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 ؟ها درست استمعنی همۀ واژه در کدام گزینه  

 (شکاریان راسـتۀ از ای پرنـده:  کرکس( )  توشه:  توش( )  سرکش اسب:  توسن( ) بزرگداشت:  تکریم)  (1

 ( فراموشی:  نسیان( )  دادن جلوه:  تجّلی( )  عقیده:  آرمان( ) دودلی:  وسواس( ) 2
 (  توانگری:  غنا( ) اراده:  مشیّت( ) پیشوا:  اسوه( ) پذیرفتن:  کردن استدعا( ) 3
 (دختران:  بنات( ) ترس:  رعب( ) فرمانروایی زمان:  دولت( ) نشانه:  آیت) (4

 های زیر باشد؟برای تعداد بیشتری از واژهناسبی معانی م تواندمیکدام گزینه  

 «عطّل ، آوند ، پس افکند ، مدام ، نحس ، م معجر» 
 ( گرز ، تخت ، میراث ، می2( سرپوش ، بالتکلیفی ، آونگ ، همیشگی                         1
 یلی ، آویزه ، شراب( روسری ، تعط4             ( بداختر ، آویزان ، میراث ،پیوسته                    3

 ؟وجود دارد « غلط امالیی»  زیر چند در متن 
های عوام مهیب بود و مکافات و در دل و چون پادشاه اصرار خویش را بر این شیوه عزیز و مسطور داشت و وزیر کافی گزید،» 

، و در انفاق حسن نیکوکرداران و ثمرت خدمت مخلصان در شرایع جهان داری واجب شمرد، و ضجر متعدیان فرض شناخت
 «.شد و دست حوادث در خدمت او گرددوار باشد که ملک او پایدار بااجای آورد سزه تقدیر ب

   ( چهار4( سه                               3( دو                                2یک                           (1
 ؟شودنمیدیده   امالییغلط در کدام بیت  
 ده تو طبیبانه آن دافع صفرا را  رحمت رحمانی هم مرحم و درمانی            در ( هم1
 رم دشمـن بــود نــاصوابذکه آ     ( صــواب آن چنــان شد که آرم شتاب         2
 ریبغسفر کرد خواهی به  شهری     ( پس ای خــاکســـار گنـه  عن  قریب          3
 ستاره آنجا معذول گردد از احکام            ینیم بنشکه تو بر تخت حک ی( به موضع4

  از چه کسانی هستند؟ ترتیب موارد زیر، به 
 کردن دیبا شـهری به خلیفه نبشـت که دیوار شهر، خراب شـده است، آن را عمارت عاملالف( 
 دیگام، فراتر آ کیآنجا که هست،  خدایش بیامرزاد که هرکسی ازب( 
  عطار نیشابوری  -( حسین واعظ کاشفی 2فخرالدین علی صفی ، نظام الملک  طوسی              ( 1
   یشابوریعطار نی ، صف یعل نیفخرالد( 4             خواجه نظام الملک  طوسی ، محمدبن منور( 3

 ؟آن درست آمده است مقابلۀ چند بیت در یآرا 

 ) ایهام تناسب( انقالب اووسطـ وــچ ازبــ ـوهــجل هــب ـدآی       خویش  بوم بـــه بــریزم  زاغ هـــزار خــونالف( 
 ) حس آمیزی(گذاشتیم  زمزم چشمــــۀ به دل هـکعب ونـچ         خاک جهان از شدیم شـــور و تلـــخ به قــانعب( 
 ) اغراق(رد از جهان  گذر ـه کـال کــزار ســش هـد شـــش اقبت     ـــه عــوح  بزیست و بـــزار نـــالی هــسج( 
 وسه خلیل ) تلمیح(ـبه به غمزه  جواد است و این  ــکه آن  ب       ود چشم ولبش   ـــج ل و زـــرکب است ز بخــم د(

 ا ) حسن تعلیل(ـم اجتــح دست درازست قــلـخ پیش که است       ادهــافت وتهــــک ودـــمقص نــدام ز هـ( ازان
 (استعاره)  خویش گوهر به شرف داری وــت و رـــفخ دـکنن              لعل و گوهر و دُرّ  به گیتی  ردمــم  هـک آن ایو( 
 یک (4دو                                 (3سه                                         (2( چهار                                   1

 ؟با سایر ابیات متفاوت است « حسن  تعلیل»لحاظ تعداد  ازکدام  بیت  
 صدف پنهان را بحر دامن زیر خجلت ز دـش            صدف احسان منت نـرهی نیسان از دـش اـ( ت1
 صدف وفانـط از است آسوده خاموش لب باد          با سربه گویی پوچ از حباب ائبـص دـده می (2

 صدف دانـخن هایلب ودــب تهیدستی زـک            رــگه اـب ائبـص عـجم رددـنگ مرّـخ اطرـخ (3
 صدف در ما وهرـگ دل وردـخ انیـگرانج از     رسید       یـروحسبک از خورشید به شبنم ۀقطر (4
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 در کدام  بیت دیده  می شود ؟« تضاد –مجاز  -ایهام تناسب   –ایهام » آرایه های   
 الک  فکند از شهنازـور در افـــوان  شـــمی ت ی بسته کـــز آن     از غمم تار دلــــا ســـق بــــعش (1
 را واـنیب شیاشد دروــرگ بــه بــچ رـــگید      ان به خدمتـــن ستــاز م نیریـان شــازآ و جــب (2
 بـــاد ار وقت سحــر می آورد بــــویت بــه  من       باد وقتش خوش که او وقت مرا خوش مـی کند  (3
 اتــه مــزار شــــو هــــــر رخ تــــب یا       زدــــیه خــــــــچ یاادهـــیـــون پــــــاز خ (4

 شوند؟ترتیب در کدام ابیات دیده میبه « ، جناسمجاز، ایهام تناسب، استعاره، تشبیه » های ادبی آرایه 
 اه دارـانش نگـــم زمــم زخــارب ز چشـــی      خوش دولتی است خرم و خوش خسروی کریم        الف(
 تار و پود جامۀ کعبه است یا گیسوست این؟          زار بهشت ــــر گلــــوان، ابـــدار آب حیردهــب( پ
 به قصد خونم از این سان سپر بر آب انداخت          اره ـنبار من که یکبوــدة خــــد دیــــو دیـــج( چ
 رزنی همه چین راـه هم بـه برّــو تاب طــچ           ن ــرچیـــند پـره فکنی آن کمــــو در گـــد(  چ
   است لب زیر خندة در حافظش انــج وتــق           میزند      چشمی رـزی من دل رـــب اوکــن که آنهـ( 
  ج -د -هـ -ب -( الف4    د - ج -هـ -الف -ب( 3     د-هـ  -ب -الف -ج( 2   ب -الف -د -هـ -ج( 1

 :یافت می شود؛ به جزهسته و وابسته  ۀجمل ابیاتدر همۀ  

 ( دل به دشواری توان برداشت از جان عزیز          می شود یا رب سخن چون از لب جانان جدا1
 از هم جدا اریـــازد دو ـفلک س نمیهر کجا ب        وانم بند بندــدایی استخــج رزد از بیمـــل (2
 شود قرآن جدا یاره، از هم کـپ یود سـگر ش       مشکل است یـیخدا وندیـقطع پ ،ییداـاز ج (3
 جدا یارــرستـــردد از پــنگ یارــمیب چیه        شتنیلرزم به جان خو یعشق، م یتا شدم ب (4

 است؟آمده  نادرستها چند بیت نقش واژهدر  

 الیه()متمم ، مضاف من یداه اعتمادکنم برخآن بـه کـ          یاوحدچو  میوتـو را بـه خلق چـه گ (دردالف
 متمم( -)مفعول یا دارهچه یمعن نیمرد درد ما تو ز نشان    گرم و خون دل  رد و اشکآه سدست ورخ زر( ب
 صفت( -) مفعولدارد نیرهنش یکه صدر مجلس عشرت گدا    را فانیو نح فانیضعمنعم  یمنگر ا یبه خوار (ج
 نهاد( –عقـل و حسّ انسـان است ) مضاف الیه   نـردبـان ان  است  بـــام گلـشن  جــــ  دیـــنعلــم  (د
 سه( 4(دو                   3( چهار                          2( یک                  1

 ؟آمده استنادرست  ی و اضافی در کدام  گزینهترتیب تعداد ترکیب وصف 
 پنج (  -) یک  اهــنگ دــیق کنـــار افــهالل را ز کن           شخص نزارم که غرق خون دل است ادی(  به 1
 دو ( –) سه مستم یـاللـام هــج نیاست کز ا رگاهید           ستین یتو امروز نیق من با خط مشکــ( عش2
 (چهار– دو) ، صائب که می گوید غنی          یاد ایامی که دیگ شوق ما سرپوش داشتآن غزل این جوابِ( 3
 یک ( –) دو هـان بــوستــخ زان بـزن بیس نیــکه ا             رماـد مفــــزاه یوت اـــدم دعــ( به خل4

 پذیرفته است.« الیهمضاف»و یک « بیانیصفت »ترتیب یک ها به جز گزینۀ .................. هستۀ گروه اسمی بهدر تمام گزینه 

 (مکار)ندرف  پُ زال سپهر هـربستـب         بنــدی سخت ـانتـدهـ ژرف بــر( 1
 افکنـدرنهـا پســردش قــاز گـ       اری ِـــو مشـت ِ درشـت روزگــتـ( 2
 د ــوده یک چنــاز درد ورم نمـ    تــــو قـلب فســـــردۀ زمینــی      (3
 ای مــادر ســـر سپیـــد بشــنو         ایــن پنــد سیــاه بخت فـرزند (4

 درست است ؟گزینه  کدام زیر ابیاتبا توجه به  
  ه  غم بیش و کم نداشت ـــک داشت غمـــهــرگز دلـــم  برای کــم و بیش غــم نـداشت    آری ن»

  «دم نداشتـابت قـــوافق ثـــانصـــاف و عــــدل داشت مــــوافق بسی ولی      چـــون  فــرخی م

   .اندکاررفته به «مفعول»یا«نهاد»هاینقش در«موافق»و«غم» (1
 .استرفتهد به کارـقی ارــدر مجموع چهدر دو بیت  (2
    شود.دیده میدو ترکیب وصفی در ابیات  (3
 .شود می دیده لفظی رینۀــق به ذفـح بیت دو رــه در( 4
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 مفهومی دارد؟ تقابل« جز شرمندگیحاصلی نبود بهمجنون در تمام عمر، سر باال نکرد / حاصل بی بید»کدام گزینه با بیت  
 ها برون آیدکه ماه از شرم نور عاریت شب          رتو منتـروزی پرهـز تیـاصلی جـدارد حـن (1
 ن سنگ راـر مـوازش بود بـمنت دست ن          ر ـبرگ و بارم ورنه از جوش ثم( این زمان بی2
 ایمر دادهـچو نخل در عوض سنگ اگرچه ب         و بید ـایم چرفکندهـرم سـرم کـان ز شـهم( 3
 داراست           از تزلزل نیست ایمـن هیـچ نـخل میوهحـاصلی بر یک قرار استادهسـرو از بی( 4

 دارد؟ قرابت زیر بیت با گزینه کدام مفهوم 

 «نداشت جم جمشید که است فراغتی را ما           است تهی می و مال از من جام و جیب که آن با »

 مرا باشد رــسف زاد رــــاگ دمــــبن یـم رخت         است گل در پایم اغــب روـــس وـــچ دستیــتهی از (1

 گذرد گریان مزرعه این از رـاب ونــــچ رقـــب          وزدـــس می اــــم دستیــــتهی هـــب نـدشم دل (2

 حکایتی؟ از غیر هـب مانده هـــچ مـــج ملک از          دارترـــایـــــپ نــــسخ هست اهــــج و الــم از (3

 نیستش ابیـــحس بیم دل به دستیـــتهی زــک          است خرم و روی تازه موسم ارـچه در آن از روـــس (4
 دارد؟ معنایی تناسب بیت کدام با "المَوتِ ذائِقَۀُ  نَفس   کلُّ " آیه 

 من روان تو یـپ در ودــش روان روان زود         تو خیال شود دیده رــاگ من مرگ پس از (1
 میرم رامانـخ و مست دهم بوسه قدح بر         ؟ ریزی من دحــق اندر وــچ رگـم شربت (2
 تنگ تنگ ارشـکن در وشــخ مــکش تا           من پیش دـآی است مرد اگر رگـم ایــپ (3
 نرفت   جهان کز کسی دید کی جهان اندر             جهان این آمد جهان که بین فراق انـایـپ (4

 ؟درست آمده استکدام  بیت در برابر آن  مفهوم 

 ر زیبایی یار(ـرابـدر ب داییـشیرزدم)ـابی بــرداشتم خـود را نقـحجابش دم  زدم        از میـان بم ز حسـن بیردـخودی کبی (1
 ه چیز(ـشکایت داشتن  از هم) ام الله داغ چو دایم خود خون از رو ازهـــت        نیم ممنون چمن این خار ز اخنــن رــس یک (2
 وهش کجی(ـ)در ستایش راستی و نکبارکج عنبر باید،زلف راست خوبان قد        است زیبنده گل شاخ در خم و سرو در راستی (3
 تی ها(ـشی سخـال بخــکم)سرمپیچ رقت،ـف به اردـب اگر تیغ وادث،ــح از        باب فتح اشدــب زخم درــق به را دانــدردمن (4

 است؟ زیر بیت با متناسب بیت کدام کلی مفهوم 
 «آز مـرکبش عنــــان گیرد کــــه هـــر             آیـــد فـــــرود بـــــد بخت در بـــر»
 رسدمی اجدارانــت رقـــف هـــب دولت نــای زانکه            طمع کردن تو پای اکـخ رهـــزه دارمــن نـم( 1
 دام؟ هـــب وردنــخ حــــرص جـــز داختــنین             دام و را دد ـــهــکــ یــنبـینـمی ــرـــمگــ( 2
 نیست انیـربــــمه بــوی درو کـــه مکن عـــطم             رـده ادرــــم ارـــکن انـــدر پــــرورش دوام( 3
 است سـب ــزاییـــافــ ـرـــگــ دردم رـــبــ درد             عـــطـم انــدرمــ تـــو ز دارمـیــنمــ مـن( 4

 است؟« القلوبُ طمئنُتَ اهللِ ذکرِ اال بِ» مفهوم  دربردارنده تیکدام ب 
 قرار ردیگ یصبح چون روشن شود پروانه م            اریاشق بود هجران ــع یهوشیب یدارو (1
  ستا ش جانـو آرامـــلفظ ت ۀدــیاــوز ف            ستا جسم شآسای تو ودـج ۀائدــاز م (2
 ستیق آرام  نـوتگاه حــه  خلـــز بـــج              ستیدام  نیـو ب ددیب یجــکن چــیه (3
 قرار ردیگ ینم گریالم دــــه دل درعــورن     کند          یپروا مگر رحم یزلف آن دلدار ب (4
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 للظالمین من أنصار( )ّربّنا إنّک من تدخل النّار فقد أخزیته و ما-21

 پروردگار ما، همانا تو هر که را به آتش بیفکنی، او را خوار ساخته ای و ظالمان هیچ یاوری ندارند! (1
 پروردگار ما، همانا تو هر که را به آتش افکندی او  خوار شده است و ظالمین هیچ یاوری ندارند! (2
 اوری ندارند!یمان نی پس او خوار شده است و ظالپروردگار ما بی شک تو هرکه را به آتش بیفک (3
 پروردگار ما قطعاً تو هرکس را به آتش فکنی پس او را خوار کرده ای و برای ظالمان یاور نیست! (4

قرنین یحکم مناطق واسعة لّما إستقّرت األوضاع فی بالده سار بجیوشه قرب مضیق بین جبلین لمحاربة الّظلم و لکان ذوا»-22

 «التّاریخ! فی قصصنقلت نهم و هذه المطالب شئور یتدب

ذوالقرنین مناطق وسیعی حکمرانی کرده بود و هنگامی که اوضاع سرزمینش استقرار یافت همراه با سپاهیانش به  (1
نزدیکی تنگه ای میان کوه ها رفت تا با ظلم بجنگد و امورشان را سامان دهد و این مطلب در قصه های تاریخی نقل شده 

 است!
همراه سپاهیانش به  ذوالقرنین در مناطق وسیعی حکمرانی می کرد هنگامی که اوضاع در کشورش استقرار یافت، (2

نزدیکی تنگه ای میان کوه ها برای جنگ با ظلم و سامان دادن امورشان رفت و این مطالب در قصه های تاریخ نقل شده 
 است!

ی که اوضاع در سرزمینش استقرار یافت، با سپاهیانش به نزدیکی ذوالقرنین در مناطق وسیعی حکمرانی می کرد هنگام (3
های تاریخ نقل کرده تنگه ای بین دو کوه رفت تا با ظلم بجنگد و امورشان را سامان دهد و این ها مطالبی است که قصه

 اند!
د به سپاهیان خو مینش استقرار یافت باذوالقرنین در مناطق وسیعی حکمرانی می کرد هنگامی که اوضاع در سرز (4

نزدیکی تنگه ای بین دو کوه برای جنگ با ستم و سامان یافتن کارهایشان رفت و این ها مطالبی است که در قصه های 
 تاریخی نقل شده اند!

 ؛«النّار! الویق و أشعو النّحاس فوضعه فی المض بأن یأتوا بالحدید فی أیّام طفولتی أمر أبی إخوانی ّرْت ذکریاتیم»-23

ای قرار داد تنگه در آهن و هیزم بیاورند و آن رابه برادرانم دستور داد تا  مکردم پدر راتم را در ایّام کودکی ام مرواطرخ (1
 آتشی برافروزند! تا
پدرم به برادرانم دستور داد تا آهن و مس بیاورند پس آن را در تنگه قرار دادند و  ایام کودکی ام مرور شدخاطراتم در  (2

 آتش افروختند!
پدرم به برادرانم فرمان داد که آهن و مس بیاورند سپس آنها را در تنگه قرار داد  اطراتم در ایام کودکی ام مرور شدخ (3

 و آتش افروختند!
ر تنگه قرار دهد پدرم به برادرانم فرمان داد که آهن و مس بیاورند تا آن را د کردمدر ایام کودکی ام مرور  خاطراتم را (4

 !و آتش برافروزند

 متحانیّة معه إلی الّصّف کتبت فیها األسئلة اإلمتحانیّة لکّن التاّلمیذ لم یقدروا أن یشاهدوها ألنّ اإلوراق األجاء المعلم ب»-24

 «المعلّم سترها تحت کتاب!

آموزان نتوانستند های امتحانی همراهش به کالس آمد در آنها  سؤاالت امتحانی را نوشته بود اما دانش معلّم با برگه (1
 را پوشانده بود! هاآنها را ببینند زیرا معلم زیر کتاب، آن

نستند آموزان نتوامعلم برگه های امتحانی را همراهش به کالس آورد در آنها سؤاالت امتحانی نوشته شده بود اما دانش (2
 آنها را زیر کتابی پنهان کرده بود!آنها را ببینند زیرا معلم 

در نبودند امعلم با برگه های امتحانی همراهش به کالس آمد در آنها سؤاالت امتحانی را نوشته بود اما دانش آموزان  ق (3
 که آنها را ببینند زیرا معلمشان آنها را زیر کتابی پنهان کرده بود!

نبودند  ای امتحانی را با خود به کالس آورد، در آنها سؤاالت امتحانی نوشته شده بود اما دانش آموزان قادرمعلم برگه ه (4
 معلم آنها را زیر کتابی پوشانده بود!ا که آنها را ببینند زیر

 

 

 

 

 

 

 (27-21عیّن ااَلصّح و أالدّق فی الجواب للترجمة أو التعریب أو المفهوم. )
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 :الخطأعیّن -25

: آیا می دانی آفتاب پرست چشم هایش را به جهت های  مختلِّفة؟ یر الحرباء َعینیها فی إت ِّجاهاتَهل تَعلَمین تُد (1

 می چرخاند؟ یمختلف

: این مرد ماشین کسی را که به من در درس هایم کمک  ین!قَبل ساعتَ  یدروسلمرء َسی ارة َمن یُعینُنی فی ا نََهب هذا (2

 می کرد، دو ساعت پیش به تاراج برد!

ح ذنبه فلعق جرحه حت ی یلتئم! قط  له زمیل کان عندی  (3 : دوستی داشتم که یک گربه داشت که دمش زخمی شده  جرَّ

 بود پس زخمش را لیسید تا بهبود یابد!

این چراغ نورانی، مردابی را که پشت دریاچه بود،  المستنقع ال ذی کان وراء البُحیرة! : ضیئأنار هذا المصباح الم (4

 نورانی کرد!

 عیّن الصحیح:-26

ی: ئِّ س (1 ر به بقیة الحیوانات؟لل ألت اُم  : از مادرم پرسیده شد: آیا کالغ صدایی دارد که به وسیلۀ آن  غراب صوت یُحذ ِّ
 به بقیه حیوانات هشدار می دهد؟

ناً!ل (2 ند الَخطر سائِّالً ُملو  ز منها عِّ د که هنگام خطر مایع ن: برخی از ماهی ها غده هایی دار بعض األسماک ُغدد تفرِّ
 د!کنرنگی از آن ترشح می 

یاض (3 ل َمالبس الر   شود!ز شروع هر مسابقه شسته میای قبل های ورزش: لباس  ة قبل بدایة کل المسابقةتغسِّ
: پدرت تصمیم گرفت که فرزندانش با جریانات تاریخی  وطنهم التاریخی ه!تی ارات  علیع رف أوالده عزم أبوک أن یُ  (4

 شنا شوند!آن میهنشا
دوستان خود را نصیحت کردیم: در زندگی خود فرصت هایتان را غنیمت بشمارید تا در راه رشد حرکت کنید و نافع »-27

 « :ترین مردم برای بندگان خدا باشید اینچنین محبوبترین بندگانش خواهید شد!

شد و کونوا أنفعون الن اس لعباد هللا  (1 کوا فی سبیل الر  نصْحنا أصداقائنا: إغتنموا فرصکم فی الحیاتکم حتی تتحر 

 ون عباده!هکذا ستصبحون أحب  

رشد و کونا أنفعان الن اس لعباد هللا هکذا لنصحنا صدیقتانا: إغتنمنا فرصکما فی حیاتکما حتی تسیرا فی طریق ا (2

 ده!ستصبحا أحب ان عبا

َنَصَحنا صدیقانا: إغتنما فرصکما فی حیاتکما حتی تسیرا فی طریق الرشد و کونا أنفع الناس لعباد هللا هکذا سوف  (3

 عباده! تصیرا أحب  

کن فی سبیل الرشد و کن  أنفع الن اس لعباد هللا هکذا سوف  (4 نصحنا صدیقاتنا: إغتنمن فی حیاتکن  فرصکن  لتتحر 

 عباده! تصبحن أحب  

و طلب منه أن یقوم بتربیة إبنه لیکون خلیفه فی الحکم. فنشأ التلمیذ صالحاً. فی  معلّمالأحد االُمراء أحضر إلبنه  ُحکی أنّ 

 یوم ضربه المعلّم ضرباً شدیداً بدون ذنب ارتکبه، فغضب التلمیذ علیه ولکن أخفی غضبه فی قلبه.

 من غیر سبب؟!یوم کنت تلمیذاً عندک،  ضربتنیا أصبح حاکماً بعد أبیه دعا معلمه إلیه یوماً و سأله: لماذا لمّ 

إنّی أحببت أن اُذیقک طعم الظلم ألن ال تظلم أحداً من  مجاالت والإنّی کنت معلمک و علّی أن اُربّیک فی کل  قال المعلّم:

 لقد کان درساً عظیماً لی! :فأعجب الحاکم هذا التدبیر و قال ا تصبح حاکما!الّرعیة لمّ 

 عیّن الصحیح:-28

ب المعلم من تدبیر الحاکما  (1  م لإلبتعاد عن الظ لم!تعج 

 ضرب المعلم تلمیذه عندما کان حاکماً! (2

 کون ظالماً!ن یالمعل م تلمیذه ألن ه أراد أ ضرب (3

 الظلم بعض األحیان یصبح درساً لإلبتعاد عن الظلم! (4

 

 ( بما یناسب النّص: 32-28اقرأ النص التالی بدقّة ثّم أجب عن االسئلة ) 
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 عیّن الصحیح:-29

 باناً!ضغمعلم ألن ه کان الأحضر الحاکم إلبنه  (1

 أراد المعلم أن یذوق تلمیذه طعم الظ لم! (2

 أظهر التلمیذ غضبه عندما ضربه المعلم دون السبب! (3

 عندما کان أب التلمیذ حاکماً دعا معل مه! (4

 :الخطأعیّن -30

 م أن یعل م تلمیذه بطرق مختلفه!یستطیع المعل   (1

 ضربه لتأدیبه! غضب المعل م من تلمیذه ثم   (2

 یمکن للمعل م أن یعل م تلمیذه بدون کتابة أو قراءة! (3

 أخفی الحاکم غیظه علی معل مه عندما کان تلمیذاً! (4

 «:ضربتنی»-31

د ثالثی / فعل و فاعله  –للمخاطبة  –ل ماض عف (1  «یوم»مجر 

 «ت»فعل و فاعله ضمیر  /متعد   -مجرد ثالثی –للمخاطب  –فعل  (2

 الثی / فعل و فاعلمزید ث –للمخاطب  –فعل ماض  (3

 «ی»معلوم / فعل و فاعله ضمیر  -)حروف األصلی ة: ض ر ب( –ثالثی  مجرد –فعل ماض  (4

 «:المعلّم»-32

 / مفعول )حروف األصلی ه: ع ل م( – اسم المفعول - ةمعرف –کر مذ –اسم ( 1

 فاعل /من مزید ثالثیفاعل الاسم  - ةمعرف –مفرد مذک ر  (2

ف بأل  –مفرد  –م اس (3  مفعول/  الفاعلاسم  –معر 

د ثالثی اسم الفاعل  –مذکر  –اسم  (4  مفعول /من مجر 

 

 حرکات أو قراءة الکلمات:الفی ضبط  الخطأن عیّ -33

ٛبَن العُلوم الُمٛختَلِّفة! (1 ٛعَن بأن َیٛکتَسِّ  إن  الت ِّلمیذات یَُشج ِّ

ک سلمونَ دوَن المُ َسلََب المجاهِّ  (2  فی الَحرب! نَ یقُدرة أعدائهم المشرِّ

 نا ُمدیَرة ذَکیَّة تُرَجع االُمور ُکل ها إلَٛیها!فی َمٛدَرَست (3

ند الَشدائِّد و ال یَنٛ  (4 َن الن اس َمٛن یُٛنَصروَن عِّ  أحداً! رونصُ مِّ

 فی العبارات التّالیة؟ خطأکم -34

 وجوده أو أعماله نحس لنا!الف( النُّحاس: الشخص الّذی 

 و السرور بهم! حهاب نحو الضیوف و إظهار الفرذالب( إستقرار: 

 ف من حروف مشبهة بالفعل تأتی بین جملَتَین لتکمیل جملة قبلها!ج( لکّن: حر

 سّی فی الجمل الفعلیّة و یأتی قبل أو بعد الفعل!د( الفاعل: الّرکن األسا

 یحّرکه غالباً! هـ( الذّٛنب: عضو خلف جسم الحیوان

 خبرنا عن المبتدأ!توّضح و تو( الخبر: کلمة الّتی تأتی غالباً بعد المبتدأ ل

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

 

 

  (٤٠-33: )التالیة األسئلة عن أجب 
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 الخبر علی المبتدا؟ ما تقّدمة رعبا فی أیّ -35

 فی هذا الحرب األعداء کثیرون لکن هم ال یقدرون التسل ط علینا! (1

 صافیر!عکثرها تعیش الأفی هذه الغابة أشجار کثیرة و فوق  (2

 یتاً!زقرأت فی کتابی للبطة غد ة طبیعی ة بالقرب من ذنبها تحتوی  (3

ات فی الیوم! َصلِّ  فَ و إسمه صالة  شر  هناک مفتاح لکل   (4  ثالث َمر 

 مجهوالً: لیسعیّن خبر -36

ً حاوِّ یُنتفع بعمله خیر من ألف عابد ف عالم (1  ل لتعلم علوماً نافعا

 هذا المسجد الجامع بنی فی السنة الماضیه فی طهران و  نصل ی فیه کل الیوم! (2

 أصوات عجیبة سمعت من بیت جارنا و خفنا کل نا منها! (3

 ن األخالقی ة!ئوارم األخالق، فعلینا أن نعمل الشتمام مکالن بی بعث إل (4

 أن یبنی للمجهول: الیمکن عیّن ما-37

 إشتریت بعضهم فی االُسبوع الماضی! المزارع حصد محاصیل مزارعه و (1

 یسأل المعل مون الوالدین عن عمل أوالدهم و ساعة نومهم فی البیت! (2

 ینکسر ضوء الشمس فی قطرات الماء و تصبح قوس قزح فی السماء! (3

 بدأ المعل م اإلحتفاالت الس نوی ه فی المدارس إستقباالً للس نة الد راسیة الجدیدة! (4

 الّتی تبیّن الّرجاء:عیّن عبارة -38

 قلت صدیقی: لعل  أستطیع أن أذهب لزیارة امام حسین )ع(! (1

 علیک أن تستغفر هللا ألن ک تکذب معل مک! (2

 هل تعلم أن  هللا جعل ما علی األرض زینة لها! (3

 الش مس و القمر و النجوم مصابیح الس ماء! کأن   (4

 بّی:فی محل اإلعرا الخطأعیّن -39

 ألوان: عةسببحر الفی قطرات المطر و  الضوئی للشعاع (1

ر –صفة )موصوف: الشعاع(  –خبر مقدم   مبتدای مؤخ 

اً و  حار  هذا الیوم ( 2  :الشدیدةأخاف من حرارة الش مس  أناجد 

 صفة )موصوفه: الشمس( –مبتدا  –خبر 

 :التجاربإلکتساب  الکبارالشباب من نصائح  یستفید (3

  إلیهمضاف  -مضاف الیه  –فعل 

 مع منظر جمیل: أشع ةو له  القمر ظهرو  غربتالش مس  (4

رمبتدا – فاعل –فعل  –خبر    ی مؤخ 

 نوعه: یختلفعیّن خبر -40

 !و یدعو الناس إلی الت وحید ذوالقرنین سار مع جیوشه نحو الغرب (1

یاضة تُغسل  (2  !ةالمسابقبدایة قبل و تجف ف مالبس الر 

 !و یرزق هللا کل الش هداء ال تحزنی طفلتی ابوک فی الس ماوات عند هللا (3

بون بیوتنا و ین (4  !منها علینا أن نسترجع أموالنا ون أموالنابهاألعداء یخر 
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خداوند چه موضوعی را مورد نكوهش قرار داده است؟ و هم چنين این  ،«وكيالً عليهِ كونُتَ أنتَفَاَ. .».در ابتدای آیه   -41
 باشد.می.....................  موضوع بيانگر

 تحقق شرک عملی -معبود خوددادن بت درون به عنوان  قرار (1
 رد شرک عملی -های بیرونیفرمان پذیری از بت (2
 تحقق شرک عملی -های بیرونیفرمان پذیری از بت (3
 رد شرک عملی -دادن بت درون به عنوان معبود خود قرار (4

........ نيز یاری گر ما در رسيدن به ، .......... است و آیۀ شریفۀ در بعد فردی یكی از نشانه های دستيابی به توحيد عملی -42
 در عبارت ...... نيز مطرح شده است. این مقصود است.همچنين، توحيد عملی نتيجۀ توحيدی است كه

 «هُوَ رَبُّ کلّ شیءٍ» -.....«قُل إنَّ صَالتی و نُُسکی و مَحیایَ » -( خدایی کردنِ جهت زندگی1
 «نور الّسماواِت وَاألرضااهللُ » -«ربّی و ربّکُم..... إنَّ اهللَ» -حکیمانه دانستن حوادث عالم( 2
 «ااهللُ نور السّماواتِ وَاألرض » -« أَرأَیتَ مَن اتَّخَذَ إلهَُه هَواهُ...» -( عدالت گستری در جامعه3
 «هُوَ رَبُّ کّل شیءٍ» -«أَرأَیتَ مَن اتََّخذَ إلهَهُ َهواهُ...» -( حمایت از محرومان و مستضعفان 4

بخواهيم ترتيبی برای مراحل تبدیل جامعۀ توحيدی به جامعۀ شرک آلود ذكر كنيم، كدام گزینه موارد را به  اگر  -43
 درستی بيان داشته است؟

 الف( فراگيری تفرقه و تضاد در جامعه
 ب( جایگزینی حاكميت طاغوت به جای حاكميت خداوند

 ج( قدرت یافتن انسان های ستمگر
 تمایالت فردی توسط هریک از اعضای جامعهد( دنبال كردن خواسته ها و 

  ( ج، د، الف، ب4  ( د، ج، الف، ب3  ( ج، الف، د، ب2  ( د، الف، ج، ب1
به ترتيب، مفاهيم نهادینه شده در كدام دو « استفهام انكاری و تاكيد از جانب خداوند» و « رویگردانی از خداوند» -44

 عبارت زیر می باشند؟
 «     اَیتَ مَن إتَّخَذَ إلهَهُ هَواهُأرَ» -«تُلقوَن إلَیِهم»( 1
 «وکیالً علیهِ  کونُتَ  أنتَفَاَ» -«تُلقوَن إلَیِهم»( 2
 «وکیالً علیهِ کونُتَ أنتَفَاَ »  -«انقَلَبَ علی وَجههِ»( 3
      «أرَاَیتَ مَن إتَّخَذَ إلهَهُ هَواهُ»-«انقَلَبَ علی وَجههِ» (4

 ابعاد توحيد و شرک به درستی بيان شده است؟ چند مورد از موارد زیر، در ارتباط با  -45
الف( )سر ارادت ما و آستان حضرت دوست     كه هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست(: توحيد عملی در بعد 

 اجتماعی
 شرک عملی «:أرَأیتَ مَن اتَّخَذَ إلهَهُ هَواهُ»ب( 
 نشانۀ توحيد عملی در بعد اجتماعی: «اُولياءیا أیّها الّذینَ آمَنوا ال تَتَِّخذوا عَدوی و عَدُوَّكُم »ج( 
 توحيد در خالقيت:  «وَ هللِ ما فی السّماواتِ َو ما فی األرض» د( 
 ( چهار مورد 4  ( سه مورد3  ( دو مورد2  ( یک مورد1

 تطابق دارد؟كدام موارد )یا علت ها( در گزینه ها،  در ارتباط با شرک پيچيدۀ امروزی، موارد زیر با  -46
 يداشدن جوامع فقير در كنار جوامع ثروتمندالف( پ

  آلوده شدن طبيعتب( 
  جدید برای رسيدن به اميال نفسانیج( بهره گيری از ابزارهای 

 «أنا ربّکُُم األعلی» -فراموش کردن خداوند -فراموش کردن خداوند (1
 فراموش کردن خداوند -فراموش کردن خداوند -( تخصیص مالکیت جهان به انسان2
 فراموش کردن خداوند -تخصیص مالکیت جهان به انسان -«أنا ربُّکمُ األعلی» (3
 فزونی یافتن زینت دنیا در دل -«أنا ربُّکمُ األعلی»-( فزونی یافتن زینت دنیا در دل4
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 / هغی دگر نِبرو این دام بر مر»شاعر در بيت  است باشد و ...................سن هر عمل، باید دارای نيت درونی كه همان حُ -47
 ميوه های درخت اخالص اشاره دارد؟به كدام یک از « بلند است آشيانه كه عنقا را

 های وصف ناشدنیدریافت پاداش -فاعلی (1
 های وصف ناشدنیدریافت پاداش -فعلی (2
 نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه های شیطان -فاعلی (3
 نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه های شیطان -فعلی (4

 چون ،........ است............سن ای است و انجام عبادت با ریا، نمایانگر فقدان حُیمان به خدا و اخالص چگونه رابطهرابطه ا -48
 است. ....................سن تابع حُ.... ..حُسن ..............

                           فاعلی -فعلی -فاعلی -مستقیم (1
 فاعلی -فعلی -فاعلی -غیرمستفیم (2

                            فعلی -فاعلی -فعلی -مستقیم (3
 فعلی -فاعلى -فعلی -غیرمستقیم (4

های مجازی ناسالم و ای گمراه كننده، شبكههای ماهوارهها، شبكهوبگاه ا،هفيلم»های گسترده شيطان از جمله دام -49
هایی است كه برای چه اند و همانند دامدهی برای انسان پهن شبه چه هدف« های منحرف اجتماعیها و دستهگروه
 است؟كدام  قرآنی آن عبارتاست و  از بزرگان وجود داشته كسی

 «راودته عن نفسه» -حضرت یوسف )ع( -گناه و محروم شدن از بهشت جاوید ها، سوق بهتحریک هوس (1
 «هراودته عن نفس» -حضرت یوسف )ع( -مؤمنان ولیّهای صادقان و دوری از نهایت آرزوی عارفان، دوست دل (2
 «ریناغِصّ ال نَکونا مِیَ لَوَ» -لقمان حکیم -مؤمنان های صادقان و ولیّاز نهایت آرزوی عارفان، دوست دل دوری (3
 «ریناغِصّال نَکونا مِیَلَوَ » -لقمان حکیم -گناه و محروم شدن از بهشت جاوید ها، سوق بهتحریک هوس (4

ن اسالم )ص( انجام چهل روزه كارها در جهت الهی برای انسان چه چيزی را به دنبال دارد و أپيامبر عظيم الشبيان در  -50
 این موضوع اشاره به كدام یک از ميوه های اخالص دارد؟

 دریافت پاداش های وصف ناشدنی -انبهای حکمت و معرفت از قلب و زجاری شدن چشمه (1
 درجاتی از حکمت یابی بهدست -عرفت از قلب و زبانهای حکمت و مجاری شدن چشمه (2
 دریافت پاداش های وصف ناشدنی -ر قلب و بهره مندی از امداد الهیکم شدن غفلت و تقویت محبت د (3
 دستیابی به درجاتی از حکمت -ر قلب و بهره مندی از امداد الهیکم شدن غفلت و تقویت محبت د (4

گو شریف ..................... پاسخاست و حدیث  ..................... «شود؟قطع می دنيا كامالً آیا ارتباط برزخيان با»پاسخ سؤال  -51
 .به این سؤال است

 «.توانند پاسخ دهندقسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواترند و فقط نمی» -منفی( 1
جامعه جاری سازد، تا وقتی که مردم در دنیا به آن سنت عمل می کنند، هر کس سنت و روش نیکی را در » -مثبت (2

 «.گذارنداعمال را به حساب این شخص هم می ثواب آن
کس سنت و روش نیکی را در جامعه جاری سازد، تا وقتی که مردم در دنیا به آن سنت عمل می کنند،  هر» -منفی (3

 «.ندگذاراعمال را به حساب این شخص هم می ثواب آن
 .«توانند پاسخ دهندکالم از شما شنواترند و فقط نمی قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این» -مثبت (4

و تعالی به درخواست افراد  واكنش خداوند تبارک ...«ارجعون  حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربّ»مطابق آیه شریفه  -52
باشد و بنابر سخن امام ......... میمبنی بر بازگشت به دنيا، به منظور انجام صالحات ترک شده، مشتمل بر .......... بدكار

 بستگی دارد. اش به ......................بازدید مؤمن فوت شده از خانواده كاظم )ع( ميزان
های مقدار فضیلت -ی رسوالن و امامان در دنیایت یعنبیان پرسش تأکیدی مبنی بر حضور روشنی بخشان طریق هدا (1

 است و از او به جا مانده است. در دنیا کسب کرده آن فرد که
های آن فرد که در دنیا کسب مقدار فضیلت -ه فاصله میان گفتار و کردار آنهامایه خواندن حرف آنان و قائل بودن ببی (2

 .است و از او به جا مانده است کرده
مراتب تقوای  -یت یعنی رسوالن و امامان در دنیاتأکیدی مبنی بر حضور روشنی بخشان طریق هدا بیان پرسش (3

 کنند.از او در دنیا زندگی می آن فرد که پس بازماندگان و خانواده
ن فرد مراتب تقوای بازماندگان و خانواده آ -ه فاصله میان گفتار و کردار آنهامایه خواندن حرف آنان و قائل بودن ببی (4

 کنند.او در دنیا زندگی می که پس از
 
 



 10صفحه  3مرحله  -آزمون ماز )دفترچه عمومی(                                  فرهنگ و معارف اسالمی

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

 ر به ترتيب از بدو تولد انسان تا هنگام رخداد قيامت، چگونه است؟یک از اعمال ماتقدم و ماتأخّ وضعيت پرونده هر -53
 در هر سه عالم باز است. -در دنیا و برزخ باز و در قیامت بسته است (1
 برزخ باز و در قیامت بسته است.در دنیا و  -در دنیا باز و در برزخ و قیامت بسته است (2
 در دنیا و برزخ باز و در قیامت بسته است. -در هر سه عالم باز است (3
 .در هر سه عالم باز است -باز و در برزخ و قیامت بسته استدر دنیا  (4

. .... قيامت یعنی .....................شود مربوط به مرحله ...............ها میكی كه موجب آغاز حيات مجدد انسانانگ سهمناب -54
 دارد. كند اشاره به مرحله ........................مهيب كه همه را غافلگير می است و صدایی

 اول -ها و زمینمرگ اهل آسمان -مدو (2      دوم -ها و زمینمرگ اهل آسمان -اول (1

 دوم -هازنده شدن همه انسان -اول (4       اول -هازنده شدن همه انسان -دوم (3
مربوط با كدام اشخاص « نامعلوم بودن»و « حتمی بودن»، «از وحشت روز قيامت درامان اند» به ترتيب هریک از عبارت -55

 یا ویژگی های قيامت است؟

 زمان -وقوع -( نیکوکاران2    وقوع –زمان  –( مؤمنان 1
 وقوع -زمان -( نیکوکاران4    زمان -وقوع -( مؤمنان3

به ترتيب به مرحله ...................... و ......................  «انطقنا اهلل الذی انطق كل شیء»و  «كاتبين كراماً »آیات شریفه  -56
 قيامت مربوط هستند و آیه دوم بيانگر چه موضوعی است؟

 شهادت اعضای بدن -اول -دوم (2                     حضور فرشتگان الهی -دوم -اول (1
 شهادت اعضای بدن -اول -اول (4                          حضور شاهدان و گواهان -دوم -دوم (3

دنيا بازگردیم عمل صالح انجام بيرون بر كه اگر به ما را از دوزخ »گویند پاسخ قطعی خداوند به كسانی كه می -57
 سخن فرشتگان نگهبان جهنم به اهل جهنم، به ترتيب چيست؟ و «دهيممی
 آیا در دنیا به اندازۀ کافی به شما عمر ندادیم؟ -گیریدهمان راه گذشته را پیش می گردیددانیم اگر به دنیا بازما می (1
 برای شما دالیل روشنی نیاوردند؟مگر پیامبران -گیریدهمان راه گذشته را پیش می گردیددانیم اگر به دنیا بازما می (2
 دنیا به اندازۀ کافی به شما عمر آیا در-خواندند؟پروردگار را بر شما می ه آیاتآیا رسوالنی از خودتان نیامدند ک (3

 ندادیم؟
 خواندند؟د که آیات پروردگار را بر شما میآیا رسوالنی از خودتان نیامدن -برای شما دالیل روشنی نیاوردند؟ مگر پیامبران( 4

 .......... است.................... و باالترین نعمت بهشت ......... یعنینيكوكاران سرای سالمتی است؛  بهشت برای -58
 فردوس -مترنم اند« خدایا تو پاک و منزهی»بهشتیان با خدا هم صحبت اند و به جمله  (1

 مقام خشنودی خدا -ای و هیچ ناراحتی و رنجی در آنجا نیستهیچ نقصانی، اندوهی، غصه (2
 فردوس -راحتی و رنجی در آنجا نیستهیچ ناو ای غصهنقصانی، اندوهی،  چهی (3
 مقام خشنودی خدا -مترنم اند« خدایا تو پاک و منزهی»بهشتیان با خدا هم صحبت اند و به جمله  (4

 ؟اندبه ترتيب ذكر شده ک از آیات قرآنی زیری هردر كدام گزینه، انجام دهندۀ  -59

 غرق شدن در معصيت خداوند همراه بدكاران الف(
 توبه كردمب( می گوید: االن 

 ج( گرامی داشته شدن در باغ های بهشتی
 متعهدان به عهد با خداوند و مراقبت کنندگان نماز -انجام دهندگان کارهای زشت –( جهنمیان 1
 متقین -مغرورشدگان در دنیا –( انجام دهندگان کار زشت 2
 راستگویان -فریفتگان به زینت دنیا -( دوزخیان3
 راستگویان -دنیامغرورشدگان در  -( جهنمیان4

به ترتيب مربوط به « كمک به سالمتی با ورزش»و « يابی به آگاهی با مطالعهدست»، «نی كردن مجرم به خاطر جرمزندا» -60
 كدام رابطه ميان عمل و جزای آن است؟

 تجسم خود عمل -نتیجة طبیعی خود عمل -قراردادی (1
 تجسم خود عمل -قراردادی -نتیجة طبیعی خود عمل (2
 نتیجه طبیعی خود عمل -نتیجة طبیعی خود عمل -قراردادی (3
 نتیجه طبیعی خود عمل -قراردادی -نتیجه طبیعی خود عمل (4
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Part A: Grammar and Vocabulary  

Directions: Questions 61-67 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or 

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

mark your answer sheet. 

 
 

61-   He's never brought much more safety, ----------?  
1) is he                          2) isn't he                        3) has he                         4) doesn't he    

 

62- As I was walking in the forest I felt I ---------- , I walked as fast as, perhaps even faster 
than, ---------- runner. 
1) was following / faster                                2) am followed / the fastest  
3) was being followed / faster                        4) was being followed / the fastest  

 

63- But from my perspective, it clearly does not replace the theatrical exhibition experience 
you need to have with the kind of a digital projection system, so don't take part in this 
plan, ----------? 
1) have you                      2) does it                      3) will you                     4) do you    

 

64- A: Do you know what is ---------- the world?  
      B: I think it is the Lamborghini Murcielago.  
      A: No, you’re dead wrong. It is the Bugatti La Voiture Noire.        
1) worthier car of          2) the most worth car of     
  3) worthier car in                4) the most worth car in  

   

 

65- Despite the event planner’s hard work, there were no relationships between quantity, 
diversity or complexity of the government talk and the proportion of utterances that were 
---------- . 
1) eliciting                        2) weaving                         3) donating                  4) preferring    

 

 

66- I'm surprised by her bad ---------- toward her friends, she is really impolite and not caring. 
1) thought                         2) mind                       3) behavior                 4) thing   

 

67- The result is a spicy cloud of fat and salt, so ---------- that the rest of the pizza almost 
doesn’t matter 
1) delicious                          2) hot                   3) cold                        4) interesting 
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Part B: Cloze Test  

Directions: Questions 68-72 are related to the following passage. Read the passage and 

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

 
The Nobel Prizes were started (68) ---------- the Swedish inventor, Alfred Bernhard 
Nobel. Nobel was the (69) ---------- of dynamite. Although his invention brought him 
much wealth and fame, Nobel realized (70) ---------- destructive dynamite could be. His 
own brother was killed in an explosion while working in the laboratory. Nobel then spent 
a lot of time and energy promoting world peace to reduce the need to use dynamite in 
war . 
Before Nobel died, he gave away his (71) ---------- to establish a fund. Every year, the 
interest from this fund was to be given to the person who has done the most good for 
mankind in that year. The (72) ---------- valuable award, however, is the Nobel Peace 
Prize. 

68- 1) by                                    2) with                                       3) for                             4) to 

69- 1) director                          2) builder                                  3) maker                        4) inventor  

70- 1) what                               2) how                                       3) when                          4) that  

71- 1) money                            2) life                                         3) science                       4) family  

72- 1) as                                    2) more                                      3) most                           4) real  

 

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 
   Praising anybody for his or her task can increase the confidence of the receiver. The 
word “Appreciation” looks smaller from outside but it can help achieve anything if used 
properly. This word is the most powerful word for motivating someone. If someone gets 
appreciated for a certain task then that person always gives best in all further tasks. 
This word is motivational, carrying a huge power inside and can turn negative thoughts 
into positive ones. This is the magic of appreciation. Many people know how to make 
use of this word while others recognize its depth and meaning. If this word is used for a 
person, he/she can carry out any difficult task with low input energy. Many organizations 
and multinational companies are known for the culture of appreciation. This is the main 
reason behind the happiness of their employees. 
If there is a difficult task ahead and a team is unfamiliar with the ways to carry out that 
task, the team leader or manager tries to appreciate member or members for their  
previous task. This can increase the inner power of that member. 
 

73- Which of the following sentences isn’t TRUE according to the passage? 
1) Appreciation looks very big and important from the outside view 
2) To motivate someone appreciation is the strongest word 
3) A little power on the inside can change negative beliefs to positive ones 
4) Culture of appreciation is not very important to many companies  

74- What happens when a person uses the word “Appreciation” in his/her life? 
1) he/she can change thoughts completely 
2) he/she can just live in any situation 
3) he/she can do really hard tasks easily 
4) nothing happens to use this word 
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75- What is the result of appreciation in a person’s behavior? 
1) being brave  
2) sense of good thoughts and bad thoughts  
3) being responsible 
4) increasing self-confidence   

76- What’s the role of a manager or a leader in a team according to the text? 
1) have some duties for all members  
2) helping members to do the tasks 
3) being responsible for what members do    
4) being thankful and appreciate the members 

 
PASSAGE 2 
  Science has revealed some wonders to us that require knowledge to appreciate. Science 
has revealed to us the infinitely great secrets. The telescope has given us such a relation 
of the size of the universe that has taken our breath away. 
Science tells us that the tiny points of light in the night sky are millions of big suns, 
rolling through shinny space at unthinkable distances. 
Some of these stars are hundreds of times bigger than our sun, which is only a small star, 
and some are so far from us that the light they give off takes thousands of years to reach 
us, though light travels at the unbelievable rate of 186,000 miles every second. The 
universe is so vast to try to think of. 
On the other hand, a scientist with his microscope has revealed to us the infinitely little 
parts. He shows us billions of highly organized living creatures, which we call germs, so 
small that our eyes can never see them. 
He tells us that every drop of water, every grain of dust, every bit of the air we breathe, 
every drop of the blood in our veins, is filled with millions of these tiny creatures. 
Many of them are useful, and even necessary for life; many are deadly, and bring disease 
and death. And further he tells us that there are things which even the most powerful 
microscope can never reveal; for all matter is made up of atoms, and every atom is a 
little universe in which revolve, as the planets revolve round the sun, electric charges 
called electrons. 
In childhood we wondered at fairy-tales; but those fairy-tales were not nearly as 
wonderful as are the fairy-tales of Science: and the fairy-tales of Science are true. 

 
77- What can help us know more about the size of the universe? 

1) Sun                                                              2) Millions of stars 
3) Telescope                                                    4) Orbiting germs 

78- Which of the following sentences is TRUE according to the passage? 
1) Sun is the biggest star                                 2) Sun is as big as other stars 
3) Sun is farther than other stars                    4) Sun is smaller than many stars in the sky  

79- Which one is not true about atoms? 
1) Atoms are a universe themselves                 2) Atoms can’t help us see other planets 
3) Atoms are only in some materials                4) Atoms can be seen by eyes easily 

80- What does “Fairy-tales of science are true” mean? 
1) Science is a story, but it is true               2) Science is just a story  
3) Science is science                                   4) We can read stories of science everywhere 
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  است؟ درست «کپلر دوم قانون»  به توجه با عبارت کدام -81
 .کند می طی را کمتری مسافت شهریور، تا مرداد محدوده به نسبت زمین فروردین، تا اسفند محدودۀ در( 1
 .کند می طی را بیشتری مسافت اردیبهشت، تا فروردین محدوده به نسبت زمین مهر، تا شهریور محدودۀ در( 2
 .کند می طی را بیشتری مسافت شهریور، تا مرداد محدوده به نسبت زمین فروردین، تا اسفند محدودۀ در( 3
 .کند می طی را کمتری مسافت اردیبهشت، تا فروردین محدوده به نسبت زمین مهر، تا شهریور محدودۀ در( 4

 د؟نموارد از پیامدهای عبارت زیر می باش کدام -82

 «ورقۀ اقیانوسی از حاشیه به زیر ورقۀ قاره ای مجاور خود فرو رانده می شود»
 الف( حرکت همگرای عربستان و ایران                                       ب( بسته شدن تتیس           

 ال اقیانوسی د( دراز گود                            ج( حرکت واگرای عربستان و آفریقا               
 ( ج و د                 4( الف و ب                        3( ب و د                           2( الف و ج                         1

 دارد؟ مغایرت« رویدادهای دوران مزوزوئیک»کدام گزینه، با  -83
  ا و پستانداران در یک دوره پدیدار شدند.نخستین دایناسوره (1
 ( نخستین پرندگان بعد از نخستین گیاهان گلدار پدیدار شدند.2
 ( انقراض دایناسورها بعد از ظهور نخستین پرنده به وقوع پیوست.3
 ( ظهور نخستین پستاندار قبل از ظهور گیاهان گلدار به وقوع پیوست.4

   است؟ تر کم ،«لیگنیت» به نسبت «آنتراسیت» در مورد کدام سنگ، زغال انواع با رابطه در -84
 فرّار ( مواد4( کیفیت                         3کربن                     ( درصد2تراکم                     میزان( 1

 است؟  صورتی چه به گوهرها تشکیل شرایط -85

 .آیند می به وجود فرار مواد حضور با و زمین اعماق در زیاد فشار و دما در ( اکثرا  1
 .آیند می به وجود فرار مواد حضور با و زمین اعماق در زیاد فشار و دما در گوهرها ( همۀ2
 .آیند می به وجود فرار مواد حضور با گاهی و زمین اعماق در زیاد فشار و دما در ( اکثرا  3
 .آیند می به وجود فرار مواد حضور با گاهی و زمین اعماق در زیاد فشار و دما در گوهرها ( همۀ4

 چرا زمین شناسان در پی جویی های اکتشافی عناصر،به دنبال یافتن مناطقی با بی هنجاری مثبت آن عنصر هستند؟ -86

 ( استخراج عناصر با هزینۀ کمتر  2( کنترل آلودگی های زیست محیطی                             1
 ( شناسایی کانی های ارزشمند اقتصادی 4ر                              ( اندازه گیری غلظت میانگین عناص3

 را کامل تر بیان می کند؟« ذخایر قیر طبیعی» کدام گزینه شرایط تشکیل  کدام عبارت -87

 شدگی غلیظ و اکسایش زمین، سطح به یافتن راه اثر در ثانویه مهاجرت ( طی1
 تبخیر و زمین سطح به یافتن راه اثر در اولیه مهاجرت ( طی2
 اکسایش و تبخیر زمین، سطح به یافتن راه اثر در اولیه مهاجرت ( طی3
 اکسایش و زمین سطح به یافتن راه اثر در اولیه مهاجرت ( طی4

 کند؟ های آب رودخانه نیز تغییر می ، کدام کمیتدبیدر یک نقطه معین از رودخانه ای، با تغییر  -88
 طول، عرض، عمق( 2                                                 عمق، سرعت (1
   عرض، عمق، سرعت( 4                                                عرض، سرعت (3

  درست اند، به جز:« آبدهی رودها»همۀ عبارت های مطرح شده، در رابطه با  -89

 یابد. افزایش میها و افزایش بارندگی،  آبدهی رود، در بهار، به علت ذوب برف( 1
 .دهد همیشه جریان دارد، آبدهی پایه را تشکیل می بخشی از آب که( در رودهای دائمی، 2
 .مقدار بارندگی زیاد و تبخیر، کم است،رودها از نوع دائمی هستندکه  ،سرد و خشکدر مناطق ( 3
 .موقتی و فصلی هستند در مناطق گرم و خشک که مقدار بارندگی کم و تبخیر زیاد است، بیشتر رودها، (4

 است؟ صحیح «ایستابی سطح» رابطه با در عبارت کدام -90
 ( باالترین قسمت حاشیه موئینه که در زیر آن منافذ به طور کامل توسط آب پر شده اند.1
 ( خطی فرضی است که از اتصال نقاط هم فشار به دست می آید و بین حاشیه موئینه و سطح زمین قرار دارد.2
 که در حد فاصل منطقه تهویه و سطح زمین قرار دارد.( سطحی است 3
 ( سطحی است که در حد فاصل منطقه تهویه و منطقه اشباع قرار دارد.4
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ای تابع دوضابطه 
x ax b ; x

y
x ; x

   
 

  

2 3

6 3
aیک به یک است. حداقل مقدار   b ؟کدام است 

1 )10   2 )11   3 )12   4 )13 
 

fاگر   (x) f ( ) x  1 0 8 )ی ی نقطهگاه فاصلهباشد، آن 7 ,a) f  )ی تا نقطه 116 , )13  چه قدر است؟ 1

1 )5   2 )13  3 )34  4 )10 

yخط   x 5 معکوس تابع  نمودارf (x) ax x  4  aکند. مقدار قطع می 2ای به عرض را در نقطه 1
 کدام است؟

1 )1   2 )2   3 )
2
3

   4 )
4
3

 

fمحل برخورد وارون تابع فاصله   (x) x x  2  ؟از ربع اول و سوم چقدر استها از نیمس yبا محور  6

1 )
2
2

   2 )2   3 )2 2  4 )
2
4

 

fتابع   (x) x x   1 bیک به یک بوده و  [a,b]در بازة  3 a  حداکثر مقدار ممکن است. ضابطة وارون
 آن در این بازه کدام است؟

1 )
x

f (x) ; x      1 2 2 2
2

  2 )
x

f (x) ; x       1 2 3 1
2

 

3 )
x

f (x) ; x     1 2 2 2
2

  4 )
x

f (x) ; x      1 2 3 1
2

 

fاگر   (x) x x 2 6 (x ) fو  f، نمودارهای دو تابع 3 1 اند؟با کدام طول متقاطع 

 ( غیرمتقاطع4   -9( 3   7( 2   3( 1

fاگر داشته باشیم   {( , ),( ,b),(b, )} 1 2 4 gو  3 {( ,a),(a, ),( , b)}  1 2 (fog)که، بطوری2 ( ) 1 3 مقدار  1
b a کدام است؟ 

1 )1-   2 )1   3 )2   4 )3 
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fدو تابع   {( , ),( , ),( , ),( , ),( , )} 2 5 6 3 3 4 4 1 و  19
x

g(x)
x


1

fاند. اگر مفروض  (g( a)) 1 2 باشد،  3

a کدام است؟ 

1 )
1
2

   2 )
2
3

   3 )
3
4

   4 )
5
2

 

yضابطة وارون تابع   x x  2 4 xبا شرط  2  2  کدام است؟ 

1 )x ; x     2 2 2   2 )x ; x    2 2 2 

3 )x ; x     2 2 2   4 )x ; x    2 2 2 

fاگر   (x) x x ; (x )  2 2 g(x)و  1 x 3 gباشد، حاصل  1 of ( ) 1 1  کدام است؟ 8
1 )1-   2 )1   3 )4   4 )4- 

fبا فرض   (x) x  3 fof، نمودار 1 (x)1
 چگونه است؟ 

1 )    2 )    
   

3 )    4 ) 

با توجه به شکل زیر دامنه تابع  
x

g(x)
f (x)




1
5

 کدام است؟ 

1 )[ , ]0 5  2 )( , ] [ , )  2 5 

3 )[ , )0  4 )[ , ) [ , ) 0 2 5 
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f اگر  {( , ),( , ),( , ),( , )} 1 2 2 5 3 4 4 gو  6 {( , ),( , ),( , ),( , )} 2 3 3 4 4 2 5 تابع برد مجموع اعضایدو تابع باشند،   6

(g of ) f 1 کدام است؟ 
1 )1-   2 )0   3 )1   4 )2 

fاگر داشته باشیم   (x) x x   وg(x) x  2 fکهبطوریآنگاه برد تابع ، 2
( )(x)
g

 کدام است؟ 

1 ) ,0 2  2)),(R 20  3)[ , ) { }2 0  4 )( , ] { } 0 2 

f اگر  (x) x x   2 1 3 g(x)و 3 x x   2 1 3 باشند، مجموع ریشه های معادله 3
f (x) g(x)   کدام است؟6

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

f اگر  {( a,c ),( , ),( , )}  2 2 3 2 2 gو  2 {( , ),( , a b),( , )}   1 1 2 4 6 3
fو   g {( , ),( , )}  2 6 1 2 باشند  14

aمقدار  b c  کدام است؟ 
1 )1-   2 )1   3 )2   4 )3 
1y نمودار  x   را یک بار دو واحد و یک بارk  واحد به سمت راست منتقل کرده ایم. اگر مساحت محدود به این

 کدام است؟ kباشد، مقدار  9ها برابر با  xدو و محور 

1)1 3 2 2)2 3 2 3)7 4)8 

 

2تابع  نمودار 
y ax bx c    را یک واحد به طرفx  واحد به طرف باال انتقال می دهیم ،  2های مثبت و پس

2منحنی  2y x x    حاصل می شودa b c  کدام است؟ 
1) 1 2) 1- 3) 0 4) 2 
 

اگر  
3

1
2

x  
  

 
های دو تابع  نمودارباشد،   1 3f x x x     و  22 13g x x x   در چند نقطه ،

 مشترک هستند؟
 فاقد نقطه مشترک (4 3(3 2(2      1( 1
 

 اگر 
x x 

  
  22 1

باشد، حاصل 
x x x            
 2 32 4 8

 کدام است؟ 
1) 2- 2) 1- 3) 0 4) 1 
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 کدام عبارت، دربارۀ یک یاختۀ زندۀ بافت پوششی پوست، درست است؟ 

 شوند.میای فقط توسط یک نوع آنزیم رونویسی ی هستههای مربوط به ساخت رِنابسپارازها( همۀ ژن یا ژن1
 شوند.تولید می 2پپتید، توسط رِنابسپاراز های دارای دستورالعمل ساخت پلی( همۀ مولکول2
 شوند.های حاصل از رونویسی در فضای خارج از هسته ترجمه می( همۀ مولکول3
 شوند.های یک مولکول دِنا توسط یک نوع آنزیم ساخته می( همۀ ژن4
شود، کدام کامل می سیتوپالسم یک یاختۀ پروکاریوتی، پس از آنکه ساختار رِناتن در مسیر ترجمۀ یک رِنای پیک در 

 دهد؟یک از اتفاقات زیر زودتر رخ می

 P( تشکیل پیوند هیدروژنی میان پادرمزه و رمزۀ موجود در جایگاه 1

 E( تخریب پیوند هیدروژنی میان پادرمزه و رمزۀ موجود در جایگاه 2

 P( تخریب پیوند کوواالنسی میان آمینواسید و رِنای ناقل جایگاه 3

 A( تشکیل پیوند پپتیدی میان دو آمینواسید در جایگاه 4
 است که.................  در یک یاختۀ یوکاریوتی، وجه تمایز فرآیندهای همانندسازی و رونویسی در آن 

 نماید.یدروژنی، پیوند اشتراکی ایجاد می( آنزیم رِنابسپاراز عالوه بر آبکافت پیوندهای ه1
 شود.استر، نوعی پیوند اشتراکی تخریب می( قبل از تشکیل هر نوع پیوند فسفودی2
 ( آنزیم رِنابسپاراز توانایی احاطه کردن هر دو رشتۀ مولکول دِنای الگو را دارد.3
    کند.( هر آنزیم دِنابسپاراز از هر دو رشتۀ دِنای اولیه الگوبرداری می4
 کند؟چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می 

 «در نوعی جاندار که تمامی اطالعات مورد نیاز آن در یک یاخته ذخیره شده است، ممکن .................. شود » 

 فرآیند همانندسازی انجامای است، در بیش از یک مرحله از چرخۀ یاخته -الف
 های رِنابسپاراز تولیدمختلفی از آنزیم نیست، هر رِنا توسط انواع -ب
 ای سبب فرآیند رشد و نمو آن نیست، تقسیم یاخته -ج
 است، هر ژن توسط یک نوع رِنابسپاراز رونویسی -د
1 )1                             2 )2                             3 )3                                    4 )4 
 ، دربارۀ ساختار مقابل که در هستۀ یک یاختۀ یوکاریوتی ایجاد شده است،کدام عبارت 

 باشد؟درست می

 ( امکان الگوبرداری همزمان تعداد زیادی رِنابسپاراز از روی دو رشتۀ دِنا وجود دارد.1
 . شوند( در این ساختار حداکثر هشت نوع واحد سازندۀ بسپارها یافت می2
 شود.گیری آن میرِنابسپاراز منجربه شکل ( فعالیت همزمان چندین نوع3
  دارند. ن ساختار توالی نوکلئوتیدی یکسانی( همۀ محصوالت نهایی ای4
رونویسی ژن نوعی رِنای پیک، که بخشی از مولکول رِنا تولید شده و ای از در یک یاختۀ پروکاریوتی، مرحله 

 ای دارد؟ه مشخصهشود، چجداسازی دو رشتۀ دِنا و رِنا از یکدیگر انجام نمی

 ها وجود دارد.( امکان آغاز فرآیند ترجمۀ مولکول رِنا توسط رِناتن1
 ماند.انداز در ابتدای ژن متصل باقی میرِنابسپاراز به توالی راه( 2
 ود.شرونویسی میجدا شده،  شتۀ الگویرجود در بخش ابتدایی مو هر نوکلئوتید( 3
 ( در محل دو رشتۀ دِنای جدا شده، در برابر اغلب نوکلئوتیدها ریبونوکلئوتید مکمل قرار ندارد. 4

 انداز .................. توالی پایان رونویسی، ..................در یک مولکول دِنا، راه  

 بسپاراز الگو برداری شود. تواند توسط نوعیمی -( همانند1
 دهد.را تشکیل می توالی نوکلئوتیدی یک اگزونبخشی از  -( همانند2
 در ساختار نوکلئوتیدهای خود دارای قند دئوکسی ریبوز است. -( برخالف3
 شود.اولین توالی نوکلئوتیدی یک ژن است که توسط آنزیم رِنابسپاراز شناسایی می -( برخالف4
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شکل تغییر از حالت طبیعی به حالت داسیهای قرمز کدام گزینه، در ارتباط با نوعی بیماری که شکل ظاهری گویچه 
 است؟ نادرستکند، پیدا می

 فرد بیمار، نسبت به دِنای فرد سالم متفاوت است.  های قرمز خون( بخش کوچکی از دِنای گویچه1
 شود.( تغییر در تنها یک جفت نوکلئوتید از مولکول دِنا باعث بروز این بیماری می2
 دور از انتظار است.پس از تولد  در بروز این بیماری( تغییر ژنی موثر 3
 ها وجود دارد.( در افراد بیمار امکان پدید آمدن زردی در بافت4
 است؟ غیرممکندر یک یاختۀ زنده یوکاریوتی، کدام مورد  

 ( از هر دو رشتۀ دِنا برای تولید رِنا استفاده شود. 1
 نداشته باشد.انداز متوالی، ژنی وجود ( در حدفاصل دو راه2
 های رِنابسپاراز بر روی یک رشتۀ دِنا متفاوت باشد.( جهت الگو برداری آنزیم3
 ( تعداد نوکلئوتیدهای یک بیانه از تعداد نوکلئوتیدهای یک میانه کمتر باشد.4
 کدام گزینه، دربارۀ همۀ رِناهایی که در انتقال آمینواسیدها نقش دارند، درست است؟ 

 شوند.با تشکیل پیوند هیدروژنی دچار تاخوردگی می 3توسط آنزیم رِنابسپاراز( پس از تولید 1
 شوند.( همواره از طریق یک نوکلئوتید خود به بخش دارای کربوکسیل یک آمینواسید متصل می2
 کنند.( اولین نوکلئوتید از یک انتها با چهارمین نوکلئوتید از انتهای دیگر پیوند هیدروژنی برقرار می3
 گیرند.مانند تاخوردگی اولیه، در مجاور یکدیگر قرار میهای حلقهبعدی، همۀ قسمتدر ساختار سه( 4
 کدام عبارت، در ارتباط با انسان صحیح است؟ 

 شود.( هر رِنای پیک تولید شده، پیش از ورود به سیتوپالسم دستخوش تغییر می1
 شود.انجام می 2رِنابسپاراز( هر تغییر در رِنای پیک، پس از پایان فعالیت آنزیم 2
 خود دارد.   مربوط به( هر رِنای پیک نابالغ، تعداد نوکلئوتید کمتری نسبت به ژن 3
 هایی از آن مولکول همراه است.( هر تغییر در رِنای پیک، با حذف بخش4
 ..در یک یاختۀ یوکاریوتی، هر پروتئینی که .................. به طور حتم، ................ 

 شود.های درون شبکۀ آندوپالسمی تولید میتوسط رِناتن -کندها فعالیت می( در ساختار واکوئول1
 شود.های موجود در سیتوپالسم تولید میتوسط رِناتن -کندها فعالیت می( درون راکیزه2
 شود.با ورود به دستگاه گلژی فعال می -شود( به درون شبکۀ آندوپالسمی وارد می3
   از دستگاه گلژی عبور کرده است. -گیردساختار غشای اصلی یاخته قرار می ( در4
 در هستۀ یک یاختۀ یوکاریوتی، هر آنزیمی که .................. قطعاً .................. 

 کند.ها شرکت میسازی ژندر مضاعف -استر را دارد( توانایی تخریب پیوندهای فسفودی1
 آب نقش دارد. در آزادسازی مولکول -شودینواسید به یکدیگر می( منجربه اتصال دو آم2
 فعالیت بسپارازی دارد. -شود( باعث جداسازی دو رشتۀ مولکول دِنا از یکدیگر می3
 کربوکسیلی است. در هر واحد سازندۀ خود فاقد گروه  -شود( ساخته می4
پپتیدی در حال تولید هستند. کدام های پلیو رشتهها یک رِنای پیک را در برگرفته ای از رِناتن، مجموعهایدر یاخته 

 گزینه به طور حتم دربارۀ این یاخته صادق است؟

 شوند.های رِنا توسط یک نوع آنزیم تولید می( انواع مولکول1
 ( فاقد سازوکارهای ویژه جهت جلوگیری از تخریب رِنا است.2
 تغییر در رشتۀ رِنا پس از فرآیند رونویسی وجود ندارد. ( امکان3
 قابل مشاهده است.های رِنای پیک در مجاورت مولکول دِنا ( ترجمۀ مولکول4
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 «. شودمشاهده میدر یک یاختۀ یوکاریوتی، در مرحلۀ .................. همانند مرحلۀ .................. ، » 
 آغاز رونویسی، تشکیل پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهایی با قند یکسان -( طویل شدن ترجمه1
 های آب ضمن فعالیت نوعی آنزیمپایان ترجمه، تشکیل مولکول -( پایان رونویسی2
 آغاز ترجمه، تشکیل پیوند اشتراکی میان زیرواحدهای سازنده -( آغاز رونویسی3
 طویل شدن رونویسی، تخریب نوعی پیوند اشتراکی   -( پایان ترجمه4
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 یک رِنای پیک مشاهده شود؟تواند در فرآیند ترجمۀ چند مورد از اتفاقات زیر، نمی  

 رِناتن Pبه جایگاه  UGAورود توالی  -الف
 رِناتن  Aدر جایگاه  AUGحضور رمزۀ  -ب
 حضور همزمان سه رِنای ناقل در یک رِناتن -ج
 رِناتن Aتخریب پیوند هیدروژنی میان پادرمزه و رمزۀ جایگاه  -د
1 )1                               2 )2                             3 )3                                4 )4 
 کدام عبارت، دربارۀ یک یاختۀ پروکاریوتی درست است؟ 

 متصل است.( هر رِنای ناقل فقط به یک آمینواسید 1
 ( هر کدون فقط مربوط به یک نوع آمینواسید است.2
 کدون فقط مربوط به یک آمینواسید است.( هر آنتی3
 شود.حمل میتوسط یک نوع رِنای ناقل فقط ( هر آمینواسید 4
 کدام عبارت، دربارۀ یک یاختۀ یوکاریوت درست است؟ 

 خوردگی است.ها دارای چینسبزدیسهها همانند غشای داخلی ( غشای داخلی راکیزه1
 هایی از ساختار هسته، دو الیۀ غشایی خارجی و داخلی به یکدیگر متصل هستند.( در قسمت2
 شوند.های کناری دستگاه گلژی خارج می، تنها از بخشهای غشایی هدایت شده به سمت غشا( کیسه3
 زند.نسبت به سایر نقاط دارد، جوانه میمتری های غشایی از بخشی از شبکۀ آندوپالسمی که سطح ک( کیسه4
 شود؟گانۀ ترجمه در یک یاختۀ پروکاریوتی مشاهده میکدام اتفاق، فقط در یک مرحله از مراحل سه 

 رِناتن Pپپتید از رِنای ناقل موجود در جایگاه ( جداسازی پلی2( وجود فقط یک رِنای ناقل در ساختار رِناتن کامل   1
 رِناتن P( تخریب پیوند رمزه و پادرمزه در جایگاه 4رِناتن                E( عدم ورود رِنای ناقل به جایگاه 3
مانند برخالف رشتۀ دیگر در تصویر مقابل، رشتۀ ایجاد کنندۀ ساختارهای حلقه  

 ای دارد؟چه مشخصه

 اند.ذف شدههایی از ژن است که در ساختار نهایی رِنا ح( دارای رونوشت بخش1
 ( دارای توالی نوکلئوتیدی مشابهی با رشتۀ رمزگذار مولکول دِنا است.2
 کربنۀ دئوکسی ریبوز است.( دارای بازهای آلی متصل به قند پنج3
 ( دارای اطالعات الزم جهت ساخت نوعی پروتئین است.4
 است؟ مناسبناگزینه، برای تکمیل عبارت زیر  کدام 

 ..................«فقط بعضی از   طور طبیعی در انسان،به»
 های محدود نقش دارند.هنگام خونریزیهای خونی در تشکیل درپوش به( یاخته1
 توانند توسط پروتئینِ مؤثر در حفظ فشار اسمزی خون منتقل شوند.داروها می( 2
 شوند.ها دفع می( سموم به وسیلۀ ترشح در کلیه3
 نیتروژن هستند.مواد موجود در ادرار حاوی ( 4
 چند مورد، دربارۀ بدن انسان درست است؟ 

 شود.بهر )هماتوکریت( میابتال به نوعی بیماری دستگاه تنفسی منجر به افزایش خون -الف
 شود.های موجود در خون میابتال به نوعی سرطان منجر به اختالل در تعداد گِرده -ب
 در روند انعقاد خون، اختالل ایجاد کند. مدتتواند در طوالنیوجود سنگ کیسۀ صفرا می -ج
 مرگ منجر شود. سرعت بهتواند بهکبدی می مصرف فراوان پروتئین در نوعی بیماری -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4  
 
 
 
 
 
 



 8صفحه  3مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                                شناسیزیست

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

 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 .......«طور طبیعی در یک فرد بالغ، همۀ ...........به»
 گیرند.های لنفوئیدی منشأ میسفید بدون دانه از تقسیمات یاختههای ( گویچه1
 کنند.داری مینگه بیش از یک هستهمادۀ وراثتی خود را در  دارسفید دانه های( گویچه2
 آیند.وجود میها بهکنند، از تکثیر مگاکاریوسیتهای سازندۀ پروترومبیناز را بیان مییا ژن هایی که ژنیاخته( 3
ها در توانند با عبور از مویرگها دفاع از بدن در برابر عوامل خارجی است، میهای خونی که نقش اصلی آنیاخته( 4

 های مختلف پراکنده شوند.بافت
های ای از زندگی محل تولید یاختهدرست است که در مرحله سالم کدام عبارت، دربارۀ هر اندامی در بدن یک فرد 

 هاست؟از زندگی محل تخریب آنخونی و در مرحلۀ دیگری 

 شود.شده از آن ابتدا به سیاهرگ باب وارد میخون خارج( 1
 شود.های درون آن منجر به تشکیل لخته می( در هر خونریزی، رهاسازی نوعی ترکیب از گرده2
ها را گِرده و یخونهای تواند یاختههای خود است که پس از تغییراتی میرگر همواره حاوی نوعی پروتئین د( 3

 گیرد.دربر
 یاختۀ خود دارند، حاوی هستۀ دو یا چند قسمتی هستند.های تیره در میانهای سفید درون آن که دانههمۀ گویچه( 4
 ؟گیردنمیایستایی )هومئوستازی( در بدن انسان، کدام مورد صورت منظور حفظ همطور طبیعی، بهبه 

 شوند.)نفرون(ها وارد می گردیزهمواد دفعی و غیردفعی در طی تراوش به ( 1
 شوند.های کالفک وارد نمیهای موجود در خوناب به مویرگبخشی از مولکول( 2
 شود.ایِ شکل گردیزه، بازجذب آغاز میشده به بخش لولهمحض ورود مواد تراوشبه( 3
 یابد.می ها افزایشهای هیدروژن در کلیهاکسید خون، ترشح یوندی( در صورت افزایش کربن4
 کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می 

 ..................«نشان داده شده است، .................. بافتی که  Aرو، بافتی که با حرف در شکل روبه»
 های کالژن نازک است.حاوی رشتههای ماهیچۀ قلبی قرار دارد، بین یاخته -( همانند1
 ای غیرشفاف دارد.شود، مادۀ زمینههای لولۀ گوارش یافت میالیهدر همۀ  -( برخالف2
 ای اندکی دارد.مادۀ زمینهشود، در هر دو الیۀ کیسۀ محافظتی قلب یافت می -( همانند3
 های خونی پیوسته است.حاوی مویرگنقش مهمی در حفظ موقعیت کلیه دارد،  -( برخالف4
 گزینه صحیح است؟در ارتباط با ساختار کلیۀ انسان، کدام  

 شوند.های هر کلیه قبل از ورود به کلیه منشعب میسرخرگ( 1
 شود.( در دو طرف هر هرم کلیه، انشعابی از بخش قشری یافت می2
 کنند.برخی انشعابات سرخرگ کلیه مستقیماً به بخش مرکزی خونرسانی می( 3
 به درون گردیزه است.مانند در کلیه محل تراوش موادی از خوناب ( هر ساختار قیف4
ترین بخش آن، همواره دارای طور طبیعی در برش عرضی کلیه، قطورترین بخش هر گردیزه )نفرون( برخالف نازکبه 

 ای است؟چه مشخصه

 با نوعی شبکۀ مویرگی در ارتباط است.( 2  تر است.( به کپسول کلیه نزدیک1
 مفید به خون است.( محل بازجذب مواد 4  حاوی ریزپرزهای متعدی است.( 3
 ها دارد؟تر از سایر مویرگبرابر ضخیمای پنج، دربارۀ هر مویرگی در کلیه انسان صحیح است که غشای پایهچند مورد 

 متصل است.های سنگفرشِی گردیزه به یاخته -الف
 به دو سرخرگ با قطرهای متفاوت متصل است. -ب
 صل است.های بلند و پامانند متهایی با رشتهبه یاخته -ج
 های سنگفرشی خود، منافذ متعدد دارد.در غشای یاخته -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 ..................«گیرد که طور طبیعی در یک فرد بالغ، .................. فقط هنگامی صورت میبه»
 ای منتقل شوند.های ماهیچههای عصبی از قشر مخ به یاختهپیام -( ورود ادرار به میزراه1
 های کششی دیوارۀ آن شود.پرشدن حجم مثانه منجر به تحریک گیرنده -شدن انعکاس تخلیۀ ادرارفّعال( 2
 خوردگی مخاط مثانه بر روی دهانۀ میزنای است، باز شود.ای که حاصل چیندریچه -بازگشت ادرار به میزنای( 3
 ایِ مثانه متصل شوند.های ماهیچههای عصبیِ متعلق به دستگاه عصبی خودمختار به یاختهناقل -خروج ادرار از مثانه( 4
 است؟ نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر  

 «تواند ادامه یابد.در بدن انسان، در صورت اختالل در .................. می»

 ، بازجذب آب در کلیههای هورمون ضدادراریگیرنده( 1
 شدن مرکز تشنگی( ترشح هورمون ضدادراری، فعال2
 ( ترشح آنزیم رنین توسط کلیه، ترشح آلدوسترون3
 ترشح هورمون ضدادراریهای اسمزی، ( فعالیت گیرنده4
 دار در خون انسان، درست است؟چند مورد، دربارۀ هر مادۀ زائد نیتروژن 

 ها تولید شود.ینتواند در پی تجزیۀ پروتئمی -الف
 شدن آن و دفع با فواصل زمانی وجود دارد.امکان انباشته -ب
 شود.ها وارد شده توسط پودوسیتتواند به شبکۀ مویرگیِ احاطهمی -ج
 های بافتی که محل تولید اریتروپویتین است، تولید شود.تواند در یاختهمی -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
ای دار دارای چه مشخصهای دارند، یاختۀ سازندۀ منفذ برخالف یاختۀ یقهسامانۀ انتقال ویژهمهرگان که در نوعی از بی 

 است؟

 دارای بیش از یک تاژک است.( 2 شود.( فقط در سطح درونی بدن یافت می1
 با سطح بیرونی بدن ارتباط دارد.( 4 ( محل خروج آب از حفرۀ میانی بدن است.3
 کند؟درستی کامل می کدام گزینه، عبارت زیر را به 

 «..................دارند،  در همۀ جانورانی که ..................»
 شود.شود که از آن برای انتقال مواد استفاده میحفرۀ عمومی بدن با مایعی پر می -سلوم )حفرۀ عمومی(( 1
 کند.ک میجایی همولنف در انشعابات کیسۀ گوارشی کمحرکات بدن به جابه -( کیسۀ گوارشی2
 گیرد.انتقال گازهای تنفسی به کمک دستگاه گردش مواد صورت می -دستگاه اختصاصی گردش مواد( 3
 کند.ابتدا از قلب عبور می ی بدنهاخون تیرۀ بازگشتی از اندام -( سامانۀ گردشی بسته4
 است؟ نادرستکدام گزینه  

 کند.دور می رگ پشتی در کرم خاکی همانند ملخ خون را از انتهای بدن( 1
 کند.( رگ شکمی در ماهی برخالف کرم خاکی خون را به سمت سر نزدیک می2
 کند.رگ پشتی ملخ خون را به انتهای بدن نزدیک می( سرخرگ پشتی در ماهی همانند 3
 کند.( سیاهرگ شکمی در ماهی برخالف رگ شکمی در کرم خاکی خون را به قلب وارد می4
 ..................، قطعًا ..................داری که در هر مهره 

 گیرد.ترین شکل کلیه صورت میکمک پیچیدهتولید ادرار به -( سامانۀ گردشی مضاعف دارد1
 رود.ها میخون خروجی از سطوح تنفسی مستقیماً به بافت -کنندها حجم زیادی ادرار رقیق تولید می( کلیه2
 گیرد.ای صورت میبیشتر تبادالت گازی بدون نیاز به سازوکار تهویه -شودارج می( خون تیره و روشن از یک بطن خ3
 ها ضروری است.وجود فشار خون برای تولید ادرار در کلیه -کند( فقط خون روشن از حفرات قلب عبور می4
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 کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 «ست. ا........... طور حتم دارای نوعی.......ه.... دارد، بای که ..............مهرههر جانور بی»
 نفریدی  -( ساختار مشخصی برای دفع1
 تنفس نایدیسی -( سامانۀ گردشی باز2
 قلب منفذدار -( سامانۀ دفعی متصل به روده3
 های پشتی و شکمیشبکۀ مویرگی بین رگ -( غدد شاخکی4
 کرم خاکی صحیح است؟کدام عبارت، دربارۀ هر لولۀ متانفریدی در  

 ( در انتهای خود دارای مثانه است.1
 طور کامل در یک حلقه از بدن قرار دارد.( به2
 شود.های مجاور بدن می( منجر به انتقال مایعات بین حلقه3
 ( در سراسر طول خود توسط شبکۀ مویرگی احاطه شده است.4
 کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می 

 ..................«نوعی ماهی استخوانی که  در»
 پردازند.ها میها به جذب فعال یونکند، آبشش( ادرار غلیظ دفع می1
 گیرد.ها صورت میهای زائد فقط توسط کلیهنوشد، دفع یون( مقدار زیادی آب می2
 ده است.شود، سطح بدن با مادۀ مخاطی پوشیده شها وارد می( آب از طریق اسمز به آبشش3
 کنند.ای محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح میروده( ساکن آب شور است، گروهی از غدد راست4

ها ساختاری مشابه و توانمندی زیادی برای بازجذب های آندارانی درست است که کلیهچند مورد، دربارۀ همۀ مهره 
 آب دارد؟

 کند.ور میهمواره از نیمی از حفرات قلب خون تیره عب -الف
 شوند.نمک اضافی بدن از طریق غدد نمکی دفع می -ب
 ها هستند.های هوادار در اطراف ششدارای کیسه -ج
 جدایی کامل بین چهار حفرۀ قلب صورت گرفته است. -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 دهی به این سؤاالت اجباری است.پاسخ -(160تا  151فیزیک دوازدهم )سواالت 

tهایکند و تندی آن در لحظهمتحرکی با شتاب ثابت روی خط راست حرکت می   -151  s1 tو  2  s2 به ترتیب  6
s  m / s1 sو 4  m / s2 تندشونده باشد، بزرگی شتاب متحرک چند متر بر  t2است. اگر حرکت متحرک در لحظة  2

 مجذور ثانیه است؟

1 )5/0                          2 )1                          3 )5/1                          4 )2 
کند. حرکت ترمز میکند. رانندة این اتومبیل با دیدن چراغ راهنمایی اتومبیلی با شتاب ثابت روی خط راست حرکت می -152

 mاتومبیل با شتاب 
s2

شود. مسافت طی شده توسط اتومبیل در مدت متوقف می s2 شود و اتومبیل پس از کُند می 10

 ترمز چند متر است؟

1 )10                          2 )20                          3 )40                          4 )100 

 mدهد که از حال سکون و با شتاب ثابتشکل زیر هواپیمایی را نشان می -153
s2

شروع  xروی باند پرواز و در امتداد محور  2

/کند. هواپیما پس از طی مسافت به حرکت می  km1 یما در لحظة برخاستن رسد. تندی هواپبه شرایط برخاستن می 8
 چند متر برثانیه است؟

 
1 )60                          2 )72                          3 )60 2                          4 )200 
 

tهایکند و در لحظهتحرکی با شتاب ثابت روی خط راست حرکت میم -154  s1 1 ،t  s2 tو  5  s3 -به ترتیب از مکان 6

xهای   m 1 2 ،x  m2 xو  10  m3  کند. شتاب متحرک چند متر بر مجذور ثانیه است؟عبور می 14

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

 mمتحرکی با شتاب ثابت -155
s2

m در مسیری مستقیم در حال حرکت است و سرعت آن در مدت معینی، از  2 / s10  به

 m / s20 این مدت چند متر است؟رسد. مسافت طی شده توسط متحرک در می 

1 )75                          2 )100                          3 )125                          4 )200 
شود. این جا میهجاب m 20و در ثانیة دهم  m 12کند و در ثانیة ششمخودرویی با شتاب ثابت روی خط راست حرکت می -156

 شود؟جا میخودرو در ثانیة هشتم چند متر جابه

1 )14                          2 )15                          3 )16                          4 )18 
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m کند و پس از این که به سرعت روی خط راست شروع به حرکت می aاتومبیلی از حال سکون با شتاب ثابت   -157 / s20
شود. اش متوقف میمتری مکان اولیه 120که در فاصلة دهد تا اینکاهش می a2رسید، سرعت خود را با شتابی به بزرگی 

 این اتومبیل چند ثانیه به صورت کندشونده حرکت کرده است؟ 

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

ثانیة اول  5زمان متحرکی یک سهمی مطابق شکل مقابل است. مسافت طی شده توسط این متحرک در  –نمودار مکان   -158
 چند متر است؟

1 )10 
2 )26 
3 )30 
4 )50  

 

 

 

m سوار با سرعت ثابترو، دوچرخهدر شکل روبه  -159 / s4 ای که فاصلة دوچرخهکند. در لحظهیدر مسیر مستقیم حرکت م-

 mرسد، اتوبوس با شتابمی m100سوار با اتوبوس به 
s2

کند. سوار شروع به حرکت میدر همان جهت حرکت دوچرخه 2

 رسد؟سوار و اتوبوس به چند متر میترین فاصلة دوچرخهکم

1 )4 
2 )8 
3 )92 
4 )96 
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کند، مطابق شکل مقابل است. در کدام شروع به حرکت می xزمان جسمی که از حال سکون روی محور  –نمودار شتاب   -160
به بعد، شتاب متحرک صفر  s6؟ )از لحظة نیستبازة زمانی زیر، تندی متوسط متحرک با اندازة سرعت متوسط آن برابر 

 است.( 

 ثانیة اول 3( 1
 ثانیة دوم 2( 2
 ثانیة دوم 3( 3
 ( ثانیة ششم4

 
 

 

 

 

 

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

 های زیر نادرست است؟چند جمله از عبارت -161

 کند.تر از نانومتر بحث میهای مواد در ابعاد بزرگ، در مورد ویژگینانو الف( علم

 ب( نیروهای بین مولکولی دارای بُرد کوتاه هستند.

 کند.مقیاس نانو مانند عایق رفتار می ( اکسید آلومینیوم درپ

 شیشه و نمک طعام جزو جامدهای بلورین هستند.( الماس، ت

 ( چهار جمله4( سه جمله                 3( دو جمله                 2                 ( یک جمله1

  در این صورت: ه اند.ی مویین با قطرهای مختلف درون یک مایع قرار داده شددر شکل مقابل، سه لوله  -162

 .باشد ( ممکن است جنس سه لوله یکسان1
 یکسان است. Bو  Aی ( فقط جنس دو لوله2
 هایهای مایع از دگر چسبی مولکولکولهم چسبی بین مول نیروی( 3
 بیشتر است. Aی مایع و لوله 
 های های مایع از دگر چسبی مولکولکول( نیروی هم چسبی بین مول4

 کمتر است. Cی مایع و لوله
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cm4

 باشند این است که ............های باران که در حال سقوط آزاد هستند تقریبا کروی شکل میکه قطره علت این  -163

 کشش سطحی تمایل دارد مساحت سطح قطره را به کمترین مقدار برساند. (1

 برساند. کمترین مقدارتمایل دارد مساحت سطح قطره را به  نیروی گرانش( 2

 کند.روی گرانش زمین بر مرکز کره اثر مینی (3
 ترین شکل است.( کره متقارن4

cm ی فلزی مستطیلی به مساحتبا یک ورقه -164
/و چگالیmm2 و ضخامت2300  gr / cm

35 یک مکعب مربع ساخته و  6
 ناشی از وزن این مکعب وارد بر سطح افقی چند نیوتن بر مترمربع است؟ دهیم. فشارآن را روی یک سطح افقی قرار می

1 )336                       2 )3360                      3 )672                      4)6720 
 باشد، کدام گزینه درست است؟ P2برابر  h3عمق  در و P1ای برابر از سطح دریاچه hفشار در عمق اگر   -165

1 )
2 1

3P P             2 ) 
1 2 1

3P P P             3 ) 
1 2 1

2P P P             4 ) 
1 2 1

2 3P P P 
0/است. اگر cm4 و قطر مقطع باریک تر cm10 در شکلِ مقابل، قطر مقطع بزرگ ظرف  -166 لیتر از یک مایع به چگالی 36

/  gr / cm
31 سکال از فشار هوای باالی سطح پاکیلو کند چندمید درون ظرف بریزیم، فشاری که مایع به ته ظرف وار 4

)مایع بیشتر خواهد بود؟  ) 3 

1 )26/1 
2 )6/12 
3 )126 
4 )1260 

 

( برابر2ی )اگر مساحت ته لوله (، خالء است.1ی )ی لولهها جیوه و در قسمت باالی جیوهدر شکل مقابل، درون ظرف  -167
 cm

/و چگالی جیوه 24  gr / cm
313  کند تقریبًا چند نیوتن است؟ ( وارد می2ی )نیرویی که جیوه بر ته لوله باشد، 6

1 )72/2     
2 )88/10      
3 )2/27   
4 )8/108 
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105 وارد بر ته ظرف محتوی یک مایعفشار   -168 cmHg  75است. اگر فشار هوا در سطح این مایع cmHg   باشد، عمق  این
33 مایع این)چگالی  مایع چند متر است؟ 4gr cm / 3613چگالی جیوه و / cmgr  است.(  / /

1 )2/1                         2 )8/1                         3 )4/2                         4 )8/2 
 یِ شخص چند پاسکال است؟ پیمانه ایِ هوای درون ریهرو، فشارِ بهدر شکل رو  -169

gr )چگالی آب / cm
/و چگالی روغن 31  gr / cm

30 8 ) 

1 )1200 
2 )1200- 
3 )3200 
4 )3200- 

28و  22cmشکل Uی شکل مقابل مساحت سطح مقطع دو طرف لولهدر  -170 cm  آب به چگالی ،درون لوله و مایع 
31gr cm / 340است. اگرcm  30از روغن به چگالی 8 gr cm / تر بریزیم، سطح آب در لوله ی باریکدر لوله /

 رود؟پایین میمتر نسبت به قبل چند سانتیباریک 
1 )2/3 
2 )4/6 
3 )6/9 
4 )8/12 

 

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

  .............. در این صورت ؛ولت است 5نیروی محرکه الکتریکی یک باتری  -171

 یابد.      ژول افزایش می 5گذرد انرژی جنبشِی آن هر کولن باری که از باتری می (1
 یابد.      ژول افزایش می 5گذرد انرژی پتانسیل الکتریکیِ آن ( هر کولن باری که از باتری می2
 .باشدولت می 5شود ی مولد وقتی که از آن جریانی گرفته می( اختالف پتانسیل دو پایانه3
  ولت است. 5ی مثبت آن ( پتانسیل پایانه4

ولت است. مقاومت معادل  35ولت و اختالف پتانسیل دو سر مولد  42یک مولد  در یک مدار تک مولدی، نیروی محرکه  -172
 مقاومتِ درونی مولد است؟مدار چند برابرِ 

1 )5                           2 )6                          3 )7                          4 )8 
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آمپر  5/0ولت و  20سنج و آمپرسنج به ترتیب اگر ولت. اُهم است 8و مقاومت آمپرسنج  آرمانی ،سنجولت شکل مقابلدر   -173
  در هر دقیقه چند ژول است؟  Rکیِ مصرفی در مقاومت را نشان دهند، انرژی الکتری

1 )240 
2 )360 
3 )480 
4 )720 

در  هایی که باشد و تعداد الکترون 1n گذرد برابرمی 1Rاز مقاومت  tشکل مقابل، اگر تعداد الکترون هایی که در مدت در   -174
 گذرد کدام است؟می 2Rاز  t2هایی که در مدت باشد، تعداد الکترون 3n گذردمی 3Rاز مقاومت  t3مدت 

1 )1n 

2 )
33

2
n

 

3 )2
23 13 nn 

 

4 )2
32 13 nn 

 
kدر شکلِ مقابل، اگر کلیدهای   -175 دهند چگونه سنج نشان میعددهایی که آمپرسنج و ولت به ترتیب بسته شوند، k2و 1

 اند.( سنج آرمانیکنند؟ )آمپرسنج و ولتتغییر می

 ند.           مان( هر دو ثابت می1
 یابد.سنج کاهش می( آمپرسنج افزایش و ولت2
 یابند.       دو کاهش می( هر3
 یابد.سنج افزایش می( آمپرسنج کاهش و ولت4

 
28شکل مقابل،در   -176 v ε مقاومت درونی مولد و1r  Ω  .با بستن کلیدِ استk1 اومت، توان مصرفی در مقR  چند وات

  کند؟تغییر می

1 )13 
2 )14 
3 )17 
4 )18 
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 بسوزد، در این صورت: L1ها مشابه هستند. اگر المپ در شکل مقابل، المپ  -177

 شود.هر دو زیاد می 3Lو  2Lهای ( نور المپ1
 یابد.کاهش می 3Lزیاد شده و نور المپ  2L نور المپ( 2
 یابد.کاهش می 3Lزیاد شده و نور المپ  4L( نور المپ 3
 یابد.کاهش می 4Lزیاد شده و نور المپ  3L( نور المپ 4

 

  دهد؟سنج چند ولت را نشان میولت دهد.آمپر را نشان می 2  آمپرسنج شکل مقابل،در   -178

 سنج و آمپرسنج آرمانی هستند.()ولت
1 )30 
2 )33 
3 )39 
4 )43 

 

 

 

 

 

 توان مفید مولد .................... ؛دهیماُهم تغییر می 8را از صفر تا  R2مقاومتِ متغیِر  در شکل مقابل، -179

                                    یابد.همواره افزایش می( 1

                      یابد.همواره کاهش می( 2
   یابد. ابتدا افزایش یافته و سپس کاهش می( 3
     یابد. ابتدا کاهش یافته و سپس افزایش می( 4

 

 

Rو  R1دو مقاومتِ   -180 R2 و  P1ها به ترتیب نآهای الکتریکیِ مصرفیِ در یک مدار طوری قرار دارند که توان 14
P P2  است. در این صورت دو مقاومت چگونه به هم بسته شده اند؟  18

                                            .الزامًا موازی اند (1
             .( الزامًا متوالی اند2
 ممکن است موازی یا متوالی باشند.              (3
 ( نه متوالی و نه موازی اند.4
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 دهی به این سواالت اجباری است.پاسخ –سوال(  15شیمی دوازدهم) 

 های داده شده درست است؟یک از عبارت کدام 

 مول بر لیتر، غلظت یون هیدرونیوم با غلظت یون استات برابر است. ۷−10در محلولی از استیک اسید با غلظت  ( 1

 .است کنپاکشیشه  محلول در یون این غلظت از بیشتر بازکن، لوله محلول در هیدروکسید یون ( غلظت2

[+𝐻]هایی با های ادریسی در خاک ( گل 3 = 2× 10−5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 شوند.سرخ شکوفا می، به رنگ 

 موالر است.  ۷−10های هیدرونیوم و هیدروکسید در آب خالص برابر ، غلظت یون2۷3𝐾( در دمای 4

 

ی یونش  است. درجه  3/1۰برابر با لیتر، گرم بر میلی 1و چگالی  1۷۰𝒑𝒑𝒎ی محلولی از آمونیاک با غلظت اولیه  𝒑𝑯مقدار  

 گرم بر مول است.( 1و   14کدام است؟ )جرم مولی نیتروژن و هیدروژن به ترتیب برابر با های آمونیاک در این محلول مولکول 

1) 05 /0 2 )1 /0 3 )02 /0 4 )01 /0 

 

 های داده شده درست است؟چه تعداد از عبارت  

 . کرد استفاده سود محلول  از توانمی جامد،  چرب  اسیدهای توسط شده مسدود لوله راه کردن باز آ( برای

 .کندمی  جذب را معده در موجود هیدرونیوم هاییون  از کمی مقدار طبیعی طور به ،معده   داخلی دیوارهب( 

 است. ۷تر از در آب، کوچک  𝑪𝑶۲محلول حاصل از انحالل گاز  𝒑𝑯ها، برخالف  اغلب میوه  𝒑𝑯پ( مقدار  

 .کاربرد دارد هاشوینده  توسط چربی کردنپاک  قدرت افزایش در و  داشته اسیدی خاصیت شیرین، ت( جوش 

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

 

اکسید را در شرایط استاندارد در مقداری آب حل کرده و حجم محلول حاصل را با افزودن آب خالص  مقداری گاز گوگرد تری  

موالر به طور کامل واکنش    ۲/۰  لیتر محلول سدیم هیدروکسیدمیلی  ۲5۰رسانیم. اگر هر لیتر از این محلول با  لیتر می  1۰به آن، به  

 اکسید اولیه برابر با چند لیتر بوده است؟بدهد، حجم گاز گوگرد تری 

1 )56/0 2 )6 /5  3 )12 /1 4 )2 /11 

 

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

 دهد.  ها را نشان می های موجود در آن ها با غلظت یونمحلول 𝒑𝑯بین  نمودار مقابل، رابطه (1

 یابد.این محلول افزایش می  𝑝𝐻ی گوجه فرنگی، مقدار  ( با افزودن مقداری آب خالص به عصاره2

 است. ۷آن کمتر از  𝑝𝐻شده، همانند آب گازدار، خاصیت اسیدی داشته و بر این اساس، ( شیر ترش3

 . است هیدروژن یون مولی غلظت از بیشتر هیدروکسید یون مولی غلظت آور، سوز سپتا آبی محلول  ( در4

 

𝒑𝑯موالر را به یک لیتر محلول سود با  4/۰مقدار کافی از محلول هیدروکلریک اسید   = کنیم تا این محلول به  اضافه می 13

.𝒎𝒐𝒍طور کامل خنثی شود. غلظت مولی یون سدیم در محلول نهایی حاصل از این فرایند برابر با چند   𝑳−1 شود؟می 

1 )02 /0 2 )04 /0  3 )08 /0 4 )16/0 

 

 

 

 

 

 



 19صفحه             3مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                      شیمی        

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

 

 های داده شده درست است؟کدام موارد از عبارت  

 .شودیافت می  ضداسیدها در سدیم هیدروژن کربنات، همانند و داشته بازی خاصیت هیدروکسید، آ( منیزیم

 را از زرد به آبی تغییر بدهد، رسانای جریان برق خواهد بود.  𝒑𝑯ب( هر محلول آبی که رنگ یک نمونه کاغذ 

 پ( در محلول آبی فورمیک اسید، غلظت مولی یون هیدروژن بیشتر از غلظت اسید یونیده نشده است.

 شود.، دو برابر می +𝑯به یون   −𝑶𝑯واحد، نسبت غلظت یون   3/۰یک محلول به اندازه  𝒑𝑯ت( با افزایش  

 ( آ و ت4 ( پ و ت3 ( ب و پ2 آ و ب( 1

 

است. برای رساندن   %68/3لیتر، برابر با  میلی  ۲5۰و حجم    1/۲5𝒈.𝒎𝑳−1درصد جرمی یون سدیم در محلولی از سود با چگالی   

𝒑𝑯 لیتر آب خالص نیاز داریم؟ ) ، به چند  13لول بازی به این مح𝑵𝒂 = ۲3 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )5 2 )۷5 /4 3 )10 4 )۷5 /9 

 

موالر هیدروفلوئوریک اسید، گاز ...............  5/۰شیرین و محلول شکل از بلورهای جوش ی مکعبی در واکنش میان یک قطعه  

 کند................، سرعت تولید گاز مورد نظر افزایش پیدا می تولید شده و اگر طی این فرایند 

 در محلول حل کنیم  𝐻𝐵𝑟مقداری گاز   –اکسید ( کربن دی2 دمای محلول اسیدی را افزایش بدهیم –( هیدروژن 1

 استفاده کنیمشیرین از پودر جوش  -( هیدروژن 4 مقداری آب خالص به محلول اضافه کنیم  –اکسید ( کربن دی3

 

𝒑𝑯در محلولی از این باز با  𝑩𝑶𝑯های درجه یونش مولکول   = است. ثابت یونش باز مورد نظر در این محلول   ۰۲/۰، برابر با 1۰

𝒑𝑯لیتر محلول هیدروکلریک اسید با  لیتر از این محلول، به چند میلیمیلی  1۰۰چقدر بوده و برای خنثی کردن  =  نیاز داریم؟  1

1 )2 × 10−6 - 5 2 )2 × 10−6 - 10 3 )2 × 10−5 - 5 4 )2 × 10−5 - 10 

 

 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت  

 کند.را آبی می 𝒑𝑯آ( محلول آمونیاک، برخالف محلول حاصل از انحالل باریم اکسید در آب، رنگ کاغذ  

 یابد.ی آن محلول کاهش می باز حل شده در یک محلول، رسانایی الکتریک 𝑲𝒃ب( با افزایش مقدار  

 یابد.بر روی محلولی از سود، رسانایی الکتریکی این محلول کاهش می  𝑯𝑪𝒍پ( با ریختن محلول  

 کنند.می  تولید گازی یا آب در  ها، مواد محلولهای خورنده با رسوب موجود در لوله کنندهت( پاک 

 .کننده استپاک  و شوینده مختلف موادکاربرد انواع  برای شدن، مبناییث( واکنش خنثی 

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

 

𝒑𝑯لیتر محلول هیدروکلریک اسید با میلی 4۰۰  = ، باید چند لیتر آب 4این محلول به  𝒑𝑯در اختیار داریم. برای رساندن  ۲

 شود؟لظت یون هیدوژن می خالص را به آن اضافه کنیم و در محلول حاصل از این فرایند، غلظت یون هیدروکسید چند برابر غ

1) 6 /3 - 10−10 2 )6 /39 -  10−6 3 )6 /3 - 10−6 4 )6 /39 -  10−10 

 

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارت کدام 

 دهد. را تغییر نداده و جریان الکتریسیته را نیز از خود عبور نمی  𝑝𝐻محلول آبی اتانول، رنگ کاغذ  ( 1

 تواند مربوط به محلول آبی یک اسید ضعیف مثل هیدروفلوئوریک اسید باشد.  ( تصویر مقابل، می 2

 ی معده، کمتر از غلظت این یون در محیط درونی روده است. ( غلظت یون هیدروکسید در شیره3

 کند.  حل خود در فلزی را تواند هر عنصرمی  که اسیدی است بسیار محیط کی ی انسان،معده  ( درون4
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𝑪𝒓𝑶3(𝒔)ی ی موازنه نشده( اکسید، بر اساس معادله𝑽𝑰کروم)   + 𝑵𝒂𝑶𝑯(𝒂𝒒) → 𝑵𝒂۲𝑪𝒓𝑶4(𝒂𝒒) + 𝑯۲𝑶(𝒍) با ،

( اکسید، شامل چند گرم اتم اکسیژن در ساختار خود شده و با  𝑽𝑰گرمی از کروم)  3/ 5ی دهد. یک نمونهمحلول سود واکنش می 

𝒑𝑯لیتر محلول سود با  چند میلی  = 𝑪𝒓دهد؟ ) به طور کامل واکنش می  1۲/۷ = 𝑶 و  5۲ = 16 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1) 68/1 - ۷00 2 )68/1 - 1400 3 )12 /1 - ۷00 4 )12 /1 - 1400 

 

 یک اسید درست است؟های داده شده، در رابطه با استیک از عبارت کدام 

 شود که بار منفی آن فقط مربوط به یک اتم اکسیژن است. پس از ورود آن به آب، یک یون چنداتمی ایجاد می  (1

 پیوند اشتراکی در ساختار خود است.   15کند که دارای های اتانول، استری تولید می ( در اثر واکنش با مولکول2

 کند. نمونه از گاز آمونیاک، به صورت تعادلی در آب یونش پیدا می( این ترکیب آلی اسیدی، همانند یک 3

 رود. ( این اسید در سرکه وجود داشته و همانند شکر و استون، از جمله مواد غیرالکترولیت به شمار می 4
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 توانید بین شیمی پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید. شما می –سوال(  15شیمی دهم) 

 های داده شده درست است؟یک از عبارت کدام 

 شود. نیز در هواکره یافت می +𝑂های زیستی وجود داشته و به صورت یون مولکول اکسیژن، در ساختار همه ( 1

 شود.تولید می 𝑂2هایی است که بر اثر سوختن ذغال سنگ در مجاورت  اکسید، از جمله آالینده( گوگرد تری 2

 . دارند  اسیدی خاصیت شوند،می  خارج خودرو اگزوز از فسیلی هایسوخت سوختن با که هاییآالینده ( همه 3

 ( سولفید، به ازای هر یون مس موجود در بلور، دو یون سولفید وجود دارد. 𝐼( در یک نمونه از بلور مس) 4

 

 چه تعداد از مطالب زیر درست هستند؟  

 جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.  ۲بوده و در هر مولکول آن،  𝑪𝑶۲آ( کربن مونوکسید، ناپایدارتر از گاز 

 شود.ای در طبیعت یافت می ( اکسید است که به رنگ قهوه𝑰𝑰ی ناخالصی از آهن) ب( هماتیت، نمونه

 نوع اکسید با فرمول شیمیایی متفاوت ایجاد کند.  ۲تواند پ( کروم در ترکیب با گاز اکسیژن، می 

 سوزد.رنگ، در حضور اکسیژن کافی میآبی بوده و با یک شعله  𝒑 ت( گوگرد عنصری از دسته 

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

 

های پیوندی موجود در  های ناپیوندی موجود در ساختار مولکول اتیلن گلیکول، با شمار جفت الکترون شمار جفت الکترون  

 های زیر برابر است؟یک از مولکول کدام

1) 𝑆𝑂𝐶𝑙2 2 3 اکسید ( گوگرد دی )𝐶𝑂𝐶𝑙2 4 اوزون ) 

 

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

 . دهدمی  از دست را خود انرژی از مقداری و کرده برخورد آن هایمولکول با هواکره از عبور هنگام نور خورشید،( 1

 گیرند.ای، بر روی یک خط راست قرار می ترین گاز گلخانهمهم های موجود در ساختار هر مولکول از ( اتم 2

 . دارند خورشید پرتوهای به نسبت کمتری موج طول زمین، سطح از شده گسیل فروسرخ ( پرتوهای3

 . دهدمی  واکنش اسیدها با کمتری شدت و سرعت با روی، فلز با مقایسه در آهن، فلز از قطعه ( یک4

 

 های داده شده درست است؟عبارت کدام موارد از  

 شود.کمتری نسبت به تولید برق از انرژی خورشید می  𝑪𝑶۲آ( تولید برق از انرژی باد، موجب تولید گاز 

 شود.وری از خاک استفاده می ب( کلسیم اکسید، یک اکسید اسیدی بوده و از آن برای افزایش بهره

 هستند.  𝑪𝑶۲ین، جای مناسبی برای دفن گاز های متخلخل زیر زمسنگ  و گاز پ( میادین قدیمی

 شود.های انتقال برق استفاده می جهان، برای تولید مغزی سیم ترین عنصر سازنده ت( از فراوان 

 ( ب و ت4 ( آ و ت3 ( ب و پ2 آ و پ( 1

 

 دهد:سنگ و گاز طبیعی را نشان می جدول زیر، اطالعات مربوط به سوختن زغال  

 گاز طبیعی سنگزغال 

 54 3۰ گرما )کیلوژول بر گرم( 

 5 4 قیمت )ریال به ازای هر گرم(

گرم نیاز داشته  45سنگ و گاز طبیعی به جرم کیلوگرم آهن، به مخلوطی از ذغال 6اگر برای تامین انرژی مورد نیاز جهت ذوب 

 ژول انرژی نیاز است.(  ۲45آهن، به  باشیم، جهت تامین این مقدار سوختن، چند ریال هزینه مصرف شده است؟)برای ذوب هر گرم  

1) 185 2 )220 3 )205 4 )245 
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 های زیر نادرست است؟یک از عبارت کدام 

 . شودمی آهن درونی هایالیه به اکسیژن و آب بخار نفوذ سبب و بوده متخلخل آهن، زنگ( 1

 یشتری دارد. ای بوده و در مقایسه با آلومینیم، چگالی ب جدول دوره  𝑑 ( آهن، عنصری از دسته2

 شود.الکترونی ختم می 6ها به یک زیرالیه ( اکسید، آرایش الکترونی کاتیون𝐼𝐼𝐼( در ساختار آهن)3

 ( در واکنش زنگ زدن آهن، جرم فراورده تولید شده برابر با مجموع جرم مواد مصرف شده است.4

 

 های داده شده درست هستند؟ چند مورد از عبارت  

 . است گلخانه از بیرون محیط دمای تغییر یدامنه از کمتر هاگلخانه  درون محیط دمای  تغییرات یآ( دامنه

 .کندمی  پیدا افزایش آزاد هایآب سطح جهانی میانگین و  زمین دمای  هواکره، 𝑪𝑶۲  غلظت افزایش ب( با

 .شودمی  تجزیه کوتاهی نسبتاً زمان مدت در و  شده ساخته نشاسته مثل موادی پایه  بر سبز پ( پالستیک 

 .است سنگزغال گرم هر سوختن از حاصل گرمای از کمتر بنزین، گرم  هر سوختن از حاصل ت( گرمای

 .شودمی   استفاده آب درون بینی موجود در جانداران ذره بردن بین از برای  اوزون گاز از صنعت، ث( در

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

 

𝑪𝒖(𝒔)  موازنه نشده   فلز مس، بر اساس معادله   + 𝑯𝑵𝑶3(𝒂𝒒)
        
→  𝑪𝒖(𝑵𝑶3)۲(𝒂𝒒) + 𝑵𝑶۲(𝒈) + 𝑯۲𝑶(𝒍)    با محلول

این واکنش، چند برابر ضریب آب در واکنش سوختن پروپان   موازنه شده دهد. ضریب آب در معادله نیتریک اسید واکنش می 

 است؟

1) 5 /0   2 )۷5 /0 3 )2 4 )5 /1 

 

های انجام شده در رابطه با این دو ماده درست  یک از مقایسه های برابر از گازهای اوزون و اکسیژن در اختیار داریم. کدام جرم 

 است؟

اوزون ها در هر نمونه: شمار مولکول ( 1 > اکسیژنپذیری:  ( میزان واکنش2 اکسیژن >  اوزون 

اوزون ( نسبت جفت الکترون پیوندی به ناپیوندی: 3 < اکسیژندمای جوش:   (4 اکسیژن <  اوزون 

 

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارت کدام 

 . شدبیشتر می زمین دمای و رسیده زمین به خورشید پرتوهای کل نداشت، وجود زمین  دراطراف هواکره اگر( 1

 . هستند شیمیایی مواد انواع مصرف یا تولید توقف یا کاهش برای هاییراه دنبال به دانشمندان سبز، شیمی ( در2

 . دهدنمی  واکنش اکسیژن با معمول طور و به داشته  کمی بسیار پذیریواکنش هواکره، سازنده جزءِ ترین( اصلی 3

 .شوندخودروها ایجاد می  موتور در اکسیژن و نیتروژن گازهای واکنش ( در شهرهای صنعتی، اکسیدهای نیتروژن از4

 

ها در مولکول ............... برابر بوده و نسبت میان  ناپیوندی در مولکول ...............، با شمار این الکترون های تعداد جفت الکترون  

 نیتروژن مونوکسید نیز برابر با ............... است.دی   های ناپیوندی در مولکولهای پیوندی به تعداد الکترون تعداد الکترون 

1) 𝐶𝑂𝐹2 – 2 1 –د اکسیگوگرد تری )𝐶𝐻2𝐶𝑙2 – 5/1 –اکسید گوگرد دی 

3 )𝐶𝑆2 –  4 5/1 –هیدروژن پراکسید )𝑃𝐶𝑙3 –  1 –فلوئورید اکسیژن دی 
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 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

استفاده از نماد )) ( 1
      ∆     
 است.ی یک واکنش، به معنای گرماگیر بودن واکنش شیمیایی مورد نظر (( در معادله     →

 شود.نمی استفاده پنجره و در بخاطر مقاومت بسیار پایین آلومینیم در برابر خوردگی، از این فلز برای ساختن( 2

 شود.های اوزون تولید می رنگ نیز به همراه مولکولای در واکنش تولید اوزون تروپوسفری، یک گاز قهوه( 3

 روند. بین می از ،آب در اکسید محلولدی  مقدار کربن افزایش تنان هستند که باها گروهی از کیسه مرجان( 4

 

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

 ها در مولکول هیدروژن سولفید است. نیتروژن تتراکسید، دو برابر شمار اتم های موجود در هر مولکول دی شمار اتم ( 1

𝐴(𝑠) ( با توجه به معادله2 + 𝐵(𝑠)
  𝑃𝑑(𝑠) 
→    𝐶(𝑠)توان گفت پالتین کاتالیزگر این واکنش شیمیایی است.، می 

 گیرد. می  مسموم فرد از را اقدامی هرگونه قدرت کرده و فلج را عصبی فرد یسامانه، 𝐶𝑂( مسمومیت با گاز  3

 . دارد تفاوت هم با گوناگون آن هایالیه  در گاز اکسیژن موجود ای داشته و مقدار( هواکره ساختار الیه4

 

ی ی موازنه شدهشود. ضریب آب در معادلهاکسید و نیتروژن به همراه بخار آب تولید میبر اثر سوختن اوره، گازهای کربن دی 

 های زیر برابر است؟یک از واکنش ی کدام ی موازنه شدهسوختن اوره، با ضریب این ماده در معادله 

1) 𝑃𝐻3 +𝑂2 → 𝑃4𝑂10 +𝐻2𝑂 2 )𝐶𝐻4 +𝑁𝐻3 + 𝑂2 → 𝐻𝐶𝑁 +𝐻2𝑂 

3 )𝐻2𝑆𝑂4 + 𝐻𝐼 → 𝐻2𝑆 + 𝐻2𝑂 + 𝐼2 4 )𝐻2𝑆 + 𝑂2 → 𝑆𝑂2 + 𝐻2𝑂 
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 توانید بین شیمی پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید. شما می –سوال(  15شیمی یازدهم) 

 های داده شده درست است؟یک از عبارت کدام 

 شود.تر از صفر انجام می ، برخالف تبدیل الماس به گرافیت، طی فرایندی با تغییر آنتالپی کوچک𝐻2𝑂میعان ( 1

𝐻2𝑂(𝑙)در واکنش شیمیایی   𝑄( مقدار  2 + 𝑄 → 2𝐻(𝑔) + 𝑂(𝑔) 2، معادل × ∆𝐻(𝑂 −𝐻)  .است 

𝐶ترین آلکان و آلکن، برابر با آنتالپی پیوند های ساده( تفاوت مجموع آنتالپی پیوندها در مولکول 3 = 𝐶 .است 

 .است کمتر کربوهیدرات گرم 1 اکسایش از حاصل انرژی به نسبت چربی، گرم 1 اکسایش از حاصل ( انرژی4

 

 مطالب داده شده درست هستند؟ چه تعداد از  

 .است هافراورده و هادهندهواکنش  گرمایی انرژی تفاوت از ناشی بدن، در گلوکز اکسایش طی  شده تولید آ( انرژی

𝑭ب( انرژی مورد نیاز برای شکستن پیوند   − 𝑭  بیشتر از انرژی مورد نیاز برای شکستن پیوند ،𝑰 − 𝑰 .است 

 .داد نسبت غذایی یماده  این در آروماتیک کتونی ترکیب یک نوع به توانمی  را بادام خواص از پ( بخشی

𝑶ت( برای توصیف پیوند   −𝑯  برخالف پیوند ،𝑯− 𝑭استفاده کرد.  پیوند( آنتالپی ، باید از )میانگین 

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

 

آزاد   گرما کیلوژول  9۲ هیدروژن در شرایط استاندارد، و گاز هیدرازین گاز آمونیاک طی واکنش میان  لیتر  4/۲۲ تولید ازای به 

 شود؟  می آزاد گرما کیلوژول چند مقدار کافی گاز هیدروژن در این شرایط، با هیدرازین گرم 51/ ۲ طی واکنش شود.می

 (𝑵 = 𝑯 و  14 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1) 4 /294   2 )6 /۷3 3 )2 /14۷ 4 )184 

 

 است؟یک از مطالب داده شده نادرست کدام 

 واکنش انحالل مواد استفاده کرد.  𝐻∆واکنش سوختن گاز بوتان و یا  𝐻∆از گرماسنج لیوانی، برای تعیین ( 1

 دهد. ( در یخچال صحرایی، یک فرایند فیزیکی گرماگیر دمای مواد موجود در ظرف سفالی را کاهش می 2

 است. دهنده ن ناپایدارتر از واکنشآ ( تبدیل اکسیژن به اوزون، یک فرایند گرماگیر بوده و فراورده 3

 شود. ای رنگ ایجاد می در دمای باال، یک مخلوط گازی قهوه  𝑁2𝑂4( با قرار دادن مقداری از گاز  4

 

تر بوده و بر اثر سوزاندن  های برابر در اختیار داریم. آنتالپی سوختن کدام ترکیب منفی بوتن و پروپن با جرم -۲هایی از نمونه 

𝑪شود؟ )ز این دو ترکیب، مقدار انرژی بیشتری آزاد می کدام نمونه ا = 𝑯 و  1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

 بوتن-2( پروپن ، 4 ( پروپن ، پروپن3 بوتن ، پروپن-2( 2 بوتن-2بوتن ، -2( 1

 

کیلوژول بر گرم است. درصد جرمی گاز اتان در این مخلوط گازی  5۰ارزش سوختی مخلوطی از گازهای اتان و پروپین، برابر با   

𝑪کیلوژول بر مول است.  194۰و  156۰چقدر است؟ )آنتالپی سوختن اتان و پروپین، به ترتیب برابر با  = 𝑯 و  1۲ = 1 ∶

 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1) 1 /5۷ 2 )8 /42 3 )4 /44 4) 5 /55 
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 های داده شده درست هستند، بجز ............. .ی عبارتهمه 

 شود. هوازی در زیر آب تولید میهای بیدهد، توسط باکتریآلکانی که بخش عمده گاز طبیعی را تشکیل می ( 1

2𝐻2(𝑔)( گرمای مبادله شده در واکنش 2 + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂2(𝑔) گیری نیست.اندازه ، به طور تجربی قابل 

 . دارد  باالتری سوختی ارزش اتان، گاز با یک نمونه از مقایسه در و به شمار رفته سبز سوخت یک ( اتانول3

 های خارج شده از اگزوز خودروها هستند. ( گازهای نیتروژن مونوکسید و کربن مونوکسید، جزو آالینده4

 

 های زیر درست است؟کدام موارد از عبارت  

 . دارد بستگی او یروزانه هایفعالیت میزان  و  وزن، سن  به فرد هر بدن نیاز برای مورد انرژی میزانآ( 

 ب( ترکیب آلی موجود در زردچوبه، نوعی آلدهید است که در ساختار خود یک حلقه بنزنی نیز دارد. 

 هستند.  آنها انرژی تأمین برای منبعی ها،یاخته وسازبرای سوخت  اولیه مواد تأمین بر ها افزون پ( چربی

 شود.مول فراورده گازی تولید می  5ت( اتان، نوعی سوخت بوده و با سوختن هر مول از آن در دمای اتاق، 

 ( ب و ت4 ( آ و ت3 ( ب و پ2 آ و پ( 1

 

𝑪𝒂𝑪𝒍۲(𝒔) شود: مقابل در آب حل می  کلسیم کلرید بر اساس معادله   → 𝑪𝒂
۲+(𝒂𝒒) + ۲𝑪𝒍−(𝒂𝒒) + 84𝒌𝑱 

رسد. غلظت مولی یون کلرید  می   ℃۲5/5، دمای محلول به  ℃۲5لیتر آب با دمای  میلی  5۰۰ا حل کردن مقداری کلسیم کلرید در  ب

.4/۲𝑱ی آب برابر با در محلول حاصل از این فرایند چقدر است؟)گرمای ویژه  𝒈−1.℃−1 ).است 

1) 02 /0 2 )04 /0 3 )1 /0 4 )05 /0 

 

 های داده شده درست است؟یک از عبارت کدام 

 صل شده است.اتم یکسان مت 2پیوند، به  2اتم اکسیژن موجود در گروه عاملی اتری، توسط ( 1

 .شودناشی می آن سازنده ذرات دارنده نگه نیروهای از که است انرژی ماده، یک جنبشی ( انرژی2

 یابد.کننده کاهش می( در واکنش فوتوسنتز، یک ترکیب آلی تولید شده و سطح انرژی مواد شرکت3

 شود. دادوستد می  محیط با ثابت دمای در که دانندمی  گرمایی با ارزهم را هر واکنش 𝐻∆ هادان ( شیمی 4

 

های ناپیوندی موجود در مولکول  هپتانون، با شمار جفت الکترون-۲کربن موجود در ساختار هر مولکول  -شمار پیوندهای کربن 

 نزآلدهید است. های کربن در این ترکیب، ............... از درصد جرمی کربن در مولکول ب............... برابر بوده و درصد جرمی اتم 

1) 𝑆𝑂𝐶𝑙2 - 3 کمتر -اکسید ( گوگرد دی 2 کمتر )𝐶𝑂𝐶𝑙2 - بیشتر  –( اوزون 4 بیشتر 

 

های  های آروماتیک است. با توجه به دادهی ترکیب ، سرگروه خانواده 𝑨ترکیب  

با مقدار  𝑨گرم بخار ترکیب  6/93موجود در جدول مقابل، به ازای واکنش میان 

 شود؟کافی گاز هیدروژن، چند کیلوژول گرما با محیط اطراف مبادله می 

 (𝑪 = 𝑯 و  1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )384 2 )8 /460 

3 )861 4 )6 /516 

 

 

 

 



 ۲6صفحه             3مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                      شیمی        

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

 

 های داده شده درست است؟چه تعداد از عبارت  

 .شوندمی  استخراج های روغنیدانه دیگر و نیشکر سویا،  گیاهی مانند پسماندهای های سبز ازآ( سوخت

 شود.از سرطان استفاده می  پیشگیری التهاب و از جلوگیری گرسنگی، از  جلوگیری ها برایب( از ادویه 

 .کندانرژی ایفای نقش می  کنندهو تأمین دهندهواکنش   آهن به عنوان استخراج  فرایندکک، در  پ( زغال

 .رسدمی  بدن به وساز این مادهسوخت  و گوارش فرایند هنگام شیر،  در موجود انرژی ای ازعمده  ت( بخش

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

 

های مقابل، مقدار گرمای مبادله شده طی  با توجه به واکنش  

نیتروژن پنتاکسید از عناصر گازی تولید نیم مول گاز دی 

 ی آن، برابر با چند کیلوژول است؟  سازنده

1 )266 2 )256 3 )133 4 )128 

 

 ترکیبی با ساختار مقابل را در نظر بگیرید:   

...... پیوند اشتراکی در ساختار خود بوده و برای سوزاندن کامل یک  هر مولکول از این ترکیب دارای .........

 شود.گرم بر لیتر مصرف می  6/1گرمی از این ماده، ............... لیتر گاز اکسیژن با چگالی  4/۲4ی نمونه

 (𝑶 = 𝑪 و  16 = 𝑯 و  1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1) 22 - 48 2 )22 - 40 3 )21 - 48 4 )21 - 40 
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