16

x

x
lim

g(x) g( )→

−

−2

13 26
2 2 2

 چقدر است؟  

1)  
1
24

  2) 
96
169

  3) 24  4  )
169
96

  

 

 باشد چقدر است؟  2ای سطح مربعی وقتی نصف قطر آن آهنگ لحظه 

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

fاگر تابع   (x) به صورت شکل مقابل باشد، وضعیت یکنوایی تابعg(x) x f (x)= کدام   3
 است؟

  صعودی اکید  (1

 نزولی اکید  (2

  ابتدا صعودی اکید سپس نزولی اکید  (3

 ( ابتدا نزولی اکید سپس صعودی اکید 4

 

yبازه تابع   کدامدر    x x x= − + +3 26 15   صعودی و آهنگ تغییرات آن در حال کاهش است؟   3

1)( , )+1  2)( , )+2   3)( , )− 2  4  )( , )− 3  
 

اگر  
x x x

f (x)
x x x

 − + 
= 

− 

2

2

2 2 1

2 1
f، آنگاه تابع  )یدر بازه1− , )0  ، چه وضعی دارد؟2

 نزولی اکید و ناپیوسته ( 4 صعودی اکید و ناپیوسته  (3 نزولی اکید و پیوسته  (2 صعودی اکید و پیوسته  (1

تابع 
| x | x

f (x)
x x

− 
= 

+ 
3

1 0

8 0
 چند نقطه بحرانی دارد؟  

 ( سه 4 دو  (3 یک (2 صفر  (1

fتابع  (x) | x | x= − − +2 4  دارای چند اکسترمم نسبی است؟ 3

 3( 4 2( 3  1  (2 ( صفر 1

های نسبی تابع  در مورد اکسترمم 
[x] x

f (x)
x x


= 

−  1
 کدام گزینه صحیح است؟  

 اند. برای این تابع اکسترمم نسبی ( همة نقاط  2 اند. نسبی max( نقاط با طول صحیح  1
 ( این تابع اکسترمم نسبی ندارد.4 اند.نسبی min( نقاط غیرصحیح فقط3
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تابع   به  مربوط  مقابل  نمودار  yاگر  x x= −4 خط    8 پاره  نقطه   BCو  مستطیل    Mدر  مساحت  باشد  مماس  تابع  بر 
OABC   کدام است؟ 

1)  36 2  2) 38 2  
3) 312 2  4  )314 2  

 
 

 
 

yی ی نقاط روی منحنی به معادلهترین فاصلهکم  x= − yی، از خط به معادله2 x=  ، کدام است؟ 2−

1)  
2
8

 2)
7

2
8

  3)
8

2
7

  4)
5

2
8

  

fدر فضای بین دو نمودار   (x) x= − g(x)و 24 x= fطوری که دو راسش بر روی کنیم بهمستطیلی رسم می22 (x) و دو
ترین مساحت ممکن برای باشند. اگر اضالع مستطیل موازی محورهای مختصات باشند. بزرگg(x)راس دیگر آن بر روی 
 مستطیل کدام است؟ 

1)  
32
9

  2)  
39
2

  3)  
32
7

  4  )
39
8

  

fترین مقدار تابع  اگـر بیش   (x) x x= − ]ی  در بـازه   3 , ]0 bترین مقدار آن برابر  و کـم   aبرابر    8 aباشد    3 b+  کـدام ،
 است؟ 

1  )
40
9

  2  )
41
9

  3  )
43
9

  4  )
52
9

  

yمینیمم مطلق تابع   x x= −  کدام است؟ 4

−  (2 صفر  (1
1
2

  3)  −1  4  )−4  

دهیم. حجم شکل حاصل چقدر  دوران می  dل خط حودر شکل مقابل را    ABCمثلث  
 است؟

 

1)  5   
2) 4  

3) 3   

4  )6 
 
 

)Bای که از دو نقطه  طول مرکز دایره    , ) ,A( , )4 4 5  تواند باشد؟ها مماس است کدام می  xکند و بر محور عبور می  3

1)  −8 30  2) −8 20  3) −8 24  4  )−8 40  
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xی اگر دایره  ax y y b+ + − − =2 2 4 aدر ربع اول بر هر دو محور مختصات مماس باشد، مقدار0 b+2 کدام است؟ 

 صفر ( 4  4−  (3  8−  (2  12−  (1
 

)Bی ، نقطهmازای کدام مقادیر به  , )0 xی درون دایره به معادله2 y x y m+ + − + =2 2 4 6  گیرد؟قرار می0

1)  m 9 2)  m 1 3)  m 3 4  )m 8  
 

)Aکه   ABخط اگر پاره  , )1 )Bو   2 , )−1 xباشد، دایرة می  3 y x y m+ + + + =2 2 2 بر را فقط در یک نقطه قطع کند ولی   0
 کدام است؟  mآن مماس نباشد، حدود

1)[ , ]− −15 5    2  )[ , ]− −15 12  3  )[ , ]− −15 10  4  )[ , ]− −20 10  
 

xی دایره دو    y x y , x y x y+ + + + = + − − + =2 2 2 22 4 1 0 2 4 4  نسبت به هم چه وضعی دارند؟ 0

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

آن    بزرگ  قطر  که  مقابل  شکل  بیضی  آن    a2در  کوچک  قطر  فاصله b2و  و 

aرابطه   ،  c2کانونی  c ac+ =2 22 2 زاویه   2 است.  Fبرقرار  BF    درجه چند 
 است؟

 

1)90   2  )60   
3  )30  4  )45  
 

 

و خروج از مرکز بیضی    24برابر   MNFاگر محیط مثلث   Fو Fهای در بیضی شکل مقابل با کانون  
2
3

باشد، اندازه قطر 

 کوچک بیضی چقدر است؟ 

 

1)4 7  2)2 7     
3)3 7    4  )5 7  
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yمعادالت قطر بزرگ و کوچک بیضی به ترتیب   x= yو   4− x=  و طول یکی از 4های کانونی است. اگر طول یکی از راس
 باشد اندازه قطر کوچک بیضی چقدر است؟   3هاکانون

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

  
 

سه مهره سفید و چهار مهره قرمز قرار دارد اگر یک مهره Bمهره سفید و درون جعبه   nسه مهره قرمز و   Aدرون جعبه  

ه خارج کنیم احتمال قرمز بودن آن یک مهر  Bمنتقل کنیم و سپس از جعبه    Bرا به جعبه    Aاز جعبه  
31
56

است. تعداد   

 چند تاست؟  Aهای جعبه مهره

1)  8  2) 7  3) 6  4  )9  
 

کنیم ایم، با چشمان بسته یک کارت انتخاب میها نوشتهروی آن  10تا    1کارت وجود دارد که اعداد    10ای  درون یک کیسه 
 است؟   5کنیم، با چه احتمالی کارت دوم مضرب و بدون رویت آن کارت دیگری را انتخاب می

1)  /0 3  2) /0 4  3) /0 1  4  )/0 2  
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 است؟  نادرستفناوری،  ، در ارتباط با زیستعبارتکدام   

 فناوری کالسیک و نوین صورت گرفته است.ها( در زیست( استفاده از ریزاندامگان )میکروارگانیسم۱

 های آن صورت گرفت.( تولید محصوالت جدید با اصالح خصوصیات ریزاندامگان فقط در یکی از دوره2

 فناوری کالسیک نیز از محصوالت تخمیری استفاده شده است.فناوری سنتی، در زیستعالوه بر زیست( ۳

 فناوری مورد توجه قرار گرفته است.( تولید محصوالت مختلف توسط موجودات زنده و غیرزنده، در زیست۴
 

 کند؟ کدام یک از موارد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می 
 دهد.«ای که .................... رخ می، بالفاصله پیش از مرحله »در چرخۀ کالوین گل رز

 های فسفات به بسترۀ کلروپالست شود، آزاد شدن گروهکربوکسیل باعث ایجاد ترکیبی می ( آنزیمی با تشکیل گروه۱

 ئوتیدی   های نوکلشوند، تولید و مصرف انواع مولکولهای وابسته به نور استفاده میهای واکنش( فراورده2

 های آب شود، مصرف مولکولدار و غیرنوکلئوتیدی از چرخه خارج می( ترکیبی کربن۳

 دهد، تجزیۀ مولکولی ناپایدار فسفاته رخ میکربنه و تک( تولید اسیدی سه۴
 

طور حتم کدام  به  ،کربنی تولید شده است. در طی این فرایندهابه دنبال نوعی تنفس در یاختۀ میانبرگ گل رز، ترکیب پنج 
 شود؟ مورد مشاهده می

 شود. ماده تولید میدر سطح پیش  ATP( مولکول 2  شود. کربنی ترکیب می( اکسیژن با مولکول پنج۱
 شود. کربنی در محل تولید خود، تجزیه می( مولکول پنج۴  شود. آزاد می 2COکربنی،  ( با تجزیۀ مولکول سه۳
 

هایی با فعالیت کمتر از حد طبیعی کاربرد  شود که در ساخت اینترفروننوعی مهندسی ایجاد میهر دنای نوترکیبی که طی   
 دارد، ............ 

  ی در معده واقع  دی ساکاریپل  ینوع  یۀها قدرت تجز از آن  کی  چیاست که ه   یدر جاندار  یکروموزوم کمک  ینوع  یهاژن  ی( دارا۱

 گاو را ندارند. 

چند    ، نیها همانند نوع پسآن  نی است نوع اولممکن  یاهیگ  ی هااختهی را دارد که در    زبانیم  ی هااختهی از  یعبور از بخش  یی ( توانا2

 باشد.  هیال

 کند.  یاتصال دهنده، همانندساز  می آنز وجود به  ازی بدون ن تواندیم رد،یگیقرار م  وارهیکه پس از منفذدار شدن د ی ااختهی( در ۳

 ژنی خود را افزایش بدهد. های ژنی یا بین، تعداد توالیزبان ی)سلول( ماختهی  یها میدر عدم حضور آنز تواندیم این دنا (۴
 

 نماید؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می 
 های .................. فتوسنتز، ..................« شده در شکل مقابل، در واکنش» در بخش مشخص

 یابد. منظور تثبیت کربن غیرآلی، عدد اکسایش آن افزایش میبه -نور( مستقل از ۱

 کند. ، الکترون برانگیخته ایجاد می۱برخالف فتوسیستم  2فتوسیستم   -به نور ( وابسته2

 شود.کربنی در کالوین، یک گروه فسفات آزاد میضمن ایجاد هر قند سه  -( مستقل از نور۳

 شود.فراهم می NADHهای الزم برای ساخت یک مولکول آب، الکترونبا تجزیۀ هر  -به نور ( وابسته۴
 

 صفات ثانویۀ جنسی در طاووس نر، کدام مشخصۀ زیر را دارد؟ 

 دهد.های مربوط به صفات سازگارکننده در جانور خبر می( از داشتن ژن۱

 دهد. رود و احتمال بقای جانور را افزایش مییابی به کار می( هنگام جفت2

 کند. ها را تضمین میگیری با نر دارای چنین صفاتی، فقط سالمت زادهت( جف۳

 طول زندگی جانور قابل مشاهده است.  تمام شود و در( توسط جانوران ماده ارزیابی می۴
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 ای که .................. قطعاً .................. هر یاخته 

 ناتوان است.  ایدر مسیر تنفس یاخته 2COدر تولید  -به پیرووات را دارد NADHمولکول  های( توانایی انتقال الکترون۱

 کند. انواع مختلفی از حاملین الکترون را در راکیزۀ خود تولید می  - کندای، الکترون خود را به اکسیژن منتقل می( در تنفس یاخته2

از  برخی از الکترون  -کند نوعی ترکیب آلی تولید می  2COهای  ( با مصرف مولکول۳ تامین    NADPHهای مورد نیاز خود را 

 کند.می

تولید    ATPبدون نیاز به اکسیژن، مولکول    -کندتولید می  2CO( با جداسازی یک کربن از پیرووات در فضای خارج راکیزه  ۴

 کند.می
 

شود، ی میزبان انجام میی واردکردن دنای نوترکیب به یاخته....... از مرحلهسازی دنا که بالفاصله .....ای از همسانهدر مرحله 
 ............   نیستممکن  

 ای مختل شوند. ( بعد ـ با اتصال ضدپادزیست به پادزیست، فرایندهای یاخته۱

 ( قبل ـ به دنبال تولید مولکول آب، دنا از حالت خطی به حالت حلقوی تبدیل شود. 2

 دیسک نوترکیب در میزبان، سبب بروز حساسیت به پادزیست در آن شود.  ( بعد ـ فقدان۳

 سازی متصل شود. ( قبل ـ ژن خارجی در مجاورت جایگاه آغاز همانندسازی به ناقل همسانه۴
 

 کند، کدامون آب لوبیا که آب مورد نیاز الرو حشرات موجود در آنها را تامین میهای خشک و بددربارۀ فرآیندی درون دانه 
 گزینه درست است؟

 شوند.های اکسیژن موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون با دریافت الکترون به یون اکسید تبدیل می( مولکول۱

 کنند. را دریافت می NADHهای حاصل از اکسایش ( همۀ اجزای موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون، الکترون2

 کنند.های هیدروژن شرکت میهای حامل الکترون، در انتقال یونمولکولهای دخیل در اکسایش ( همۀ مولکول۳

 دهد. ( مولکول پروتئینی موجود در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون غشای خارجی راکیزه، الکترون خود را به خارج غشا انتقال می۴
 

ای ....... گیرندۀ نهایی الکترون است، در هر مرحلهای و تخمیر، در فرایندی که نوعی مادۀ ...........در مقایسۀ بین تنفس یاخته 
 شود.کند، .................. میکه .................. تغییر می

 نوعی ترکیب دو نوکلئوتیدی مصرف  - خاصیت ترکیبات -دار( کربن۱

 تعداد فسفات ترکیبات دستخوش تغییر  -میزان انرژی یاخته - ( فاقد کربن2

 پیوند اشتراکی میان دو کربن شکسته  -ربن ترکیباتتعداد ک -دار( کربن۳

 نوعی ترکیب سه کربنه اکسید  -یاختهمقدار فسفات آزاد میان - ( فاقد کربن۴
 

 ............   شده در بدن، ........ تولیدشده در مقایسه با پروتئین ساخته....  در فناوری مهندسی 
 پپتیدی دارد. زنجیرۀ پلیپپتیدی برابری در   ( پروتئین، پالسمین ـ پیوند۱

 ( ژنتیک، اینترفرون نوع یک ـ فعالیت ضدویروسی بسیار باالتری دارد. 2

 ( ژنتیک، اینترفرون ـ ساختار اول پروتئینی متفاوتی دارد. ۳

 ( پروتئین، آمیالز ـ توانایی تشکیل قندهای ساده را دارد. ۴
 

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

 گردد، ..................«ماده که .................. میدر سطح پیش  ATPتولید    روشهای .................. در هر  »در همۀ یاخته

 شود. فقط در یک مرحله، پیوند بین دو اتم کربن شکسته می - اضافه به ترکیب قندی، فسفات -های قرمز بالغ( گویچه۱

 شود.قبل از تولید ترکیب حامل الکترون، فسفات آزاد مصرف می - کربنۀ اسیدی تولید ۳ترکیب  -( پوششی پوست2

 کند. های واکنش کمک مینوعی ترکیب غیرآلی، به آنزیم - کربنه بازسازی ۴ترکیب  - ( حاوی دیسک )پالزمید(۳

 شود.تیدی تولید مینوعی ترکیب دو نوکلئو -دار مصرفدر ابتدا، مادۀ فسفات -( با بیش از دو هستۀ بدن انسان۴
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 کند؟ کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می 
 »هر یاختۀ ....................« 

 لپه، توانایی تولید اکسیژن را دارد.   ( متعلق به بافت سازنده مغزریشۀ گیاهان تک۱

 نور بسازد. را به کمک انرژی مواد مغذی و  ATPتواند ، میCAMکنندۀ مواد آلی در گیاهان ( تولید2

 یافته برای فتوسنتز قرار گرفته است.، در ساختار تخصص۳C( فتوسنتزکنندۀ گیاهان ۳

 کربنۀ دوفسفاته را دارد. ، توانایی تولید اسید سه۴Cدار گیاهان ( کلروپالست۴
 

 کند؟چند مورد، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می 

 شود.«یوکاریوتی در اشرشیاکالی، همواره از ............ استفاده می  سازی نوعی ژنی همسانه»در ............ مرحله
   EcoRIی پروکاریوتی  دهندهالف( اولین ـ آنزیم برش

 ب( دومین ـ پالزمید )دیسک( دارای ژن مقاومت به پادزیست
 ی باکتری ج( سومین ـ شوک الکتریکی برای ایجاد منفذ در دیواره

 های تراژنی ین برای جداسازی یاختهسیلد( چهارمین ـ پادزیست آمپی
۱ )۱ 2 )2 ۳ )۳ ۴ )۴ 
 

 کدام عبارت دربارۀ واکسن صحیح است؟  

 خطر هستند. زا نبوده و بیهای تولید شده با روش مهندسی ژنتیک، بیماری( بسیاری از واکسن۱

 تولید آن هستند.های قدیمی مورد استفاده برای ها، تنها روشها و یا کشتن آن( ضعیف کردن میکروب2

 ( هر  واکسن تولید شده باید بتواند دستگاه ایمنی بدن را  بدون اینکه منجر به بیماری شود، تحریک کند. ۳

 زا به نوعی ناقل تولید شده است.ژن سطحی عامل بیماریبا انتقال آنتی B( واکسن نوترکیب ضد هپاتیت  ۴
 

 باشد؟جانوران، همواره صحیح میچند مورد، در ارتباط با رفتار زادآوری در   

 هاست.دهندۀ کیفیت رژیم غذایی آنها، نشانالف( صفات ثانویۀ جنسی در طاووس
 گیرد. های بیشتر در جنس ماده، انتخاب جفت توسط آن صورت میب( به دلیل صرف هزینه

 باشد.میشود و دارای اساس ژنی و ارثی ها توسط والدین پرداخت میهای پرورش زادهج( هزینه
 کند. ونگار دم طاووس نر در تمام فصول، شانس آن را برای انتخاب توسط جنس ماده بیشتر مید( پرهای پر نقش

 ۳( ۴ 2( ۳ ۱( 2 صفر ( ۱
 

 مطابق شکل، کدام گزینه درست است؟ 

۱ )D   وE های کنندۀ الکترونهمانند اولین مولکول دریافتNADH .جز زنجیرۀ انتقال الکترون اند ، 

 گیرد. صورت می Bدر بخش میانی  NAD+برخالف تولید   FADتولید  (2

۳ )E  همانندD     از عبور+H گیرد. های فسفات متصل به آدنوزین بهره میبرای افزایش گروه 

 وجود دارد.  بیشتری H+های  ، تعداد یونCنسبت به  A( در قسمت ۴

 

 بیان شده است؟ کدام گزینه، دربارۀ رفتارهای غریزی، به شکل درستی   
 ( به دلیل ارثی بودن، اساس و نحوۀ انجام آن، در همۀ افراد سالم یک گونه یکسان است. ۱

 شود.شده از محیط، اصالح میهای کسب( همواره پس از متولدشدن جاندار، تحت تجربه2

 اند. ای وابستهدورشتهها با نوعی بسپار کنش انواعی از پروتئین( برای بروز یافتن، قطعاً به برهم۳

 ها همانند دریافت غذای جوجۀ دو روزه، کامالً تحت تأثیر این نوع از رفتارهاست. پشت( رکود تابستانی الک۴
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 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می 

 .............«توان گفت  شود، می»در ارتباط با .............. که با فناوری مهندسی پروتئین ساخته می
 شود.های حبابکی میـ مانع از نرسیدن خون به ساختار دارای کیسه  K( آنزیمی با اثر مخالف با ویتامین ۱

 یابد. خوارها ـ فعالیت آن به دنبال تشکیل پیوندهای نادرست کاهش میکردن درشت( پروتئینی با توانایی فعال2

 شود.های نشاسته در درون دهان انسان میلید مونوساکارید از مولکول( آنزیمی کاربردی در صنایع غذایی ـ  سبب تو۳

های سرطانی ـ فعالیت کمتری نسبت به شکل طبیعی آن، به دلیل تشکیل پیوندهای  ( نوعی پروتئین با فعالیت علیه توده۴

 نادرست دارد.
 

 کند؟جملۀ زیر را قطعاً به درستی تکمیل می  کدام مورد، 

 ها، برخالف ...................« تلف زنجیرۀ انتقال الکترون یوکاریوت»در طی فرایندهای مخ

 شود.  اکسایش پیرووات، به ازای مصرف هر حامل الکترون، یک پروتون و دو الکترون به درون میتوکندری آزاد می (۱

 یابند.یتراکم توسط کانالی انتقال مهای هیدروژن از منطقۀ پرتراکم به منطقۀ کم( چرخۀ کربس، یون2

 شود. ای که ساختار نوکلئوتیدی ندارد، مشاهده می( گلیکولیز، انتقال الکترون از مولکولی به ماده۳

 یابد. هایی کاهش میدر فضای داخلی میتوکندری توسط مولکول  ( چرخۀ کربس، تراکم پروتون ۴
 

راکیزه )میتوکندری( همانند پمپ پروتون در  دومین پمپ پروتون )یون هیدروژن( در یک زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای   
 ای است؟ زنجیرۀ اول انتقال الکترون در غشای تیالکوئید، دارای چه مشخصه

 ( بین دو مولکول ناقل الکترون قرار گرفته است. ۱

 کند. ( الکترون را به فضای بین دو الیۀ غشا منتقل می2

 دهد. میهیدروژن را در محل تولید خود، افزایش  ( تراکم یون۳

 کند.استفاده می ATPهای برانگیخته برای تولید ( از انرژی الکترون۴
 

 کند؟ کامل می  نادرستکدام گزینه، عبارت زیر را به طور   

 »در مهندسی ژنتیک، به منظور ............« 

 دهد. هیدروژنی رخ میاستر زودتر از شکسته شدن پیوند ای از دنا، شکسته شدن پیوند فسفودی( جداسازی قطعه۱

 روند. های غیرتراژن از بین میبیوتیک به محیط کشت، یاختههای تراژنی، با اضافه کردن آنتی( جداسازی یاخته2

 دهد.دنای نوترکیب، تبدیل دنای حلقوی به دنای خطی پس از فعالیت آنزیم لیگاز رخ می( تولید ۳

 تنهایی استفاده کرد. ان شوک حرارتی را بهتو( انتقال دنای نوترکیب به میزبان، نمی۴

 

 های مشابهی تولید شود.تواند مولکولدر چرخۀ کالوین به هنگام ..................، همانند .................. در .................. می 

 ربسچرخۀ ک - های چهار کربنه مرحلۀ تولید نوعی مولکول -های آلی آغازگر چرخه ( تولید مولکول۱

 گلیکولیز  - مرحلۀ تولید فروکتوز فسفاته  -های قند های اسیدی به مولکول( تبدیل مولکول2

 اکسایش مولکول پیرووات   -تولید بنیان استیل   - فسفات های ریبولوز بیس( مصرف مولکول۳

 تخمیر الکلی  - های اتانال کاهش مولکول -( مصرف اولین ترکیب آلی پایدار۴
 

 ای است؟شود، دارای چه مشخصهمی فتوسنتزیهای  نوعی تنفس در گیاهان که باعث کاهش فراورده 
 تواند به دو نوع مولکول گازی متصل شود. شود که همانند هموگلوبین میاندازی می( توسط پروتئینی راه۱

 به سه روش مختلف است.  ATPبه ساخت   گیرد که قادر ( تمام مراحل آن در اندامکی صورت می2

 شود.کربنی حاصل می( به دنبال تجزیۀ هر مولکول ناپایدار در فضای بستره، ترکیبات سه۳

 شود. دار بازسازی میکربنی فسفاتهای دو کربنی، نوعی ترکیب پنج( با مصرف مولکول۴
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دهد، های ماهیچۀ دوسر بازو را افزایش مییاختهفسفات در  کدام عبارت، دربارۀ آنزیمی که سرعت واکنش مصرف کراتین 
 درست است؟  

 گیرد. ماده در جایگاه فعال آن قرار می( فقط یک نوع پیش۱

 گیرند. ( حداکثر دو گروه فسفات در جایگاه فعال آن قرار می2

۳ )ADP فسفات با جایگاه فعال آن رابطۀ مکملی دارد.همانند کراتین 

 های آن است. مادهم کمتر از تعداد پیشهای آنزی ( تعداد فراورده۴
 

 کدام عبارت، دربارۀ رفتار غذایابی در جانوران، همواره درست است؟  

 کند. ها را توسط جانور بیشتر میتر، شانس انتخاب آن( در دسترس بودن غذاهای بزرگ۱

 تامین کند. شود که بخش اعظم انرژی مورد نیاز او را ( غذاهایی توسط جانور مصرف می2

 تر و با انرژی بیشتر، دشوارتر از غذاهای کوچک است. ( به دست آوردن غذاهای بزرگ۳

 کند. ( رفتارهای غذایابی جانوران در هنگام وجود شکارچی یا رقیب، تغییر پیدا می۴
 

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  
 طور حتم ..................«ای که .................. است، بهدیسههای گیاهی، هر  طور طبیعی در یاخته »به

 کند.تولید می  ATPای آنزیمی،  کمک مجموعهبه  - (ی حلقوی DNAحاوی مولکول دِنا )  - الف
 کند. انرژی نور آبی و سبز را جذب و به انرژی شیمیایی تبدیل می - حاوی کاروتنوئید  - ب
 در همۀ غشاهای خود، رنگیزۀ فتوسنتزی دارد.  - تصل به هم مانند م دارای ساختارهای کیسه  - ج
 دهد.فرایند رونویسی و ترجمه را در مجاور هم انجام می - قادر به تولید اکسیژن در پی تجزیۀ آب  - د

۱ )۱ 2 )2 ۳ )۳ ۴ )۴ 
 

 کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می 

 شود.«شود، قطعاً ................. تولید می... مصرف میای از گلیکولیز که ................»در مرحله

 مولکول آب   -ای دو فسفاته ( ماده۱

 بنیان پیروویک اسیدی    -( بیش از دو نوکلئوتید 2

 ای غیرنوکلئوتیدی و دارای فسفات  ماده –( آب در واکنشی ۳

 دار  بیش از دو ترکیب فسفات -های آزاد سیتوپالسم  ( فسفات۴
 

 های کاکایی، ............ های خود ........... رفتار درخواست غذای جوجهر مراقبت موش مادر از زادهرفتا 

  کند. ( همانند ـ با گذشت زمان، بهبود و تکامل پیدا می۱

 تواند تحت تاثیر تجربه و محیط قرار بگیرد.( برخالف ـ نمی2

  شده است. طور کامل در هنگام تولد جانور ایجاد ( همانند ـ به۳

 یابد. کننده بروز می( برخالف ـ به دنبال فعالیت آنزیم رونویسی۴
 

کند،  های قندکافت را با صرف انرژی دریافت میهای پوششی مری، که محصول نهایی واکنشدر ارتباط با مکانی از یاخته 
 چند مورد درست است؟ 

 .  های غشادار از سیتوپالسم دریافت کندند توسط کیسهتواهای مورد نیاز خود را میپروتئین  - الف
 های چندین مولکول دِنا فعالیت کنند.توانند بر روی ژنهای رِنابسپاراز موجود در آن میآنزیم  - ب
 توانند پیش از فعالیت دِنابسپارازهای هسته فعالیت کنند.میهای دِنا بسپاراز موجود در آن  آنزیم - ج
 های مورد نیاز خود ایجاد کنند.از پروتئینتوانند محیطی برای تولید برخی  رومتر میمیک   2/0ای کمتر از  با اندازه  - د

۱ )۱                                    2 )2                         ۳ )۳                                   ۴ )۴ 
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 ....... با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.از طریق .....  نیستای که دارای ............ ممکن  گونهجانوران هم 
 هاتوانند بکرزایی انجام دهند ـ تولید فرومون( تنفس ششی بوده و می۱

 های دیداریهای مالپیگی بوده و رگ شکمی ندارند ـ عالمت( لوله2

 ( گیرندۀ مکانیکی صدا در پاهای خود هستند ـ حس بویایی ۳

 ـ لمس کردندان هستند دان و سنگ( معده، بین چینه۴
 

 چند مورد از موارد زیر، با توجه به شکل، درست اند؟   

شود، فسفات از منبعی غیر از مصرف می  Bدر هر قسمت از قندکافت که مولکول    - الف
ATP  گردد.مصرف می 

 شود.  اکسید هم تولید میدیشود، کربنتولید می  Aدر هر واکنش درون راکیزه که    - ب
شود.فعالیت مولکول »ج«، زنجیرۀ انتقال الکترون متوقف میدر صورت عدم    - ج

   
 شوند. های زنجیره، از فضای بین »ب« و »الف« و بدون عبور از »الف« وارد زنجیره مینصف الکترون  - د

۱ )۱ 2 )2 ۳ )۳ ۴ )۴ 
 

 کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می 
 توان گفت در ........... همانند ...........، دور از انتظار است.« ی»در ارتباط با انواع مختلف یادگیری، م 

 ( شرطی شدن فعال، فشار دادن آگاهانۀ اهرم توسط جانور ـ برقراری ارتباط بین رفتار و پاداش دریافتی ۱

 ( شرطی شدن کالسیک، ترشح بزاق در پاسخ به محرک شرطی ـ جایگزینی محرک شرطی با محرک طبیعی 2

 شرطی شدن کالسیک، برقراری ارتباط بین صدای زنگ و غذا توسط جانور ـ تغییر نسبتا پایدار در رفتار سگ ( ۳

 های گذشته و موقعیت جدید های قبلی برای حل مسئله ـ ایجاد ارتباط بین تجربه( شرطی شدن فعال، استفاده از تجربه۴
 

 کند؟ تکمیل می  نادرستیچند مورد عبارت زیر را به  

جانداران مختلف، از میان تخمیر الکلی و الکتیکی، در هر تخمیری که .................. قطعاً .................. قابل انتظار »در  
 ». .................. 

 است   –های حامل الکترون، به ترکیبی دوکربنه  انتقال الکترون   –شود  تولید مواد دفعی مختلف دیده می  - الف
 نیست  - ای کاهش تعداد یک کربن در مرحله  –یابد ربنه با دریافت دو الکترون، کاهش میکای سهماده   - ب
 است   - کربنه تولید ترکیبی دو  –شود  کربنۀ دیگری تبدیل می کربنه به ترکیب سهترکیبی سه  - ج
 نیست   –بدن    pHکاهش    –دهد  دهنده به قندکافت رخ میساخت مادۀ تداوم  - د

۱ )۱                            2  )2                               ۳  )۳                                     ۴ )۴ 
 

 نماید؟ میزیر را به درستی کامل    ، جملۀ کدام گزینه  
 شود.«»طی مراحل مهندسی ژنتیک، در مرحلۀ ............ از ............، قطعا ........... می

 استر، تشکیل اسید ـ بین دو انتهای مکمل پیوند فسفودیبریدن مولکول نوکلئیک( بعد ـ ۱

 اسید باکتری از حالت عادی، خارج  ( قبل ـ استفاده از شوک الکتریکی ـ شکل نوعی نوکلئیک2

 های خارج فام تنی به قطعۀ دنای جداسازی شده، متصل  ( بعد ـ ایجاد انتهای چسبنده ـ توالی۳

 دنای نوترکیب ـ در پی تولید انتهای چسبنده، فقط پیوند فسفودی استر شکسته   ( قبل ـ تولید ۴
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 کنند که در آن .................. هایی که .................. بیشتر انرژی خود را از روشی تامین میدر ماهیچۀ چهارسر ران، یاخته 

 پذیر خواهد بود.امکان ATPپس از اکسایش انواعی از حاملین الکترون، تداوم تولید    -( ظاهری سفید رنگ دارند۱

 شود. بازسازی می +NADهای های آنزیمی، مولکولای از واکنشتوسط چرخه - تحرک فراوانی بیشتری دارند( در افراد کم2

 شود.الکترون به یک ترکیب غیر یونی، نوعی ترکیب دو نوکلئوتیدی تولید می  با انتقال -اند( برای حرکات استقامتی ویژه شده۳

در راکیزه شروع   ATPهای  پس از ورود محصول نهایی گلیکولیز به چرخۀ آنزیمی، تولید مولکول  -( ظاهری قرمز رنگ دارند۴

 شود. می
 

 های پاولف، درست است؟آزمایشکدام گزینه، دربارۀ محرک شرطی همانند محرک غیرشرطی در   

  شود.( پس از برقراری ارتباط با یک محرک دیگر، منجر به پاسخ غریزی جانور می۱

 کند. ( فقط پس از یادگیری شرطی شدن کالسیک، پاسخ جانور را تحریک می2

 شود.( پس از گذشت زمانی کوتاه، سبب بروز پاسخ غریزی جانور می۳

 ر را بدون حضور محرک دیگری دارد. ( توانایی ایجاد پاسخ جانو۴
 

پمپ  دیگر،  الکترون  حامل  ترکیب  به  نسبت  که  الکترون  حامل  ترکیب  نوعی  انسان،  مری  پوششی  یاختۀ  یک  های در 
 گردد که .................. طور حتم در بخشی از یاخته تولید میکند، به.................. از زنجیرۀ انتقال الکترون را فعال می

 ها است. پیک بیشتر از تعداد رونوشت اینترونهای رنایدر آن، تعداد رونوشت اگزون - بیشتری (۱

 های بیشتری دارد. غشای درونی آن نسبت به غشای بیرونی، پروتئین -( کمتری2

 شوند. های غشای یاخته میرناتن )ریبوزوم(های آزاد آن، باعث تولید پروتئین - ( بیشتری۳

 شوند.ای بطور کامل متوقف میهای تنفس یاختههای آن، همۀ واکنشاختالل در ژندر صورت   -( کمتری۴
 

 دهد، درست است؟ها رخ میها و تغذیه از آنکدام گزینه، دربارۀ نوعی رفتار که در شامپانزه به منظور دسترسی به موریانه 
 پذیری، نتیجۀ تغییر نسبتا پایدار در رفتار است.( برخالف رفتار نقش۱

 برخالف رفتار شرطی شدن کالسیک، تحت تأثیر ژن و محیط قرار دارد.  (2

 ( همانند رفتار شرطی شدن فعال، محیط در ایجاد رفتار مد نظر نقش دارد. ۳

 باشد.( همانند رفتار خوگیری، عدم پاسخ به محرک حاصل مستقیم استفاده از اطالعات ژنومی می۴
 

 هت فتوسنتز در گیاه زنبق، درست است؟ترین ساختار جکدام گزینه، دربارۀ مناسب 
یاخته۱ پروتئین(  از  بعضی  آوندها،  اطراف  رناتنهای  توسط  را  فتوسنتز خود  نیاز جهت  مورد  تولید  های  کلروپالست خود  های 

 کنند.می

 بافت دارند. های این دار موجود در روپوست زیرین، سیتوپالسم بیشتری نسبت به سایر یاختههای کلروپالست( یاخته2

 ای زیادی دارند. ای و روپوست زیرین، فضای بین یاختهدار موجود در حدفاصل پارانشیم نردههای کلروپالست( یاخته۳

 های آوند آبکش، فاصلۀ بیشتری تا روپوست باالیی دارند. های آوند چوبی نسبت به یاخته( یاخته۴
 

 باشد؟داده شده است، کدام عبارت، درست میدر ارتباط با رفتاری که در شکل زیر نشان   

 کند. های دیگر بروز پیدا می( فقط در برابر افراد گونه۱

 شود. ( فقط منجر به استفادۀ جانور از منابع غذایی قلمرو می2

 شود. ( همواره به حملۀ صاحب قلمرو به جانور مزاحم ختم می۳

 شود. جانور صاحب قلمرو میهای پرانرژی در ( همواره سبب افزایش مصرف مولکول ۴
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، عصارۀ برگ هر یک از این گیاهان در دو CAMو    3C  ،4Cجهت بررسی فرض یکسان نبودن میزان فتوسنتز در گیاهان   
عصارۀ یک   pHگیری شد.  آنها اندازه  pHزمان، یکی در آغاز تاریکی )شب( و دیگری در آغاز روشنایی )صبح( استخراج و  

تر بوده است. این گیاه برخالف سایر گیاهان این آزمایش نوع از این گیاهان در آغاز روشنایی نسبت به آغاز تاریکی اسیدی
 ای دارد؟چه مشخصه

 گیرد.های میانبرگ انجام میدرون یاخته 2COهای های مربوط به تثبیت مولکول( تمامی واکنش۱

2 )2CO شود.الزم برای آغاز چرخۀ کالوین از نوعی ترکیب تولید شده در نوعی یاختۀ دیگر آزاد می 

 های اکسیژنازی است. یی انجام واکنشهای برگ، فاقد توانا( نوعی آنزیم دخیل در تثبیت کربن در یاخته۳

 شود.آزاد می 2COهای میانبرگ، بدون عبور از پالسمودسم،  ( از اولین مولکول حاصل از تثبیت کربن در یاخته۴
 

 کنش غریزه و یادگیری در بروز رفتار جانوران، درست است؟چند مورد، دربارۀ برهم 

 تغییر دهد. تواند هر رفتار دارای اساس ژنی را ( تجربه می۱

 کند.( تمام رفتارهای غریزی، فقط در پاسخ به یک محرک خاص بروز می2

 رسد. ( در همۀ رفتارهای غریزی در جانوران، اطالعات ژنتیکی از والدین به ارث می۳

 کنش جوجه و والدین و کسب تجربه دارد.( نوک زدن دقیق جوجه کاکایی به نوک والد، نیاز به برهم۴
 

 طور حتم .................. کند، بهر مسیر تولید قند در طی فتوسنتز، در .................. تولید میهر گیاهی که د 
 ای است. ای متشکل از نوعی بافت زمینهدارای مغز ساقه -کربنی( یاختۀ میانبرگ، قند سه۱

 شود.در میانبرگ، مانع تنفس نوری می 2COداشتن غلظت با باال نگه -کربنی( طول روز، اسید سه2

 کند.را فقط در حضور روبیسکو مصرف می 2CO -کربنیِ ناپایدار( یاختۀ غالف آوندی، ترکیب شش۳

 نماید.را در یاختۀ میانبرگ آزاد می ATP ،2COدر هنگام ساخت نوری  - ( طول شب، اسید چهارکربنی۴
 

 آزمون و خطا همراه است، کدام مورد، به درستی بیان شده است؟ دربارۀ نوع خاصی از یادگیری که با  

 ( احتمال بروز مجدد رفتار توسط جانور، بستگی به نتیجۀ آن دارد.۱

 کند. ( پس از انجام آگاهانۀ یک رفتار خاص در ابتدا  توسط جانور، پاداش دریافت می2

 شود.  حیاتی جانور میهای های پرانرژی برای انجام فعالیت( منجر به ذخیرۀ مولکول۳

 شود.( همراه شدن محرک شرطی با محرک طبیعی، سبب افزایش احتمال بروز مجدد آن می۴
 

گیرد که طور معمول در گیاهان، بیشترین میزان جذب نور در محدودۀ .................. نانومتر توسط نوعی رنگیزه صورت میبه 
 این نوع رنگیزه ..................  

 باشد. ها دارای جذب نور میدر تمام طول موج -500تا  ۴00( ۱

 دهد.در مرکز واکنش فتوسیستم الکترون از دست می -700تا  600( 2

 شود.ها یافت میهای گیرندۀ نور فتوسیستمفقط در آنتن -700تا  600( ۳

 د.های گیرندۀ نورِ فتوسیستم حضور داربرخالف کاروتنوئیدها در آنتن -500تا  ۴00( ۴
 

با زنبورهای کارگری که برای رسیدن به غذا از اطالعات دیگر زنبورها استفاده می  کنند، به شکل  کدام گزینه، در رابطه 
 درستی بیان شده است؟

های حیاتی و تولید مثل  خاطر داشتن اطالعات کلی از محل غذا، سبب ذخیرۀ انرژی برای دیگر فعالیت( صرف انرژی کمتر به۱

 شود. می

 های مرکب زنبور، نقش مهمی در تشخیص محل دقیق تودۀ غذایی دارد.های عصبی چشمشده از رشتهطالعات منتقل( ا2

 پردازند. یابی مسیر غذا می( زنبورها با بررسی مدت زمان انجام حرکات توسط گروه دیگری از زنبورهای کارگر، به جهت۳

 روند. ها به کار میهای مغز، برای تعیین محل گلشنوایی در گره ( اطالعات بویایی، پس از پردازش  اطالعات بینایی و ۴
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 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 
 دهند، همواره ................ « .............. می های پتاسیم خود راهای نگهبان روزنۀ گیاه ................. میزان یون» زمانی که یاخته

فسفات ناتوان خواهند  با ریبولوز بیس  2COهای میانبرگ در ترکیب  های روبیسکوی موجود در یاختهآنزیم  - کاهش  - ( گل رز۱

 بود. 

 نقش دارد.   ATPهای های آب در فضای تیالکوئید، در افزایش انرژی الزم برای تولید مولکولتجزیۀ مولکول - افزایش - ( آناناس2

 عی ترکیب نوکلئوتیدی حامل الکترون پس از مراحل تجزیۀ نوعی مادۀ آلی وجود دارد. امکان اکسایش نو - افزایش - ( آناناس۳

 شود.تثبیت کربن توسط آنزیمی که جایگاه فعالی برای اکسیژن ندارد، فقط در یک نوع یاخته انجام می -کاهش -( ذرت۴
 

  نادرست دهد،  غازها رخ میکدام عبارت، در ارتباط با نوعی یادگیری که به دنبال دیدن مادر پس از خروج از تخم در جوجه 
 است؟

 کند. ( همانند رفتار شرطی شدن فعال، در پاسخ به محرک خاصی بروز پیدا می۱

 است.  های خاصی در مادۀ اصلی وراثت شدن، دارای دستورالعمل( برخالف رفتار عادی2

 دهد. ( نوعی تغییر پایدار در رفتار است که در دورۀ مشخصی از زندگی یک جانور رخ می۳

 ها موثر است.دهد و در حفظ بقای جوجه( فقط طی چند ساعت پس از خروج از تخم، روی می۴
 

 ور حتم ........... ای از فرایند مهندسی ژنتیک است؛ در مرحلۀ .......... از آن، به طشکل مقابل، مربوط به مرحله 

 شود.سازی تشکیل می( بعد ـ پیوندهای اشتراکی بین قطعۀ دنای موردنظر و ناقل همسانه۱

 گیرد.های موجود در باکتری صورت می( بعد ـ با فعالیت آنزیم رنابسپاراز، رونویسی از برخی ژن2

 شود.آنزیم رنابسپاراز است، شکسته میهای سازندۀ ( قبل ـ توالی خاصی از مولکول دنا که دارای ژن۳

 های دنا در اثر فعالیت بخشی از سامانۀ دفاعی باکتری قابل انتظار نیست. ( قبل ـ تغییر شکل برخی مولکول۴
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 دهی به این سواالت اجباری است. پاسخ – سوال(  30دوازدهم) فیزیک 

کشیده   N216که با نیروی کشش   mm2مکان یک موج عرضی که درون یک طناب به قطر مقطع   – جایی  نمودار جابه 

tدر لحظۀ شده،   = مطابق شکل زیر است. اگر چگالی سیم   0
g

cm
3

در بازة زمانی   Mباشد نوع حرکت ذره    5
1
20

تا    
1
10

 

)ثانیه چگونه است؟  ) 3 

 کندشونده سپس تندشونده( ابتدا  1

 ( ابتدا تندشونده سپس کندشونده2

 ( ابتدا کندشونده سپس تندشونده مجدداً کندشونده3

 ( ابتدا تندشونده سپس کندشونده مجدداً تندشونده4

 

این شنونده  .رسدبل به او میدسی 33 صوتمتری از یک چشمۀ صوت قرار داشته و تراز شدت  18ای در فاصلۀ  شنونده 
log2/بل برسد؟) دسی 21رسد به چند متر دیگر از چشمۀ صوت فاصله بگیرد تا تراز شدت صوتی که به او می 0 و از   3

 .(کنید  نظرصرفجذب انرژی توسط محیط  

1) 36 2) 54 3) 72 4) 18 
 

ها مطابق شکل است. اگر چهار عدد از این بوق  dB28متری از آن برابر با   1تراز شدت صوت حاصل از یک بوق در فاصلۀ     
m4زیر در چهار رأس مربعی به طول ضلع  )مرکز دایره( چند    Mنقطۀ    در  هاآن قرار گیرند، تراز شدت صوت حاصل از    2

log=شود؟ )بل میدسی /2 0  نظر کنید(و از جذب انرژی صوتی در محیط صرف  3
 

1 )22 2 )28 
3 )16 4 )12 

 
 

 

خودرویی با سرعت ثابت 
m

s
همین لحظه راننده  کند و در  حرکت می  هاصخره  ی ازاز وسط دو صخره موازی، به سمت یک  20

. حداقل فاصلۀ دو صخره چند متر باشد تا راننده بتواند بین صوت اصلی بوق و صوت بازتاب شده از هر دو زندبوق می
رسد که راننده، صوت با چه اختالف زمانی برحسب ثانیه بعد از پژواک از دو صخره به محلی میصخره تمایز قائل شود و 

mاولین پژواک را شنیده است؟ )سرعت صوت در هوا
s

 است.(  240

1 )26  ،
1
60

 2 )13  ،
1
12

 3 )26 ،2/0 4 )13 ،2/0 

 

t0=کند. این وال در لحظۀ  یابی میمکان  kHz100وال عنبر با استفاده از پژواک امواج فراصوتی تولیدی خود با بسامد   0 

با سرعت 
m

s
تولید   موج آن است، شروع به حرکت کرده و موجی با طول  m410ای که در فاصلۀ به سمت صخره  10

t=کند. پژواک این موج در لحظۀ  می s2   های بین وال و صخره شود. اگر ابعاد تعدادی از ماهیتوسط وال دریافت می
/ mm0 15 ،mm2 ،mm3 ،mm6 ،/ mm7 /و   5 mm8 تواند ها را میباشد، این وال چه تعداد از این انواع ماهی  4

 یابی پژواکی تشخیص دهد؟از روی مکان

1 )2 2 )3 3 )4 4 )5 
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/نمودار زیر، تصویر یک موج الکترومغناطیس با بسامد   GHz3 در یک محیط شفاف است. اگر تندی انتشار موج در    6

این محیط برابر 
−

( ) 
1
2

0 0
3
4

 برابر چند متر است؟  Oو   Oباشد، فاصلۀ بین نقاط   

(= 
m

C
s

83 :ضریب تراوایی مغناطیسی،   0:و   10 0  )ضریب گذردهی خالء 

1)  
3
4

 2  )
3
16

 

3)  
1
2

 4  )
3
32

 

 

برابر زاویۀ تابش باشد زاویۀ بین پرتوی تابش     ،4تابد. اگر زاویۀ ای میرنگی به سطح آینه در شکل زیر، پرتوی نور تک 
 و پرتوی بازتاب چند درجه است؟

1 )5/22 

2) 45   

3) 60      

4) 120 

 

از آن بازتاب پیدا کرده   یقسمت  کهطوریبهبر سطح یک محیط شفاف تابیده است.    SIرنگ  مطابق شکل زیر، پرتو نور تک 
شود. اگر طول موج پرتو موردنظر در محیط دوم و به محیط اول برگشته و قسمتی نیز شکسته شده و وارد محیط دوم می

5 2
8

 باشد، زاویۀ شکست پرتو چند درجه است؟  82برابر   طول موج پرتو موردنظر در محیط اول باشد و زاویۀ   

1 )60 

2 )45 

3 )15 

4 )30 

 

 

( 2( و )1های )اگر طول موج در محیط .اندکردهدهد که از مرز در محیط عبور  های موج تختی را نشان میشکل زیر، جبهه  
را طی   d5/4  ( مسافت2)  محیطباشد، مدت زمانی که موج در    MNتر از فاصلۀ  متر کمسانتی  15و    30به ترتیب به اندازة  

 کند؟ را طی می  d( مسافت  1) محیطر  کند، چند برابر مدت زمانی است که موج دیم 

1) 4   

2)
1
4

   

3) 2 

4)
1
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 

  

  
M 

(1) 

(2) N 
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رسد. مدت زمان حرکت پرتو در مایع چند  در مایع می  Pاز هوا به نقطۀ    Sرنگی از نقطۀ  مطابق شکل زیر، پرتوی نور تک 

باشد؟ ) برابر مدت زمان حرکت آن در هوا می
m

c , sin , sin
s

=   =  =8 2 3
3 10 45 60

2 2
) 

1  )
3
4

 

2  )
3
2

 

3  )3 

4  )
6
6

 

 

تابد. قسمتی از آن بازتاب شده و قسمتی محیط متفاوت می  دوبه سطح جدایی    53 تابش  رنگی با زاویۀپرتوی نور تک 
می دوم  محیط  با  وارد  برابر  بازتابیده  پرتو  و  دوم  محیط  به  شده  وارد  پرتو  بین  زاویۀ  اگر  فاصل  97شود.  بین   ۀباشد، 

sinهای موج پس از ورود به محیط دوم چند برابر شده است؟ ) جبهه  / =53 0 8 ) 

1  )
5
6

  2  )
6
5

   3  )
5
8

   4  )
8
5

 

 

cm15ای به ضخامت به سطح جدایی هوا و یک تیغۀ شیشه  60رنگی از هوا با زاویۀ تابش پرتوی نور تک  تابد. می  2

ای اگر سرعت حرکت پرتو در تیغۀ شیشه
m

s
 86 )  متر است؟ای چند سانتیباشد، طول پرتو درون تیغۀ شیشه  10

m
c

s
=  83 10) 

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

=رسد؟ رو، پرتو نور پس از چند نانو ثانیه از ماهی به چشم شخص میدر شکل روبه   =
m

(c , sin / )
s

8 03 10 37 0 6 

1  )
10
9

 

2  )
80
9

 

3  )
320
27

 

4  )
280
27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cm30 

cm60 

 

P 
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 افتد؟ شود. بر اساس نظریۀ الکترومغناطیسی ماکسول چه اتفاقی میبرابر می  4به ازای یک بسامد معیّن، شدت نوری   

 شود.برابر می 4ها ( تعداد فوتون2 شود.برابر می 2ها ( تعداد فوتون1
 شود.برابر می 4( دامنة میدان الکتریکی موج  4 شود.برابر می 2الکتریکی موج  ( دامنة میدان 3

 

 های نور مرئی تقریباً چند الکترون ولت است؟گسترة انرژی فوتون 

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

ثانیه چند کوانتوم واتی در هر    100درصد انرژی داده شده به یک المپ، به صورت نور مرئی تابش شود، از یک المپ   9اگر   

می تابش  مرئی  مینور  )فرض  طولشود؟  فوتونکنیم  تمام  مرئی  موج  =و  A5500های  
m

c
s

83 و   10
−= h / J.s
346 6  است.(  10

1  )/ 182 5 10 2  )/ 192 5 10 3  )182 10 4  )192 10 
 

این  میبرای  چشم  وارد  جسم  از  که  نوری  شدت  شود،  دیده  غیرمسلح  چشم  با  جسمی  برابر که  حداقل  باید  شود 
−

W
/

m

11
21 5 م دیده شود،  های چشم شوند تا جسهایی که در هر ثانیه باید وارد مردمکباشد. حداقل تعداد فوتون  10

)قطر هر مردمک چشم  نور در خالء nm550ها  موج متوسط فوتون، طولmm2کدام است؟  ، تندی 
m

s

83 ثابت    10

/−پالنک  J.s
346 6 =و   10  در نظر گرفته شوند.(   3

1 )125 2 )250 3 )500 4 )1000 
 

ای از نور فرابنفش با انرژی کنیم و باریکهدر یک محفظۀ خأل آویزان میعایق  ای خنثی را به وسیلۀ نخی  یک گوی نقره 
eV300  موج و طولnm200   آورد چند نانوکولن است؟که گوی به دست می  باری تابانیم.  را بر سطح آن می 

− −=  =  = 
m

(c , e / C , h eV.s)
s

8 19 153 10 1 6 10 4 10
 

−( حداقل  1 98 ( حداقل  2 10 105 10 
−( حداکثر  3 98 ( حداکثر  4 10 105 10 

 

کنیم. اگر بسامد منفی باردار شده، نزدیک می طوربهرو، به کالهک الکتروسکوپی که  المپ فرابنفش را مطابق شکل روبه   
 کند؟ ها چگونه تغییر میتر باشد، زاویۀ بین برگهنور المپ از بسامد آستانۀ کالهک الکتروسکوپ بزرگ

 کند. ( تغییر نمی 1

 یابد.زایش می( اف 2

 یابد. ( کاهش می 3

 یابد. ( ابتدا کاهش، سپس افزایش می4

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 19صفحه   16مرحله  -  ماز  اختصاصی   آزمون فیزیک

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

 

های فیزیک کالسیک قابل توجیه یک از رویدادهای زیر در مورد پدیدة فوتوالکتریک با استفاده از مفاهیم و قانونکدام 
 است؟

 کند.می  کنش برهمهای فلز ( هر فوتون صرفاً با یکی از الکترون1

 دهد. تر باشد، پدیدة فوتوالکتریک رخ نمیاگر بسامد نور تابیده شده بر سطح فلز از مقدار معینی کم( 2

 ( تابش پرتو فرابنفش بر سطح یک فلز و جدا شدن الکترون از سطح فلز 3

 کند.ها تغییر نمی( اگر شدت نور فرودی بر سطح فلز را افزایش دهیم، انرژی جنبشی فوتوالکترون4
 

ا بسامدفوتونی ب  Hz
162 کند و فوتونی با تندی بر سطح فلزی برخورد می  10

m

s

64 کند.  را از سطح آن خارج می  10

=−است؟ )  ولت  انرژی صرف شده برای خارج کردن الکترون از فلز چند الکترون h / eV.s
154 14 و جرم الکترون   10

−/ kg
319 1  است.(  10

1 )10 2 )3/37 3 )5/45 4 )3/128 
 

Hzبسامد آستانه برای سطحی از جنس فلز تلوریم  
است. در دو آزمایش جداگانه، بار اول نوری به رنگ بنفش و بار   1510

 شود؟ ابانیم. در کدام آزمایش اثر فوتوالکتریک مشاهده میت بر سطح این فلز می  nm200موج دوم نوری با طول

 کدام ( هیچ 4 ( هر دو  3 ( دوم 2 ( اول 1
 

n)و بلندترین طول موجی که در رشته بالمر   ترین در طیف اتم هیدروژن اختالف کوتاه  ' شود تقریباً چند گسیل می  =2(
R)/؟ باشدمینانومتر   (nm) )1001 −

 

1)300 2)320 3)100 4)520 
 

در    هیدروژن،  اتم  مدار   جهشدر  از  nبه  nالکترون  موج ' طول  با  پرتویی   ،nm450  می nشود، تابش  n است؟   +' کدام 

/(R (nm) ,n ' , n ' , n ' , n ' )1001 4 3 2 1−= = = = = 

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

 نیست؟های مدل اتمی بور  موفقیت  و های زیر جزچه تعداد از گزاره 

 . تواند متفاوت بودن شدت خطاهای طیف گسیلی را توضیح دهدمی(  الف
 توضیح دهد.تواند چگونگی حرکت الکترون به دور هسته را  ب( می
 تواند پایداری اتم را توضیح دهد.پ( می
 تواند در مورد طیف گسیلی و جذبی اتم هیدروژن توضیح دهد.ت( می

 را توضیح دهد.   +Liتواند طیف اتمی گازث( می

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

 

 

 

 

 

 

 لیمان  پاشن براکت  بالمر
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 است؟  نادرستهای زیر در رابطه با هسته،  چه تعداد از عبارت 

 یک هسته، برابر انرژی بستگی هسته است.  هاینوکلئونالف( انرژی الزم برای جدا کردن  
 تشکیل دهندة هسته، بیشتر از جرم هسته است.  های نوکلئونب( مجموع جرم  

 توانند برانگیخته شوند و فوتون گسیل کنند.هسته می  هاینوکلئون پ(  

های سبک نسبتهای سنگین و پایدار نسبت به هستهت( در هسته 
Z

N
 است.   تری کوچکعدد    

های آن بیشتر باشد، انرژی بستگی هسته های یک اتم و مجموع جرم نوکلئونج( هرچه اختالف جرم بین هسته
 بیشتر است. 

   3 (4 2 (3 1 (2 ( صفر 1

یک مادة پرتوزا برحسب زمان مطابق شکل زیر است. پس از گذشت دو ماندة قی ل باا های فعنمودار تغییرات تعداد هسته 
 ماند؟ باقی میهای آن فعال  اتم رادیواکتیو اولیه چه تعداد از هسته 3072ماه از  

1 )3 2 )6 

3 )12 4 )24 

 

نوترون کمتر تبدیل شده است. در این واکنش به ترتیب چند   32درپی به ایزوتوپ دیگر خود با  های پیای در تابشهسته 
 تابش شده است؟  −و چند ذره  ذره 

 32و  16 (4 16و  32 (3 8و  16 (2 16و  8 (1
 

)یکی از ذرات آلفا، بتا یا گاما که نفوذ کمتری دارد، توسط هستۀ آمرسیم   Am)241
شود، پس از تابش این ذره، تابش می  95

 های آن چقدر اختالف دارد؟های هستۀ جدید ایجاد شده با تعداد پروتونتعداد نوترون

1) 51   2) 96 3) 93 4) 144 
 

-به ترتیب کدام اعداد می  nو    mشود.  نوترون از هستۀ اتم کم می  6بتای منفی،    nپوزیترون و    mذرة آلفا و    2با گسیل   
 وانند باشند؟ ت

 3و  5( 4 5و  3( 3 3و  4( 2 4و  3( 1

 

24 
 t)روز(

 هاتعداد هسته
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 دهی به این سواالت اجباری است. پاسخ – سوال(   25شیمی دوازدهم)

 های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

شود. آمینواسیدها نیز یافت میهای سبز و  ی جامد زمین، در ساختار مولکولی سوخت ترین عنصر موجود در پوسته( فراوان 1

 کربن در ساختار گرافیت، بیشتر از میانگین آنتالپی این پیوندها در بلور الماس است. -( میانگین آنتالپی پیوندهای کربن2

 بیشتر است.   𝑆𝑂3های تترافلوئورواتن، در مقایسه با گشتاور دوقطبی ذرات فلوئورواتن و  ( گشتاور دوقطبی مولکول 3

 ی موجود در بلور یخ، شش پیوند اشتراکی و شش پیوند هیدروژنی وجود دارد. گوشههای شش ک از حلقه( در هری4

 

 های داده شده درست هستند؟چه تعداد از عبارت  
اند. شده ها با استفاده از مواد و عناصر نافلزی ساخته آن  مانده از گذشتگان، نمادی از هنر زمان خویش بوده و همهجای( آثار به آ

 شود. ذوب این ماده نیز بیشتر از الماس می  ای آن مشابه الماس باشد، نقطه ب( سیلیسیم خالص نارسانا بوده و اگر ساختار ذره 

 شود. ها طی این فرایند خارج می اکسیدهای فلزی موجود در خاک رس با کربن واکنش داده و فلز موجود در آن  پ( همه

 ضلعی مجاور به اشتراک گذاشته شده است. ی شش حلقه  3وجود در بلور گرافیت، میان های کربن مت( هر یک از اتم 

 توان برای توصیف سیلیس استفاده کرد. ی مولکولی، نمیهای شیمیایی مانند فرمول مولکولی و ماده ث( از واژه 

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

 

قداری آب حل کرده و جرم محلول را با استفاده از آب خالص  گرم را در م  5مخلوطی از منیزیم کلرید و منیزیم سولفات به جرم   
واحد باشد، درصد جرمی منیزیم    25یون منیزیم در محلول ایجاد شده برابر با    𝒑𝒑𝒎رسانیم. اگر غلظت  کیلوگرم می   48به  

𝑪𝒍های اولیه چقدر بوده است؟ ) کلرید در مخلوط نمک  = 𝑺 و 35/5 = 𝑴𝒈 و 32 = 𝑶 و 24 = 16 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 
1  )19   2  )57 3  )38 4  )76
 

 های زیر درست هستند، بجز ............... .همه عبارت  
کند.گیری پیدا می خود به سمت قطب منفی میدان جهت   𝑌از سمت اتم    𝑋𝑌  مولکول باشد،    𝑋بیشتر از    𝑌پذیری هالوژن  ( اگر واکنش 1

𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑙)واکنش    𝐻∆( مقدار  2 → 𝑁𝑎+(𝑔) + 𝐶𝑙−(𝑔) تر از ، کوچک∆𝐻   ی بلور سدیم کلرید است. واکنش فروپاشی شبکه 

 یابد. هش می واحد کا  6، عدد اکسایش اتم مرکزی  𝐻های کلر موجود در ساختار کلروفرم با اتم  ( در صورت جایگزین کردن اتم3

 خالص از ید، در دمای اتاق به حالت جامد وجود دارد.   های خورشیدی، همانند یک نمونه ی یونی استفاده شده نیروگاه ( شاره 4
 

  3+برابر درصد جرمی این فلز در اکسیدی با عدد اکسایش    ۰/ ۹از آن،   4+در اکسیدی با عدد اکسایش   𝑿اگر درصد جرمی فلز   
لیتر گاز اکسیژن در شرایط استاندارد در واکنش موازنه نشده زیر، چند گرم فراورده جامد   44/ 8مصرف هر   از آن باشد، به ازای

𝑶آید؟ ) بدست می  = 16 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)    𝑿𝑪𝒍4(𝒔) + 𝑶2(𝒈) → 𝑿𝑶2(𝒔) + 𝑪𝒍2(𝒈) 
1  )160 2  )120 3  )140 4  )180

 

 های زیر درست هستند؟کدام موارد از عبارت  

واحد تفاوت دارد.  2ترین شعاع یونی هستند، به اندازه ترین و بزرگی سوم که دارای کوچک عناصری از دوره ( عدد اتمی  آ

 دهد.پذیر بوده و در واکنش با نافلزها الکترون از دست می شود، شکل ختم می  3𝒑2ب( عنصری که آرایش الکترونی آن به  

 سدیم کلرید و سدیم برمید است.  فروپاشی 𝑯∆سدیم فلوئورید و سدیم کلرید، بیشتر از تفاوت   فروپاشی 𝑯∆پ( تفاوت 

 ت( هر ترکیبی که در حالت مذاب رسانای جریان الکتریسیته باشد، حتما حاوی ذرات فلزی در ساختار خود است. 

( ب و ت 4 ( آ و ت3 ( ب و پ 2 ( آ و پ 1
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تا به طور کامل ذوب شود. اگر این ماده در  دهیم  افزایش می  ℃142۰ای که در حالت جامد نارسانا است را تا حدود  دمای ماده 
 حالت مذاب رسانای جریان الکتریسیته باشد، ............... .

الت مذاب از نوع الکترونی است. ( رسانایی این ماده در ح2 شود. ( با عبور جریان، در این ماده یک واکنش شیمیایی انجام می 1

 ( در بلور جامد آن، امکان مشاهده پیوند اشتراکی وجود ندارد.  4 کند.( در حالت جامد، این ماده از مدل دریای الکترونی پیروی می 3
 

ده را صرف  موالر این ماده را به طور کامل تجزیه کرده و گاز اکسیژن تولید ش  ۰/ 6لیتر محلول    5هیدروژن پراکسید موجود در   
ها مبادله شده و در  کنیم. در مراحل انجام شدن واکنش اول، چند الکترون بین گونه سوزاندن کامل یک نمونه از گاز پروپان می

𝝁واکنش دوم، چند گرم فراورده با   > 𝑶شود؟ ) تولید می ۰ = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 
1  )1/806 × 1024  –  2/61 2  )1/806 × 1024  –  6/21 3  )9/03 × 1023  –  2/61 4  )9/03 × 1023  –  6/21

 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام  
کند. رنگ، پرتوهای آبی را جذب میشود، همانند اجسام قرمز  ی منیزیم نیترات دیده میرنگ با رنگ شعله( جسمی که هم1

 یابد. شود، با کربن واکنش داده و کاهش میمی  قرمز استفاده  ( عنصر فلزی موجود در اکسیدی که از آن به عنوان رنگدانه 2

 الکترونی وجود دارد.   2ی  زیرالیه  3ها  شود، در آرایش الکترونی کاتیون( در محلولی از وانادیم که به رنگ سبز دیده می 3

 ایش دارند. نزن، مقاومت بسیار باالیی در برابر س( اجسام ساخته شده از فلز تیتانیم، برخالف یک نمونه از فوالد زنگ 4

 

 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام  
توان بارها و بارها استفاده کرد. ها را می ( کاتالیزگرها باعث کاهش آلودگی محیط زیست شده و آن1

 است.   𝐶𝑥𝐻𝑦خارج شده از اگزوز خودروها بیشتر از جرم    𝐶𝑂های کاتالیستی، جرم گاز  ( در غیاب مبدل 2

 دهد.را به مقدار بیشتری افزایش می   𝑂2و   𝐻2با توری پالتینی، سرعت واکنش میان گازهای    ( پودر روی، در مقایسه3

 شود.مشخص می  𝐸𝑎خود، برای آغاز شدن به مقداری انرژی نیاز دارند که با نماد    𝐻∆ها صرف نظر از عالمت  ( واکنش 4

 

 های داده شده درست هستند؟چه تعداد از عبارت  
زمانی، فناوری تولید مواد عایق گرما در مقایسه با فناوری تولید ویتامین )آ( دیرتر ایجاد شده است. ( از نظر  آ

 اکسید در هوای شهرهای بزرگ کمتر از غلظت گاز اوزون خواهد بود. ب( در طول شب، غلظت گاز نیتروژن دی 

 ی موجود در هوای آلوده هستند. گازهای آالینده اکسید، اوزون، مواد آلی فرار و ذرات معلق، از جمله  پ( گوگرد دی 

 شود.میکرومتر استفاده می  ۷۰۰سنجی فروسرخ، از پرتوهای الکترومغناطیسی با طول موج بلندتر از  ت( در روش طیف 

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

 

 دهد: های تولید شده توسط یک خودرو را نشان می جدول زیر، مقدار آالینده  

باشد، خودرو مورد نظر در    𝒎𝒐𝒍 5/4گازهای قطبی تولید شده توسط این خودرو در طول یک روز برابر با   اگر تفاوت شمار مول

𝑶کند؟ )طول یک ماه چند کیلومتر مسافت را طی می  = 𝑵 و 16 = 𝑪 و 14 = 12 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1  )600 2  )300 3  )1800 4  )900
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 است؟ های داده شده نادرست یک از عبارت کدام  
اکسید، همانند عناصر فسفر، پتاسیم و گوگرد، از جمله مواد مورد نیاز برای رشد گیاهان هستند.( آب و کربن دی 1

 کند.پذیر، از ابتدای کار تا زمان برقراری تعادل، سرعت واکنش برگشت به مرور افزایش پیدا می های برگشت ( در واکنش 2

𝑁2(𝑔)ی تعادلی به معادله  ( در سامانه 3 + 3𝐻2(𝑔) ⇌ 2𝑁𝐻3(𝑔)  سرعت تولید گاز ،𝐻2    با سرعت تولید𝑁𝐻3   .برابر است 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠)( در واکنش  4 ⇌ 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) شود. برقراری تعادل بیشتر می   ، چگالی گازهای موجود در مخزن از ابتدا تا لحظه 

 

 های زیر درست هستند؟کدام موارد از عبارت  
2𝑵𝑶2(𝒈)( در تعادل آ ⇌ 𝑵2𝑶4(𝒈)  پس از افزودن ،𝑵2𝑶4  کند.، سرعت واکنش رفت به تدریج افزایش پیدا می به سامانه

2𝑵𝑶(𝒈)ب( با افزایش حجم ظرف در واکنش تعادلی   + 𝑶2(𝒈) ⇌ 2𝑵𝑶2(𝒈) یابد. ، درصد پیشرفت واکنش افزایش می 

𝑪𝒂𝑪𝑶3(𝒔)واکنش   𝑲پ( یکای   ⇌ 𝑪𝒂𝑶(𝒔) + 𝑪𝑶2(𝒈) مشابه واکنش ،𝑷𝑪𝒍5(𝒈) ⇌ 𝑷𝑪𝒍3(𝒈) + 𝑪𝒍2(𝒈)  .است 

 کند.جا می از بخار ید و گاز هیدروژن، تعادل را در جهت رفت جابه 𝑯𝑰ت( افزایش حجم در واکنش تعادلی تولید گاز  

( ب و ت 4 ( آ و ت3 ( ب و پ 2 ( آ و پ1

 

 است: 11۰𝒌𝑱−تغییر آنتالپی واکنش نشان داده شده در نمودار مقابل برابر با   

فعال  انرژی  مقدار  واکنش،  این  در  کاتالیزگر  از  اندازه استفاده  به  را  مصرف    سازی  ازای  به  و  داده  کاهش  درصد  مول    2چند 

 شود؟دهنده در این واکنش، تقریبا چند کیلوژول انرژی آزاد می واکنش 

1  )5/62  –  6/36 2  )5/62  –  3/73 3  )5/37  –  6/36 4  )5/37  –  3/73

 ده درست هستند، بجز ............... .های داده شهمه عبارت  
کند.جا می به محلول، همانند تبخیر آب از محلول، تعادل را در جهت رفت جابه   𝐾𝑂𝐻( در تعادل مربوط به یونش استیک اسید، افزودن  1

2𝑁𝑂2(𝑔)( با کاهش حجم ظرف واکنش در تعادل  2 ⇌ 𝑁2𝑂4(𝑔)  شود. تر میرنگ کم، مخلوط گازی ابتدا پررنگ شده و سپس 

𝑄( با افزایش دما در تعادل  3 + 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠)
 

⇔ 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔)یابد. ، مجموع جرم مواد جامد در ظرف کاهش می 

 کند.های واکنش در ظرف کاهش پیدا می های تعادلی گرماگیر، درصد حجمی فراورده ( با کاهش دما در واکنش 4

 

 1/2۰4 × ی زیر تجزیه شود. اگر تا لحظه   کنیم تا بر اساس معادله لیتری می   ۰/ 5اکسید را وارد یک ظرف  مولکول نیتروژن دی   1۰25
شود؟ وارد شده به ظرف تجزیه شده باشند، مقدار ثابت تعادل این واکنش چقدر می   𝑵𝑶2های  از مولکول   % 8۰برقراری تعادل،  

         2𝑵𝑶2(𝒈) ⇌ 𝑵2(𝒈) + 2𝑶2(𝒈) 
1  )64 2  )128 3  )256 4  )512
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 های داده شده درست هستند؟چه تعداد از عبارت  
کند.ی یک واکنش تعادلی، مقدار ثابت تعادل آن واکنش افزایش پیدا می ( با افزودن کاتالیزگر مناسب به سامانه آ

 دهند. با یکدیگر واکنش می ب( در دمای اتاق، با ایجاد جرقه در مخلوطی از گازهای نیتروژن و هیدروژن، این گازها  

𝑬𝒂پ( اگر در یک واکنش تعادلی   < |∆𝑯|  شود. جا میباشد، آن تعادل شیمیایی با کاهش دما حتما در جهت رفت جابه 

𝑵𝑯4𝑯𝑺(𝒔)تعادلی  ت( با افزودن آمونیاک به سامانه  ⇌ 𝑯2𝑺(𝒈) + 𝑵𝑯3(𝒈)  غلظت گاز ،𝑯2𝑺  یابد. به تدریج کاهش می 

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

 

اکسید و نیکل مذاب را تولید  ( اکسید بر اساس یک فرایند تعادلی واکنش داده و گاز کربن دی 𝑰𝑰گاز کربن مونوکسید با نیکل)  
در ظرف واکنش    𝑪𝑶2لیتر برقرار شده است. اگر درصد حجمی گاز    2کند. تعادل مورد نظر، در یک ظرف سربسته به حجم  می

 یابد؟باشد، ثابت تعادل این واکنش چقدر بوده و پس از انجام چه فرایندی، مقدار فلز نیکل تولید شده افزایش می  %۷5برابر با  
 ( اکسید به سامانه واکنش 𝐼𝐼افزودن نیکل)  -  4(  2 ( اکسید به سامانه واکنش 𝐼𝐼افزودن نیکل)   –  3(  1

 افزودن گاز کربن مونوکسید به سامانه واکنش   -  4(  4 د به سامانه واکنش افزودن گاز کربن مونوکسی  -  3(  3
 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام  
یابد. ( با انجام شدن فرایند هابر در یک مخزن دربسته، فشار گازهای موجود در مخرن به تدریج افزایش می1

 های مصرف شده در فرایند هابر، کمتر خواهد بود. دهندهپذیری گاز آمونیاک در آب، در مقایسه با واکنش ( انحالل 2

 یابد.کننده افزایش می دهنده قبل از مجاورت با کاتالیزگر مناسب، توسط گرم ( در فرایند هابر، دمای مخلوط گازهای واکنش 3

𝑙الکترون با    8( به کمک یک فلز واسطه که دارای  4 = یابد. های انجام شده در محفظه فرایند هابر افزایش می است، سرعت واکنش   2

 

2𝑶3کنیم تا تعادل  لیتری می  5های مختلف اکسیژن را وارد یک مخزن  برابر از آلوتروپ   جرم   ⇌ 3𝑶2 ; 𝑲 = برقرار شود.   ۰/۷5
آلوتروپ ناپایدارتر    برابر شده باشد، جرم اولیه  ۰/ ۹برقراری تعادل، فشار گازهای موجود در مخزن    اگر از ابتدای واکنش تا لحظه 

𝑶وارد شده به این ظرف برابر با چند گرم بوده است؟ )  = 16 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 
1  )360 2  )720   3  )480 4  )960

 ده شده درست هستند؟های داچه تعداد از عبارت  
کند. های کربن موجود در این ترکیب تغییر می ( در فرایند تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید، عدد اکسایش نیمی از اتم آ

 بوتانول در آب کمتر است. - 1پذیری  پذیری آن در آب، نسبت به انحاللگلیکول یک ترکیب الکلی بوده و انحاللب( اتیلن 

 شود.تهیه می  𝑯2و  𝑪𝑶ها بوده و از واکنش بین گازهای  ترین عضو خانواده الکل رنگ، سمی و سادهی پ( متانول مایعی ب

 شود. های پتروشیمیایی مصرف می های نفتی، در فرایند تولید فراورده ی گاز متان استخراج شده از میدان ت( همه

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

𝑵𝑯4𝑪𝒍(𝒔)تعادل    ⇌ 𝑵𝑯3(𝒈) + 𝑯𝑪𝒍(𝒈) ; 𝑲 = لیتری برقرار    5، پس از ورود مقداری آمونیوم کلرید به یک ظرف  ۰/۰4
مول گاز آمونیاک از ظرف واکنش و برقراری مجدد تعادل، غلظت گاز هیدروژن کلرید در    ۰/ 45شده است. پس از خارج کردن  

𝒑𝑯لیتر محلول اسیدی با   ظرف واکنش به چند مول بر لیتر رسیده و با استفاده از این مقدار گاز هیدروژن کلرید، چند = ۰/۷ 
 توان تهیه کرد؟ می

1  )25/0  –  5/2 2  )25/0  –  25/6 3  )4/0  -  4 4  )4/0  -  10
 

 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام  
رود. ی های آروماتیک به شمار مترکیب  آن، عضوی از خانواده   اسید سازنده آمید بوده و دی اتیلن ترفتاالت، همانند کوالر نوعی پلی ( پلی1

 ها در کلرواتان است. برابر شمار این الکترون   5/1واکنش اتانول و اتانوئیک اسید، کمتر از    های ناپیوندی در فراورده ( شمار جفت الکترون 2

 اشتراکی است. پیوند    7شود، در هر مولکول خود دارای  های موضعی استفاده می کنندهحس بی  ای از گاز اتن که به عنوان افشانه ( فراورده 3

 شود. ( پارازایلن یک هیدروکربن بوده و با استفاده از محلول غلیظ پتاسیم پرمنگنات، باز هم شرایط تبدیل آن به ترفتالیک اسید تأمین نمی4
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ا  هایی با ساختار زیر راتیلن ترفتاالت واکنش داده و فراوردهفراورده حاصل از واکنش گاز کربن مونوکسید و هیدروژن، با پلی  
 کند:تولید می

اتیلن ترفتاالت در این فرایند، باید چند گرم گاز هیدروژن را با مقدار کافی گاز کربن مونوکسید وارد  گرم پلی   ۹6به منظور مصرف  

𝑶واکنش کنیم؟ )  = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

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

 

 


