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 است؟نادرست  ها با توجه به شماره »همگی«  معنی مقابل کدام واژه 

 والی: خلیفه   -5   پاسبان:  محتسب  -4انگیز  بیت االحزان: جای بسیار غم - 3  سودایی: شیدایی  - 2  اسق:بی نظیر ب- 1
 گرو بردن: موفق شدن در مسابقه   -7رز: تاک    - 6
1)1  ،6   ،7 2 )2  ،4  ،5   3 )1  ،3  ،7 4 )3  ،5  ،6   

 آمده است؟  نادرست  چند گزاره 
 های خوب: جمال ترین و بهترین صورت و حالت هرچیز، سرآمد بودن در داشتن صفتکامل  الف(

  درهمهای مختلف، متفاوت بوده است:  ب( واحد پول، سکۀ طال که در گذشته رواج داشته است و وزن و ارزش آن در دوره
 وجوی چیزی: اشتیاق حرکت به سوی مقصدی برای به دست آوردن و جست  ج(
 های خداوند تعالی؛ بدین معنا که همۀ کارهای خداوند از روی دلیل و برهان است: علیماز نام  د(

   : مراقبتداشتن دل از توجه به  غیر حقه حق به بنده و نگاهدر اصطالح عرفانی، کمال توجّ  هـ(
 دو   (4 سه  (3  چهار  (2 پنج  (1

 است؟متفاوت آمده  درکدام گزینه  ها  تعداد غلط 
 ( ای از چوب( )مائده: سفرۀ فراخ وگشاد( )حرمت: آبروترسای پارسا( )چنبر: دایره:  راهب( )1
 (مفتول: سیمی( ) االپوش: بدار)طبیعت: خو( )برین: باالیین( )  (2
 (بخش:  دانگ( )زنگوله :  جلجلبه هر حال( )اوان: اوایل( ):  )باری  (3
 (بندشال و گردن:  دستار)(  ودسرخ  :خودرو( )سبزرنگ:  یزنگار)  (قلم  :دوات)  (4

 شود؟ امالیی دیده می  نادرستیند  چعبارت زیر  در   
نواخت و هر جا   فتٲر»بر سایر برادران مقدّم گشت و دور ضمان را به امن و امان قرین ساخت و خُرد و بزرگ را به فضل و  

 جان.   ع چشم تماشا گشوده مقامی دلکش و نقض دید و فضایی خرّم و سبز که باد شمالش راحت جان بود و آب روانش مای
   ( چهار 4 ( سه 3 دو  (2 ( یک1

 « به ترتیب از راست به چپ کدام یک برای پرکردن ابیات زیر مناسب است؟ 2»   « و1های شمارۀ » از میان واژه 
 تـغربت( دل آگاه را دام بالس  -2قربت    -1خانه و)   از صدف گوهر اسیر رشته است       گر برآید   الف(
ـ ت صائــحدیث توبه رها کن که غفل   ب(  ثواب( کند  - 2صواب    - 1گذشته که اندیشۀ )  از آن  ب        ــ
 زیــبرخیذلّت( عاشق به کرم   - 2زلّت    - 1کز سر )   د       ـزا آن باشـم از تو سـهست خلق تو کری  ج(
 نا(ــس  - 2ثنا    - 1از بخت با حضیضم و از فضل با )     م خلق و بزرگم به نزد عقل    ــردم به چشخُ  د(
 ( یک  ، دو ، یک ، یک  4( یک ، دو ، دو ، یک           3( دو ، یک ، یک ، دو              2دو ، یک ، دو ، دو               (1

 است ؟   نادرست توضیحات کدام گزینه   
 آن »طنز« است.  انیب ۀویاست که ش  یصف یعل  ن ی« اثر فخرالدفیالطّوا فیتاب »لطا( ک 1
 »فرانسوا کوپه« در اثر»مزار شاعر« از»فردوسی« با احترام یاد کرده است.   (2
 دربارۀ لبنان و مقاومت است. م(1923ــ 1998) ی نزار قبّان « اثر منثورپنجم جنوب   یسمفون» (3
 »م.سرشک« است.   تخلص شاعر مجموعۀ »مثل درخت در شب باران«،  (4

 شود؟هر سه آرایۀ »اسلوب معادله، تشبیه، حسن تعلیل« در کدام بیت دیده می 
 ود ـشسان میـچون بخار از گل برآید ابر نی  شود  ( جان زترک جسم چون گوهر فروزان می1
 شود یوسف از دامان پاک خود به زندان می  قـوان عشـدی هی نیست درگناکم گناهی ( بی2
 ود ـشپسته دایم در میان پوست خندان می  د ــلنـاف ـ تان غـرپرسـل دل ظاهـاط اهـ( از نش3
 ودـشان میـه پنهــشمع در فانوس از پروان  هان حسن را  ـاس شرم پنــدارد در لب قــ( عش4

 است؟  زیر در کدام گزینه تماماً به درستی آمده    ابیات هایآرایه 
 کجاست؟  وادی   این  موسای  نیستی  موسی تو  گر             شک  نیلِ  از  بگذران  را   ما!  عقل  ولِـرس  ای
 کجاست؟  آزادی  دانـزن  از  نــرفت  رونــبی  راه       ندید             آرامش   روی  اییــره  رــفک  در  باد
 
      تلمیح ایهام، ، نما متناقض ، مجاز(  2             تلمیح  ،امـــایه زی،ــمیآحس ، تشبیه ( 1
 آمیزیحس ، پارادوکس ، تلمیح ، اسلوب معادله( 4        واج آرایی ، تشخیص، حسن تعلیل، تشبیه( 3
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 آمده است؟  نادرست  های ذکر شده در کمانک روبروی چند بیتیا آرایه  آرایه 
 تشبیه(  - معادله )اسلوبمن چون لعل، سنگ خاره است   نیبستر و بال  م فارغم          ــتنعّاب  ــن زاسبـــبا دل روشالف(  

 جناس(  – تــاخت از پــرده برون با دو سر زلف سیاه         پـــرده از گـونۀ چون ماه برافکند و نشست )تشبیه    ب(
 پارادوکس(  - )تلمیح   است  دهیپوش  یدگـار زنبر سکندر چشمه س          ع    ـگردند جمیبا هم نم  یـندگیاــدولت و پج(  
ـ نجدارد  ـر نــظاه  یۀگرد(       تعلیل(حسن   –آمیزی  )حس  ارد چراغـبیروانه را و اشک م ـکشد پیم            یدل  نیگ با سنگـ
 چهار  (4  سه  (3  دو  (2 ( یک1

 است؟    به درستی آمده   تماماً زیر در کدام گزینه    ابیاتهای آرایه 
 بــــرآورم همانـــا چشـم  راه  ز دم  ایـــن        جهان داردم دهان  گرفتــه  اگر نای  چون الف(
 ری را ـاه، سنگ دیگــم در چــــداختـــان        اهــا لب چـــاه رفتم ت ـــوار از موانهــدی ب ( 
 مباش گو  نباشد محشر عرصۀ در  گر   ایهـس        را  جرم لـاه ردـــس آه است  بید ایهســـ ج ( 
 رخســارۀ او پـــــردۀ عشـــــاق دریـــد       بــــا آن کـــــه  نهفتــــه دارد اندر پرده   د ( 
 نبرد بینــا  دیــدۀ خود  با خاک زیر که رــه       تاریكــتر شـود  گورش وتــخل چراغان  از هـ(

 تضاد، مجاز   آمیزی،حسجناس، تشبیه،  (1
 ، پارادوکس کنایه  تشبیه،  تلمیح، آمیزی،حس (2
 آمیزی، تلمیح، مجاز   تشخیص، حستشبیه،  (3
    آمیزی، پارادوکس، تشبیه ، حسجناس ، تلمیح (4

 است؟  نادرست  باتوجه به دو بیت زیر کدام گزینه 
 را را ـاغ و صحــذاریم بـبه دیگران بگ       »بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم       

 ت         چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را«ـر زهر باشد از دستـاگی که  ـبه دوست
 است.رفتهیک جملۀ هسته و دو جملۀ وابسته به کاردر بیت اول،  (1
 شود.به قرینۀ »لفظی« و »معنوی« دیده می  ( در بیت دوم هر دو نوع حذف فعل2
 ی است.  در هر دو مصراع بیت نخست، ترتیب اجزای جمله به شیوۀ بالغ (3
 کار رفته یكسان است.          نوع حرف »را« و حرف »و« در هر دو مورد به (4

 نقش کدام واژۀ مشخص شده با نقش واژۀ »جوهر« در بیت زیر در یکسان است؟  
 کمر   یو ـاب م ـــر زر حجـــود کمــشینم      د ظاهر  ــکنیرق م ــود بـــخ  جوهرر  ــاب ز    
 دستـه یـاسمین   را       توده توده سنبل است و دستـه دستای و خار راهش دیـده را و  ـــاک پــــ( خ1
 ورم ــم ۀدید  ان ـمیک سل ــر ملــدر نظ دیدارم       که آ یاهــوشــــگ اعتـقن زیكررـش یراـــزصح( 2
   از کردــــو گــــت فـزله ـــک  ،یدلیــر بـــه       اـــهــالـــــس دیـچیار بپـــو مــــدرد دل چ  از (3
 دارد  پیرهن در   یوسفی ابیـــحب رـــه رنهــوگ        وهرـگ از  بینی می  صدف و بحر از  کف  بین ظاهر تو (4

 های وصفی و اضافی ابیات زیر به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده است؟ تعداد ترکیب    
 های عشق       شهد گردد در زمان        زان شکرهایی که روید هر دم از نیاشق ــر اندر کام عــزه        
 جــــان  بنـده  و مـوالی عشقم از  ــهست         ر ـخـــدمت او را بـــــه دل بستـــم کم        
 عشق   هایدلۀ  دید  ، پاک   ایـهانــج  ادیـش           است  مولوی   غزل  این  ،  حزین   کن   خمش  خامه         

 ، نه   سه( 4، ده                                   سه( 3( چهار ، ده                         2چهار ، نه                           (1

 اجزای جمله در کدام گزینه از )نهاد + مفعول + مسند + فعل( تشکیل شده است؟    
 ود ــیا نمــر روش انبــزات بـــس معجــب ود         ـــانه بــت حق در زمــ( قطب جهان و حج1
 ود ــنم  نا ــیرا در چادر م شـیدختر رز خو          ترردهــپی شود بیم  یپوشوخ از پرده ـحسن ش( 2
    صحرا نمود؟  نیمگر جوالن در ی لیمحمل ل          شده است یسر چشم غزاالن چشم قربانهسرب( 3
 محكم در دل خارا نمود  شه یر نینخل موم     من     یهایــرب نرمــمهربان شد آسمان از چ( 4
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آتش کسی را بوی عود آمد«  دیدی که بیکدام گروه از ابیات زیر با بیت »بسوز ای دل که تا خامی نیاید بوی دل از تو / کجا   
 مفهوم یکسان دارند؟ 

 م ــوان یافت به بویــریزم بتــدر سنگ گ        ق ــرر از خلــانم که اگر چون شـجهــالف( آن سوخت
 را ــد م ــت آم ـه دســـن بـتا دیدۀ روش        م  ـسوخت  عـآسانی نگشتم همچو شمب( مشرق بینش به

 ا را ـتر م ـدوه بیشـــم و انـاده شد غــب  ز          ش  ــد داغــازه شـــکز ابر تته  ــم سوخــج( چو تخ
 د ـانهـــری یافتـها پا و سا از این دایرهــت        اندده ــار حوادث شــرگــز پــرکــها م الــــد( س

 ع کرد؟ ـا جمــر م چون تواند آسمان بال و پ        ود و عنبر عاجز است ــوی عــیر بـــه( مجمر از تسخ
 ه  –( ج  4 ه  -( ب 3 د   –( ب 2 ج  –( الف 1 
  ها یکسان است؛ به جز: مفهوم ابیات همۀ گزینه 

 رددــر وا گــل شود سوی بح ــره سیــه قطــ ک      ل       ــی اصـدایـوق را جــد شــزارکنـــ( یكی ه1
 ت ــخاس رــزان بحــرغ کـجا مقام مکی کند این      ان        ــای جــان زاده زدریــق چو مرغابیـــ( خل2
 بال و پر فرع است بفكن تا توانی، اصل جان باشد          ( هست بال مرغ جان اثبات و پرَش محو مطلق    3
 رار ندارم   ـــرت از آن ق ـــمن حیــن نشیـــدر ای           ی    ــن اصلـامــد به مــکش( کمند شوق مرا می4

 

 شود؟ کدام گزینه دیده می  مفهوم عبارت زیر در    

 «یابعشق میشناس و ممات بیحیات از عشق می»
 ن      چون که بر آن جهان روم عشق بود مرا کفن ـق بود نبات مـتا که بود حیات من عش( 1
 ی ـكنـصر نــر مختــن عمـاه به ایـر سیـت عشق      نظـحیات خضر چه باشد نظر به همّ( 2
 رـــل دگــاصــود حــات را نبــل حیــنخ   جویای عشق باش که جز درد و داغ عشق    ( 3
 غ مدارـدری ان و سرـد جــر     چو عشق تیغ کشــوار بگیــگش خوشــحیات تلخ بده عی( 4

 شود؟مفهوم بیت زیر از کدام گزینه دریافت نمی 

 «شری جز شرت نیاید پیش»گفت خیر اگر هست خیراندیش     تو  
 ت  ـی اسـرمــشیــه و بــان حیلـار دونـت            کـی اســگرم ی وــــردان روشنـــم ارـــ( ک1
 گ به نیش ـت بزند سنـکژدم از خبث طبیع         دو باک ندارم لیكن    ــد عــــود ازکیـــ( من خ2
 وری ـــر نخـــد بــاخ بیــز از شـــرگـــه        ارد    ـــی بــدگـــر آب زنــــــر اگـــــــــ( اب3
 ون از دیده ها دامان تر پنهان کند  ـر چــبح   ( حال ما دُردکشان بر هیچ کس پوشیده نیست         4

 کدام بیت با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟ 
 .ده همى شرم دارمعا و زارى بند ارىسی برآوردم که از بهمى  دشیدعوتش اجابت کردم و ام      
 رونـیب دی انیـ محراب ۀخالص از بوت ی       ك ی اد، ی و که ز صد زاهد شـجهت ش ک ی  (1
 رون یب د یایاب نـشب مهت دلیدزد ب        انـطیدل ش   ی از روشن کندیان م ــرو نه( 2
 رونیـب د یایر جهانتاب نـ ر مهـآه اگ        ده است ـدل شبنم ما آب ش  د،ی به صد ام (3
 رون یب د یاین تاب یکز دل ب یاالهــن        بـت صائـان اجابـه دامـــزند دست بــن( 4

 کدام یک از ابیات زیر با بیت زیر به ترتیب » تناسب « و » تقابل« دارد ؟ 
 صبر بر داغ دل سوخته باید چون  شمع               الیق صحبت بزم تو شدن آسان یست         

 ق           ای که صحبت با یکی داری نه در مقدار خویش ـــت بر داغ عشــردنــپروانه باید کالف( صبر چون  
 ود؟ــا بــوری کجـــق صبــه روز عشـــر بـآخ           ق راــن روز عشــــاره کن ایـر چــی به صبـب( گوی
ـ ش ســآتدر  ــبر سمن      ائب به درد و داغ چون مردان که عشق       ـر کن صــج( صب  د ـلشن کنــده را گــوزنـ

  ق تو دادی طلبیمــم عشــور غـــــر از جــــرام          اگـاد حـــا بــر دل م ـــت بـــذت داغ غمــــد( ل
 ( د ، الف            4 ( ج ، ب 3 ( الف ، ج 2 ( الف ، ب  1
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 {: م و الفواحش و إذا ما غضبوا هم یغفرونثإلاو الّذین یجتنبون کبائر} -21
 بخشند! کنند و هنگامی که خشمگین شدند، می( و کسانی که از گناهان بزرگ و کارهای زشت دوری می1
 بخشند! شوند و هنگامی که خشمگین شدند، میبزرگترین گناه و ناسزاها دور می ( و کسانی که از 2
 بخشند! ها هنگامی که خشمگین نشدند، میکنند و آن( و کسانی که از گناهان بزرگ و ناسزاها دوری می3
 بخشند! ها هنگامی که خشمگین نشدند، میکنند و آن( و کسانی که از بزرگترین گناه و کارهای زشت دوری می4

 

منه و ال تهنوا أبداً إنَّ الحیاة ممزوجة بالمرارة و  ا ویث  غست  هللا و ت   اند بعد من غایاتکم علیکم أن ترجوتالمیذی ع» -22
 « الحالوة!

د امید داشته باشید و از او یاری  شدید بر شما واجب است که به خداونآموزانم! هنگامی که از اهداف خود دور  (دانش1
 باشد! هرگز خسته نشوید زیرا زندگی سرشار از تلخی و شیرینی میبخواهید و 

هنگام دوری از اهدافتان باید به خدا امید داشته باشید و از او کمک بخواهید و هرگز سست نشوید همانا  !  آموزانم( دانش2
 باشد! زندگی آمیخته به تلخی و شیرینی می

بر شما الزم است که به خدا امیدوار باشید و از او کمک بخواهید و    آموزان من! هنگام دور شدن از آرزوهایتان ( دانش3
 باشد!سست نشوید همانا زندگی ما به تلخی و شیرینی آمیخته می

آموزان من! هنگام دور شدن از اهداف خود، باید با امید به خدا از او کمک بخواهید و هرگز خسته نشوید همانا  ( دانش4
 نی است! زندگی سرشار از تلخی و شیری

 

 «: !» خذوا الحق من اهل الباطل و ال تأخذوا الباطل من اهل الحق و أنتم نقّاد العلم  -23
 گرفتید و شما ناقدان علم بودید!باطل بگیرید و نباید باطل را از اهل حق میاهل ( باید حق را از 1
 ( حق را از اهل باطل و باطل را از اهل حق نگیرید. زیرا شما ناقدان علم هستید! 2
 باشید!می علم   ( حق را از اهل باطل بگیرید و باطل را از اهل حق نگیرید در حالی که شما ناقدان3
 ( حق را از اهل باطل بگیرید و باطل را از اهل حق نگیرید در حالی که همۀ شما ناقد علم هستید! 4

 

 دی إلی التوحید!«:هتا و ن»ال شّک فی أن لم یترک النّاس سدی فاهلل أرسل األنبیاء حتی یبیّنوا الّصراط المستقیم لن   -24
اند پس خداوند پیامبران را فرستاد تا راه راست را آشکار کنند و ما به  ها بیهوده رها نشده( هیچ شکی ندارم که انسان1

 سمت توحید هدایت گردیم! 
اند هیچ شکی نیست پس خداوند پیامبران را فرستاده است تا راه راست را برای ما  مردم بیهوده رها نشده  ( در اینکه2

 آشکار کنند و ما به توحید هدایت شویم!
( هیچ شکی نیست که مردم بیهوده رها نشدند پس خداوند پیامبران را فرستاده بود تا برای ما راه راست را آشکار کنند  3

 توحید هدایت کنند!  و ما را به سمت 
پس پیامبران را فرستاده تا راه راست برای ما آشکار گردد و    کند( هیچ شکی نیست که خداوند مردم را بیهوده رها نمی4

 به سمت توحید هدایت گردیم! 
 

ی أزورها  نالیها و أنا أقول فی نفسی: لیت  » عندما رأیت هذا المشهد الجمیل، تذّکرت  األماکن المقّدسة اال خری و إشتقت   -25
 مّرة ا خری«: 

ها اشتیاق یافتم در حالی که با  های مقدس دیگر را به یاد آوردم و به آنهای زیبا را دیدم، مکان( هنگامی که این صحنه1
 ! مها را زیارت کنگویم: شاید یک بار دیگر آنخود می

ها مشتاق شدم در حالی که با خود  مقدس دیگری را به یاد آوردم و به آن  ( هنگامی که این صحنۀ زیبا را دیدم اماکن2
 ها را زیارت کنم!گفتم: کاش بار دیگر آنمی
گفتم:  ها مشتاق شدم و با خود میدیدم اماکن مقدس دیگر را به یاد آوردم و به آن( هنگامی که این صحنۀ زیبا را می3

 ! کردمها را زیارت می بار دیگر آنکاش یک 
ها اشتیاق یافتم در حالی که با خود  های مقدس دیگر را به یاد آوردم و به آن( هنگامی که این صحنۀ زیبا را دیدم مکان4

 ها را زیارت کنم! گفتم: کاش یک بار دیگر آن می
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 27- 21: )و التعریبأ للترجمهعیّن األصح واألدق فی الجواب ∎∎ 
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 : الخطأ عیّن  -26

 :دم من عملنا!نجّرب مجّربًا و ن( قد ن1
 شویم! کارمان پشیمان میآزماییم و از گاهی آزموده ای را می

 لوات و هی ناحت من الخوف!: الفّمی فی ( هامت ا  2
 کرد!ها سرگردان شد درحالی که از ترس شیون می مادرم در بیابان

 ( إسترجع الّشریحة و بطاقة شحنی من اإلتصاالت!:3
 سیم کارت و کارت شارژم را از مخابرات پس بگیر!

 :ی!( مضی الّزمان  و قلبی یقول إّنک آت4
 آیی! گویند که تو میگذر زمان و قلبم می

 

 : عیّن الصحیح فی التّعریب -27
 لیتک تفتّش عین الحیاة فی الّظلمات!: !کردیکاش چشمۀ زندگی را در تاریکی جستجو می ( 1
 یطیرون معاً! إقتربت الّطیور من وکنتهم و هم : !کردندشان نزدیک شدند در حالی که با هم پرواز میپرندگان به النه( 2

 الُمهتَدون یرضون بما قّدر لّلّا لهم! شوند!: ( هدایت شوندگان به آنچه خدا برایشان مقدّر ساخته، خشنود می3
 کنُت زرُت صدیقتی الملیحة و أنا مشتاقة! : !( با دوست با نمکم با اشتیاق دیدار کرده بودم4
 

 

 

 جب ماُحکی عن حاتم الّطائی هو أّن أحد قیاصرة الروم بلغة أخبار حاتم فتعّجب منها و کان قد قیل له إّن لحاتمعمن أ

 جوَده! یمتحنفرساً یحبّه حبّاً کثیراً. فأرسل بعَض ُحّجابه یطلب منه الفرَس هدیّةً إلیه و هو یرید أن  

 فلّما دخل الحاجب )=الحارس( علی حاتم، اِستقبِله و رحّب به و هو ال یعلم أنّه حاجب الملک و کانت أغنامه حینئٍذ،

 فی الصحراء فلم یجد إلیها سبیالً لحفاوة ضیفه! 

بح الفرس له، ثّم دخل إلی ضیفه یتحّدث معه، فأعلمه أنّه رسول قیصر و یطلب منه الفرس! فحزن حاتم قال لیتک  فذ

 سمعنا! ّمام ثر أکخائه و قال: و لقد رأینا سأعلمتنی قبل اآلن، فإنّی قد ذبحته لک! فتعّجب الرسول من  
 

 ما طلب القیصر من حاتم؟: طلب منه  -28

 هدیه خاّصة له! ( 1

 یحّبه حّبًا! فرسه اّلذی( 2

 اسه إلیه!رّ إرسال ح( 3

 اسه!رّ أن یستقبل ح( 4
 

 ؟ أین کانت أغنام حاتم و ما عمل لحفاوة الضیوف -29

 کانت فی الصحراء فذبح فرسه لهم!( 1
 ما کانت األغنام عنده فلم یعمل عماًل مهّمًا!( 2

 األغنام فی الصحراء فلم یجد إلیها سبیاًل لحفاوتهم!( 3

 !عمل شیئًا لحفاوة الّضعیف ألّن األغنام ما کانت عندهما ( 4

 

 

 

 
 

 : یناسب النصّ ( بما 82-43اقرأ النص التالی بدّقة ثّم أجب عن األسئلة ) ∎∎
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 من هو حاتم الطائی و لماذا ذبح فرسه؟ -30

 ألّنه ما کانت عنده أغنامه -إّنه من أراد قیصر أن یمتحنه فی الجود( 1

 ألّنه ما کانت عنده أغنامه -من حّراس قیصر و هو محبوب عنده إّنه( 2

 إلستقبال الّضیوف فی الّصحراء  -الجود فی یمتحنه أن  قیصر أراد من إّنه( 3

 الّصحراء فی الّضیوف إلستقبال -من حّراس قیصر و هو محبوب عنده إّنه( 4
 

 «:یمتحن» -31

 للغائب/ فعل و فاعله »جوده«  -مضارع -فعل( 1
 األصلّیة: )م ح ن(/ فعل و فاعل   همعلوم حروف -للمفرد المذّکر الغائب -فعل( 2

 مزید ثالثی)من باب إفتعال(/ فعل و فاعله »جوده« -مضارع -فعل( 3

 مزید ثالثی )ماضیه:إمتحنت(/ فعل و فاعل  -مضارع -فعل( 4
 

 »أکثر«: -32

 اسم التفضیل/ حال مفرد  -مفرد مذکر -اسم( 1

 نکره/ مفعول -مفرد -اسم( 2

 معرفه/ مفعول  -مفرد مذّکر( 3
 نکره/ حال مفرد -مذّکر -اسم( 4

 

 : فی ضبط الحرکات أو قراءة الکلمات  الخطأعیّن  -33

 َقد َوَقع فی تلک الَمدیَنة!   َتعَمل هذه الم َجرََّبة فی م خَتَبر( 1

ّیئات!  ما ی ؤکِّدانألّنه  إجَتِنبی من الکذب و الَکّذاب( 2  بالسَّ

 ی غار حراء!ف َتَذکَّرا َجَبل الّنور اّلذی کان الّنبی َیَتعّبد  ( 3
 أنت م عاِلمون أنَّ ِرجل  َصدیقک م ت ؤِلم ه!( 4

  

 : الخطأ عیّن  -34

 ( السّوار!)زینة من الذّهب أو الفّضة فی ید المرأة( 1

 ما هو بالفائدة و بال معنی! )الّسدی(( 2
 آلة ذات ید من الخشب یمکن أن تقطع بها! )الکأس(( 3

 األشجار! )وکنة(مکان تعیش العصافیر فیه و وقع أعلی  ( 4

 

 عیّن اسم الفاعل مفعوالً:  -35

 ّشرکتنا! أرشد موّظفًا إستخدم فی  المدیر( 1

 الحظ معّلمی أوراق إمتحانی و غضب شدیدًا! ( 2
 لیست أوراق شجرة الّتّفاح منهمرة فی الّربیع!( 3
 الّلیل! فّرق صوت الّذئب الّسّیاح فی ظلمة ( 4

 
 

 ( 40-35)التّالیة  األسئلة عن أجب ∎∎
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 عیّن اسم المبالغة فاعالً:  -36

 إعتمد تّجاٌر یشتغلون فی بالد کثیرة إلّی!( 1

 ضّیع المّکار أموال المسلمین و َبع َد ِمنه م! ( 2

 یل و الّنهار! لّ سل الحقیقة الکّذاب اّلذی یکذب فی ال( 3

 دنا العالم صّبارًا محبوبًا یحسن الّناس! ( 4
 

 ستمراری:عیّن الحال یترجم إلی الماضی اإل -37

 رأیت زمیلتی الحنونة و هی تبتسم فی الصف! ( 1
 یشفقن علیهم!  هؤالء المؤمنات یحاولن تربیة أوالدهن و هنّ  (2

 إستقبلت العائدین من مّکه و أنا مشتاق لزیارتهم! ( 3

 هل ترید أن تذهب إلی المدرسة و أنت مصاب بکورونا!( 4
 

 عیّن الحال:  -38

 ضاحکًا یری طائرًا جمیاًل یطیر فی الّسماء! رایت  فی الشارع طفاًل ( 1

 الّطالب و األساتیذ نشیطین فی عملهم فی المدرسة!  کان( 2

 خّربت سّیارتی فی الّشارع و عزمت أن أذهب ماشیة إلی بیتی!( 3

 کثر األوقات!عها فی أیّ الیومّیة نواجه فرصًا کثیرًة نض فی حیاتنا( 4
 

 عیّن »ال« یختلف نوعه: -39

  ال بیع فیه فعلیک بإنفاق لذلک الیوم! یأتی یوماً ( 1

 دخلت المدرسة فما شاهدت هناک طالبًا و ال طالبًة!( 2

 ال تفّکر أحسن من تفّکر حول خالق العالم! ( 3

 یا الهی! ال َتَحمُّل لنا أمام غضبک!( 4
 

 عیّن الحال اسم الفاعل:  -40

 هم سرعوا بمطالعة کتبهم متکّلمین عن أسرار الخلقة! ( 1

 ی األکبر جالسًا فی شرکتنا الکبیرة عند مدیرنا!کان أخ( 2

 تهجرنی کما تشاء عداتی و أنت حامل شهد الموّدة!( 3
 جعلت  نفسی ناصرًا ألولیاء لّلّا و المؤمنین و المؤمنات! ( 4
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 ؟ باشدهر یک از عبارات زیر، متناسب با کدام عبارت، از نیازمندی جهان به خدا در بقا و پیدایش می -41
 الف( ممکن الوجود بودن مخلوقات

 ب( ذات نایافته از هستی بخش *** چون تواند که بود هستی بخش 
 « اللهم التکلنی إلی نفسی طرفۀً عیٍن أبداً ج( »

 »ما رایت شیئا اال و رایت اهلل قبله ...« -  نیازمندی به خدا در بقا - نیازمندی به خدا در پیدایش( مقدمه اول 1
 »ما رایت شیئا اال و رایت اهلل ...« - مقدمه اول نیازمندی به خدا در پیدایش - ( مقدمه دوم نیازمندی به خدا در پیدایش2
ثمره درک عبارت »یسأله من فی   -ازمندی به خدا در پیدایش مقدمه دوم نی -( مقدمه اول نیازمندی به خدا در پیدایش 3

 السماوات و األرض« 
ثمره درک عبارت »یسأله من فی    - مقدمه دوم نیازمندی به خدا در پیدایش -( مقدمه دوم نیازمندی به خدا در پیدایش 4

 السماوات و األرض« 
 

 کدام گزینه درست است؟ -42

 کند. شناخت افعال او گذر می  شناخت اولیۀ خدا، از مسیر درک حضور او و( 1
 رسانی به آنها، بیانگر صفت عزت الهی است.( هدایت و پشتیبانی مخلوقات جهان و مدد 2
 دهد.( قرآن کریم تنها یک راه نهادینه را به منظور شناخت صفات خداوند به انسان ارائه می3
 د. سازشناخت اولیه در این باره، محدود نمی( قرآن کریم به منظور دریافت صفات ناب خداوند، انسان را به 4
 

در تقابل با آن و   .........در هر کدام از آنها است که آیه شریفه    .........»تصور دو یا چند خدا برای عالم«، مستلزم وجود   -43
 کننده زمینه این اعتقاد بیان شده است.نفی

 »و اهلل هو الغنی الحمید«  -( کمال و غنا 1
 ل اهلل خالق کل شیء« »ق  -( کمال و غنا 2
 »و اهلل هو الغنی الحمید«   -( نقص و محدودیت 3
 »قل اهلل خالق کل شیء«   -( نقص و محدودیت 4
 

 مطابق دیدگاه تکفیری، شرک در چه چیزی هویدا است؟ بزرگترین ضربه آنان به اسالم چه بود؟ -44
 سبب تنفر برخی از مردم جهان از اسالم شدند.   -( توسل به پیامبران  1
 کشورهای اسالمی را دچار دوگانگی و تضاد نمودند.   -توسل به پیامبران  ( 2
 کشورهای اسالمی را دچار دوگانگی و تضاد نمودند.   -( درخواست از پزشک برای درمان  3
 سبب تنفر برخی از مردم جهان از اسالم شدند.  -( درخواست از پزشک برای درمان  4
 

 باشند؟مربوط به ثمرات تحقق نظام اجتماعی توحیدی میهای زیر، همه موارد  در کدام یک از گزینه -45
 حرکت به سوی هماهنگی  - عدالت گستری  - ها ( حفظ و مراقبت از سرزمین1
 عدالت گستری  -دوری از تفرقه   - ( حرکت به سوی هماهنگی  2
 دوری از تفرقه و تضاد   -حفظ و مراقبت از سرزمینها   -( بهره مندی از آرامش  3
 دوری از تفرقه و تضاد  - داشتن ثبات شخصیت  -آرامش  ( بهره مندی از 4
 

فرمایند: »تقوای الهی پیشه کنید، هم در مورد بندگان خدا، هم در مورد شهرها  اساس این سخن حضرت علی )ع( که می -46
 و آبادیها ...« چه موردی است؟ همچنین مطابق نص صریح قرآن کریم، راه درست زندگی کدام است؟ 

 پرهیز از شرک و بت پرستی   -ن موجودات توسط انسان موحد ( مخلوق خدا دانست1
 اطاعت از خدا  -( مخلوق خدا دانستن موجودات توسط انسان موحد 2
 اطاعت از خدا   - ( ارائه معیارهای ثابت شرک و بت پرستی توسط ائمه اطهار3
 پرهیز از شرک و بت پرستی   - ( ارائه معیارهای ثابت شرک و بت پرستی توسط ائمه اطهار4
 
 
 
 
 



 9صفحه   5  مرحله  - آزمون ماز )دفترچه عمومی(                          فرهنگ و معارف اسالمی

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

»سبک زندگی توحیدی« و تعبیر »زندگی به خاطر خدا« به ترتیب در کدام یک از آیات زیر نمود یافته است و بیانگر  -47
 باشد؟ کدام مرتبه از توحید می

»همانا خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بندگی کنید که این راه    -( »ان اعبدونی هذا صراط مستقیم«1
 ذاتی  - است.«درست 

»همانا خداوند، پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بندگی کنید که این راه    - ( »ان تقوموا هلل مثنی و فرادی«2
 عملی  - درست است.«

  - »نماز و عبادت هایم، زندگی و مرگم فقط برای خداست که پروردگار جهانیان است.«  -( »ان تقوموا هلل مثنی و فرادی«3
 عملی 

  -»نماز و عبادتهایم، زندگی و مرگم فقط برای خداست که پروردگار جهانیان است.«   -ن اعبدونی هذا صراط مستقیم«( »ا4
 ذاتی 

 

 چند مورد از موارد زیر با نوع )حُسن( آن مطابقت دارد؟  -48
 الف( کمیت و کیفیت عمل: فاعلى

 ب( مکان و زمان عمل: فعلی 
 ج( معرفت درست نسبت به عمل: فعلی

 مورد   ( صفر4( سه مورد                   3( دو مورد                     2                ( یک مورد  1
 

اگر بخواهیم به عدم وجود نقص در )نقشۀ جهان هستی( و )اجرا و پیاده کردن آن( اشاره کنیم، به ترتیب، به کدام موارد   -49
 استمترادف ......... با این موضوع  ین الهی( اصطالح  چنین در ارتباط با )اجرا و پیاده کردن قوان ایم؟ هماشاره کرده

 حتمیت بخشیدن -اراده – علم ( 1

 اندازه گرفتن -حکمت – علم ( 2

 حکم کردن -اراده – قدرت ( 3

 به انجام رساندن - علم - قدرت( 4
 

 چند مورد از موارد زیر با علل مربوط به آن، تطبیق دارد؟ -50
 عوامل: علل طولیالف( نسبت دادن کل یک عمل به هر یک از 

 ب( تأثیرگذاری یک عامل در عامل بعدی: علل عرضی 
 کنند: علل عرضی ج( چند عامل به صورت مجموعه و با همکاری عوامل دیگر مشارکت می

 کنند: علل طولید( هر کدام از عوامل، نقشی متفاوت بر عهده دارند و نیرویی مستقل از دیگری وارد می

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

«  توجهی به آن چه در مقابل خداستبی»عدم خضوع در مقابل مستکبران«، »دل نبستن به راه های انحرافی دیگران« و » -51
 هستند.  ......... و    .........،   ......... به ترتیب معلول اعمال  

 خواندن نماز با لباس و بدن پاکیزه   -غصبی نبودن لباس و مکان نماز گزار   -ظمت خدا در رکوع و سجود( در نظر داشتن ع1
 خواندن نماز با لباس و بدن پاکیزه  -قرار نگرفتن در راه گمراهان  - ( گفتن تکبیر و در نظر گرفتن بزرگی خداوند2
توجه به بزرگی خداوند هنگام   - الصراط المستقیم«بیان صادقانه »اهدنا  -( در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود 3

 گفتن »اهلل اکبر« 
در نظر داشتن عظمت خدا در    -بیان صادقانه »اهدنا الصراط المستقیم«   - ( گفتن تکبیر و در نظر گرفتن بزرگی خداوند4

 رکوع و سجود 
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مسافر، حکم سه مسئله زیر به ترتیب در کدام گزینه مطابق نظر فقهای بزرگ اسالم و با توجه به شرایط رفت و برگشت   -52

 آمده است؟
 الف( کسی که روزه گرفته، پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار فرسخ برود.

 ب( کسی که روزه است و بعد از ظهر مسافرت کند.
 . برسد  جایی که می خواهد ده روز بماند  ج( مسافری که بعد از ظهر به وطن یا

 روزه خود را تمام کند. - باید روزه خود را تمام کند -قتی به حد ترخص برسد باید روزه خود را باطل کند ( و1
باید روزه خود    - می تواند آن روز را روزه بگیرد  - ( وقتی به جایی برسد که دیوار شهر را نبیند باید روزه خود را تمام کند2

 را تمام کند. 
 نباید آن روز را روزه بگیرد. - باید روزه خود را تمام کند -ه خود را باطل کند ( وقتی به حد ترخص برسد باید روز3
نباید روزه خود    - می تواند آن روز را روزه بگیرد  -( وقتی به جایی برسد که دیوار شهر را نبیند باید روزه خود را تمام کند 4

 را تمام کند. 
 

امام صادق )ع(، به ترتیب مشروط بر چه موضوعاتی است؟ و با نماز مقبول و پذیرفته شده از دیدگاه رسول اکرم )ص( و   -53
 یابد؟ رعایت شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار، چه چیزی تحقق می

 دور شدن تدریجی از برخی مکروهات  -دقت و توجه ما به نماز  کیفیت و مقدار -( میزان بازدارندگی نماز از گناه1
 تمایل نداشتن به کسب درآمد از راه حرام  -آداب نماز  میزان رعایت - ( میزان توجه به نماز2
تمایل نداشتن به کسب درآمد از راه   -میزان بازدارندگی نماز از گناه   -کننده توسط غیبت شده  ( بخشودگی گناه غیبت 3

 حرام
 دور شدن تدریجی از برخی مکروهات  -کیفیت و مقدار دقت و توجه ما به نماز   -( میزان توجه به نماز  4
 

طابق روابط علّی و معلولی، »غافل شدن از هدف زندگی« معلول چه موضوعی است؟ و همچنین عرضه نا به جای زیبایی م  -54
 باشد؟ توسط زن، مسبب چه موضوعی می

 پاسخ به نیاز مقبولیت از راه نادرست - روی در آراستگی ( زیاده1
 از بین رفتن عفت و حیا  - روی در آراستگی ( زیاده2
 از بین رفتن عفت و حیا  - و ناتوانی در اثبات خود ( ضعف روحی 3
 از راه نادرست  مقبولیت پاسخ به نیاز - ( ضعف روحی و ناتوانی در اثبات خود 4
 

 باشند؟ ها میترین ملتترین و پاکیزهچند مورد از احادیث زیر، از عوامل تبدیل شدن مسلمانان به آراسته -55
 رود، آماده و آراسته باشد.به سوی دوستان خود میاش  الف( خدای تعالی دوست دارد وقتی بنده

شوی با انجام گناه به جنگ با خدا ب( مبادا خود را برای جلب توجه به دیگران بیارایی که در این صورت ناچار می
 بروی. 

 ج( سبیل و موهای بینی خود را کوتاه کنید و به خودتان برسید.
 هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است. د( دو رکعت نماز با بوی خوش بهتر از  

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

رقم خوردن شخصیت روحی و درک و فهم متعالی فرد از زندگی، در گرو چه موضوعی است؟ و همچنین عفاف به جنس  -56
 .   .........خاصی تعلق  

 دارد   -گره خوردن آراستگی توأم با عفت و حیا  ( 1
 ندارد  - ( گره خوردن آراستگی توأم با عفت و حیا2
 دارد  -( پاسخ مناسب به نیاز مقبولیت3
 ندارد  -( پاسخ مناسب به نیاز مقبولیت4
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 مستنبط از آن کدام است؟ عبارت قرآنی »یدنین علیهن من جالبیبهنّ«، مولد کدام یک از عبارات زیر است؟ و پیام   -57
موی سر، گریبان و زیورآالت را هم    ای که عالوه برلزوم تنظیم حجاب به گونه  -( »ذلک ادنى ان یعرفن فال یؤذین«1

 بپوشاند و دامان زنان را از گناه حفظ نماید. 
سازی  و لزوم نزدیک   عدم آشنایی زنان مسلمان با حدود حجاب پیش از نزول آیه  - ( »ذلک ادنی ان یعرفن فال یؤذین«2

 ها به خود.پوشش
المنکر«3 و  الفحشاء  عن  »تنهى  نزدیک   -(  لزوم  و  آیه  نزول  از  پیش  با حدود حجاب  زنان مسلمان  آشنایی  سازی  عدم 

 ها به خود.پوشش
وشاند  لزوم تنظیم حجاب به گونه ای که عالوه بر موی سر، گریبان و زیورآالت را هم بپ  -( »تنهى عن الفحشاء و المنکر«4

 و دامان زنان را از گناه حفظ نماید.
 

 اند؟ چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شده -58
 پوشاندند. الف( مطابق با آیین یهود، زنان هنگام حضور در اجتماعات، موی سر خود را می

-رفت و آمد می  های عمومیب( زنان ایرانی قبل از اسالم که عموماً پیرو دین زرتشت بودند، با پوشش کامل در محل
 کردند.

 ها را بپوشاند. ای تنظیم کنند که عالوه بر موی سر، گردن، گریبان و  صورت آنزنان باید پوشش خود را به گونهج(  

 ( سه مورد 4( هیچ مورد                  3( دو مورد                     2( یک مورد                 1
 

عبارت )نزدیک کردن پوشش زنان به خودشان( یاری گر ما در دریافت کدام مورد است؟ همچنین )چسبان نبودن لباس(   -59
 است.  ......... از وظایف  

 مردان و زنان  -حدود حجاب (1

 مردان و زنان  - علت حجاب(2

 زنان  -حدود حجاب (3

 زنان  - علت حجاب(4
 

  .........باشد و چادر پوشش مناسبی برای زنان است زیرا  می .........میزان ارزشمندی حجاب نزد خداوند وابسته به   -60
 رساند.توجه به مردان نامحرم را به حداقل می - ( استفاده به موقع از آن 1
 کند. وقار و احترام آنان را حفظ می  - تر بودن آن تر و دقیق( کامل2
 رساند.حداقل میتوجه مردان نامحرم را به  - تر بودن آن تر و دقیق( کامل3
 کند.وقار و احترام آنان را حفظ می - ( استفاده به موقع از آن 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. 

 
 Which of the following sentences is grammatically WRONG? 

1) She let her use her car, didn't she?  
2) The match will be played in Azadi complex.  
3) Your test score mustn't be wrong. You answered few questions.   
4) The children rather anxiously waited for their new teacher.  
 

 Which of the following sentences is grammatically WRONG? 
1) I usually do my homework in the evening.  
2) He is not here today, he is on holiday.  
3) I waked up in the night and I called my mother.  
4) I will see you in the Friday afternoon.  
 

 Which of the following sentences is grammatically WRONG? 
1) She teaches English as good as me. 
2) Do you usually feel happy after swimming?  
3) The dog will make certain gestures or act in a silly way to get your attention. 
4) I was always keen on doing serious things in a silly way.   
  

 Which of the following sentences is grammatically WRONG? 
1) They speak English at work, don't they? 
2) He hardly ever speaks, doesn't he?  
3) Let's go swimming, shall we?  
4) Nothing is ready, is it? 
 

 By the way, before leaving, I …………… to die rather than to live without you.  
1) experience                      2) dedicate                    3) respect                    4) prefer   
 

 A social, cultural and economic phenomenon which entails the movement of people to 
countries or     places outside their usual environment for personal or business professional 
purposes is called…………… .  
 1) blessing                          2) souvenir                   3) tourism                  4) pilgrimage  
 

 As long as I know, having lots of pictures of dead celebrities matters less when you only need a 
relative few of them to live…………… . 
1) traditionally                   2) comfortably                3) historically            4) safely       
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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 Esperanto language is a language (almost) like any others. It has its own culture, literature 
and magazines, etc (68)---------- , unlike all other languages, the Esperanto language does not 
have its own country, nor does it have its own people. What it has instead is a community. The 
Esperanto language is a (69) ---------- language that goes beyond the confines of a given nation. 
Esperanto is a universal language because 2 million speakers (70) ---------- it. These speakers live 
(71) ----------  120 countries across the world (72) ---------- , what is the point of learning 
Esperanto? That question is exactly what we’ll be taking a look at today. 

 

 1) However       2) Moreover               3) Whatever               4) Unless 

 1) national         2) common                 3) supranational         4) regional  

 1) has learned    2) has been learned    3) was learned            4) have learned   

 1) in                   2) since                      3) for                           4) at 

 1) So                  2) And                       3) But                           4) Or   

 

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. 

PASSAGE1: 
 

The Hanging Gardens of Babylon has captured the imagination of historians worldwide for 

centuries. Yet, its existence remains a debate as years of digging have turned up nothing about 

the lost Gardens. 

   First described in a book called Babyloniaca by a Chaldean priest named Berossus in 280 

BC, the gardens were attributed to King Nebuchadnezzar II. Story has it that he built it for his 

wife, Amytis, who missed the lush landscape of her hometown in Media (the northwestern 

part of modern-day Iran).  

   Even its name is believed to be emblematic – the Hanging Gardens were actually not 

hanging at all, but were most likely made up of multi-level terraces with plants hanging down, 

giving the effect of a lush mountain landscape seemingly hanging in mid-air. 

    Built on the banks of the Euphrates River around 600 BC in modern-day Iraq, the Gardens 

were inscribed by Greek historian Herodotus as one of the Seven Ancient Wonders of the 

World for being a remarkable engineering feat with complex irrigation systems along tiered 

gardens. 

   However, it is recent discoveries by Oxford University researcher Dr. Stephanie Dalley that 

is shedding further light on the elusive Gardens. In her book The Mystery of the Hanging 
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Garden of Babylon: An Elusive World Wonder Traced (Oxford University Press: 2013), she 

cites that the gardens could be in Nineveh, almost 600km away from the originally-believed 

site of Babylon. As scholar in Assyriology, Dr. Dalley pieced together ancient texts of 

Assyria’s King Sennacherib to reveal a garden that boasted of terraces, pillared walkways and 

exotic plants. King Sennacherib described it as his own “unrivalled palace” and a “wonder for 

all peoples”.  

 

 Which of the following statements is incorrect about the Hanging Gardens of Babylon? 
1) Nothing has remained from these gardens.  
2) It was built on the banks of the Euphrates River in Media.  
3) There are still debates over its existence 
4) The Hanging gardens are in fact not hanging at all.  
 

 Where was Nineveh located? 
1) northwestern part of modern-day Iran 
2) in modern-day Iraq 
3) 600km away from Babylon 
4) near Euphrates river 
 

 The underlined word ‘it’ in the last line refers to? 
1) Dalley’s book                                                         2) The garden 
3) an unrivalled palace                                               4) Ancient texts  
 

 What can be concluded from this passage? 
1) There is nothing to remain of these gardens 
2) Scientists are still looking for evidence of these garden 
3) How the gardens were hanging is still a mystery 
4) It was built to resemble Nineveh  
 

PASSAGE 2: 

Historians working on documentary evidence are inevitably faced with a difficult and, at 
times, impossible task. From this distance over time they cannot take on the role of murder 
detective and solve these mysterious and suspicious deaths. But what they can do is identify 
deaths which were regarded as suspicious at the time but which do not appear to have been 
recorded by the police or coroners as murders or even as homicides.  

One additional sub-theme within the history of homicide, raised by Monkkonen, Taylor, 
Morris and Emmerichs is the question of ‘missing homicides’, or what the Victorians 
newspapers headlined as ‘mysterious’ and ‘suspicious deaths’. What makes a death appear 
suspicious or out of place is a product of historically-specific institutions, practices, and 
expectations.  

The management of sudden and suspicious deaths can reveal much about the cultural and 
social histories of death under modernity, conceptions of urban order and disorder, and the 
experience of living and dying in modern cities.   

Adolf Frederick was the king of Sweden in the mid-1700s. He was installed by a political 
faction due to his close relationship with the Empress of Russia, to improve the conditions of a 
drafted peace treaty between Sweden and Russia at the time. In 1771, Frederick died of 
overeating when he ate an enormous meal of lobster, caviar, sauerkraut, kippers, and as well as 
14 servings of sweet rolls in a bowl of hot cream. 

Marie Skłodowska Curie was a Polish-French physicist and chemist who discovered 
radioactivity and the methods used to isolate radioactive isotopes. She and her husband were 
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jointly awarded the Nobel Prize in Physics in 1903, and she received a Nobel Prize in Chemistry 
in 1911. 

 It is unfortunate, then, that what killed Curie was the very thing that she devoted her life to. 
She suffered many ailments due to exposure from radiation, including cataracts that rendered 
her nearly-blind. In 1934, she died from aplastic anemia, a rare bone marrow disease caused 
by radiation. 

Chrysippus was a Stoic philosopher in Ancient Greece whose writings on logic, physics, and 
ethics are still taught to this day. According to Diogenes Laërtius, an ancient biographer of 
Greek philosophers, Chrysippus died in a fit of laughter in 206 BCE when saw a drunken 
donkey attempting to eat some figs. 

 

 Which of the following statements is TRUE according to the passage? 
1) Historians can always act like detectives and solve murder mysteries.  
2) They can’t identify which death was suspicious and which one wasn’t.  
3) Victorians called ‘missing homicides’ mysterious deaths in their headlines. 
4) What makes a death appear suspicious is it being mysterious and unsolvable.  
 

 What can management of sudden and suspicious deaths reveal? 
1) Historically-specific institutions 
2) Cultural and social histories of death under modernity 
3) Expectations 
4) Practices 
 

 Why did Adolf Frederick become the king of Sweden? 
1) Cause he was installed by a political faction. 
2) Because he had a close relationship with the Empress of Russia. 
3) To improve the conditions between Sweden and Russia. 
4) Because he loved and enjoyed seafood so much.  
 

 Which of the following statements is FALSE according to the passage?  
1) Curie was killed by the thing she had devoted her life to. 
2) Chrysippus’s ethics are still being taught to students.  
3) Chrysippus died while watching a drunken donkey. 
4) Curie and her husband were both awarded with a Nobel Prize in chemistry.  
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 زمان تا شماره از شماره التعداد سؤ درس

 دقيقه10 90 81 10 زمين شناسي

 دقيقه 35 110 91 20 ریاضي

 دقيقه 35 150 111 40 شناسيزیست

 دقيقه 15 160 151 10 فيزیک )دوازدهم(

 دقيقه 15 180 161 10 (فيزیک )پایه

 دقيقه 25 200 181 20 شيمي )دوازدهم(

 دقيقه 10 210 201 10 شيمي )پایه(

 دقيقه 145 گویی:مدت پاسخ 120 تعداد سؤال:
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ها، زمین و گردند. وقتی این سیارهخورشید می  بار به دورسال، یک  27و    8به ترتیب هر    Bو    Aهای فرضی سیاره -81
و زمین، برابر چند   Bو خورشید به فاصلۀ سیارۀ    Aخورشید در یک راستا قرار گیرند، آنگاه نسبت فاصلۀ بین سیارۀ  

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

 

 دارد؟  مغایرت  زمین«  وضعی  »حرکت  با  گزینه،   کدام -82

 .جنوبی، عمود است ۀدرج 5/23 ماه، بر مدار تابش خورشید در اول دی ۀزاوی( 1
 .شمالی، در اول تیرماه، ثابت است ۀدرج 30تابش خورشید در طول مدار ۀزاوی( 2
 درجۀ شمالی، عمود است. 5/23در اول تیر ماه، بر مدار  تابش خورشید ۀزاوی( 3
 از اول مهر تا اول دی، بر مدار صفر درجه، عمود است. تابش خورشید ۀزاوی( 4
 

    ؟تنوع پستانداران در چه زمانی رخ داده است -83
 اواخر نئوژن  –( اوایل سنوزوئیک 2اوایل کواترنری                            – واخر سنوزوئیکا (1
 اواخر پالئوژن  –( اوایل سنوزوئیک 4اواخر نئوژن                                – ( اواخر سنوزوئیک3
 

 چیست؟  ، شودفرورانده میای  علت اینکه در مرزهای همگرا، ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره -84
 .                          دارد بیشتری چگالی و بوده بیشتر ایقاره ورقه از اقیانوسی ورقه ضخامت( 1
 .                          دارد کمتری چگالی و بوده کمتر ایقاره ورقه از اقیانوسی ورقه ضخامت( 2
 .                          دارد کمتری چگالی و بوده شتربی ایقاره ورقه از اقیانوسی ورقه ضخامت( 3
 دارد.         بیشتری چگالی و بوده کمتر ایقاره ورقه از اقیانوسی ورقه ضخامت( 4

           

 ها، وجود دارد؟های رسوبی کدام عناصر در ماسه سنگاحتمال تشکیل کانسنگ   -85

 الف( مس                           ب( سرب                               ج( اورانیوم                           د( روی  
 ( ج و د4( ب و ج                       3( الف و ج                       2الف و ب                    ( 1

 

  دارد؟  مغایرت  کدام عبارت با »عملیات اکتشاف معدن« -86
 کنند.، برای شناسایی ذخایر استفاده میصحرایی  بازدید و  شناسی  زمین های  نقشه اکتشاف از   مهندسان  (1
 گیرد.می  انجامپیشرفته  های  دستگاه  با حفاری  ، معدنی  توده  یک  تقریبی   موقعیت  شدن مشخص  از   پس (2
 شود. می  آغاز استخراج  عملیات  ذخایر،  بودن اقتصادی   عیینت  با اکتشاف،  عملیات ( در مراحل اولیۀ 3
 شود. می تعیین پوسته، در معدنی ودهت قرارگیری چگونگی و شکل اساس بر  استخراج،روش  (4

 

  یابد؟ می  کاهشتورب،   ضخامت  تدریج  به  چرا  آنتراسیت،   تشکیل  مراحل  به  توجه  با -87

 های گیاهیخروج آب و مواد فرار از بازمانده( 2                      های باالییفشار رسوبات و وزن سنگ (1
 افزایش درصد کربن، نسبت به سایر عناصر( 4                  مواد گیاهی، در روی زمین ۀسرعت تجزی (3

 

 ، تشکیل دهند؟ فصلیهایی با آبدهی بسیار کم و  چشمهها، ممکن است  کدام گروه سنگ -88

 هادار و شیلهای حفره( سنگ آهک2رسوبی                               دگرگونی و  هایسنگ (1      
 های رسوبی های کارستی و سنگ( آهک4                    های دگرگونی و آذرین ها، سنگ ( شیل3      

 

 10 ایستایی  سطح  درصد،  54  تخلخل  و مربع کیلومتر  600   مساحت  به  دشت  یک  در  آبخوان یک  از برداریبهره  اثر بر   -89
 بوده  چه قدر  هاچاه  آبدهی  میانگین باشد،   شده  پمپاژ دو ماه  طی  در  آب ایـن حجم  چنانچه.  است کرده  افت متر

 است؟
1 )780                         2 )625                           3 )450                             4 )835  

 

 دهد؟را به درستی نشان می  «میزان نگهداری آب توسط خاک»کدام گزینه مقایسه   -90
 خاک رسی <خاک شنی  <( خاک ماسه ای 2                خاک ماسه ای <خاک شنی  <( خاک رسی 1
   خاک شنی <خاک ماسه ای  <( خاک رسی 4خاک رسی                 <خاک ماسه ای  <( خاک شنی 3
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در ناحیۀ دوم قراردارد و ضلع انتهای این زوایه، دایرۀ مثلثاتی را در نقطه ای به طول   انتهای کمان روبرو به زاویۀ  -91

−
2

3
Cکند، حاصل قطع می  o t C o s − 

2
2  کدام است؟  3

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

Bاز امتداد ضلع   Aدر شکل مقابل فاصله نقطه  -92 C     چند برابر طول ضلع ،A C  است؟ 

 

1) /0 5           2  )/0 8     

2 )   /0 7    4 )/0 6   

 

)اگر دامنه تابع  -93 )
x x

f x

x x a

+
=

− +

2

2
2

بازه    R , b− − باشد، در این صورت    2
a

b

 کدام است؟  

1)−
1

4
  2)

1

4
  3)− 4 4)4 

yنمودار تابع  -94 x= +
1

3
2

های منفی انتقال می دهیم. نمودار   yواحد به طرف    2های مثبت و    x  طرفواحد به    6را،    

 جدید و نمودار اولیه با کدام طول متقاطع اند؟

1)2 2)
3

2
 3)−

3

2
 4)1 

 

fی شکل زیر قسمتی از نمودار تابع با ضابطه -95 ( x ) a S in ( x b )= bکه دهد. با فرض اینرا نشان می  + , a   0 0 

fباشد   ( )
7

3
 کدام است؟  

1 )1   2)  − 1 
3  )3     4  )− 3 

 

gاگر  -96 ( x ) [ x ] , f ( x ) x= = −
2

gبرد تابع   4 o f ( x  کدام است؟(

1 ){ , }0 1 2 )[ , ]0 1 3 ){ , , }0 1 2 4 )[ , ]0 2 
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fتابع    -97 { ( , ) , ( , ) , ( , a ) , ( , ) , ( , )}
1

1 4 2 3 0 3 1 1 0
2

= − − − − − − تواند چند مقدار صحیح می aنزولی غیراکید است،    −

 بپذیرد؟

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

   

gاگر    -98 o f { ( , ) , ( , )} , f { ( , ) , ( , ) , ( , )}1 4 2 3 2 2 3 1 1 1= − = − g، آنگاه   − ( g ( ) )− −2  کدام است؟  2

 تعریف نشده( 4 3(3 4( 2 -2( 1
 
 

fمحل برخورد وارون تابع  فاصله   -99 ( x ) x x= − +2  ؟از ربع اول و سوم چقدر استها از نیمس  yبا محور    6

1 )
2

2
            2 )2 2              3)

2

4
    4 )2 

 
 

yتابع    -100 x x= + −2  کند؟قطع می، تابع معکوس خود را در چند نقطه    1

 (صفر4 3(3    2(2 1(1
 
 

Cاگر  -101 o s S in ( x )
 

− =
3 5 1

4 2 2
Cباشد، مقدار    o s x2  کدام است؟ 

1)
1

2
 2)0 3 )−

1

2
 4)1 

 
 
 

fنمودار منحنی  -102 ( x ) a C o s b x c=  fمطابق شکل زیر است.   + ( )
1 6

3
 کدام است؟  

1 )2    

2 )4 

3 )−3 3   

4 )+3 3 
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Sجواب کلی معادله مثلثاتی  -103 in ( x ) C o s ( x ) C o tx S in ( x )


 + + +  + =
3

2 3 0
2

 کدام است؟   

1 )k


 +2
3

   2 )k


 +
2

2
3

 

3 )k


 2
3

   4 )k


 
2

2
3

 

S)ی مثلثاتی جواب کلی معادله -104 in x C o s x ) S in ( x )


+ = − −
2

1
4

 ، کدام است؟

1 )k


 +
3

4
 2 )

k 
−

2

3 1 2
         3 )

k 
+

2

3 1 2
  4 )k


 

3
2

4
 

 

 چه تعداد از متغیرهای زیر کمی پیوسته هستند؟ -105

شدت   –نوع گوشی همراه    –نوع شغل افراد    –تعداد سرنشینان خودرو    –میزان آلودگی هوا   –ارتفاع    –  BMI  –»قد  
 آلودگی هوا«

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

Qهای بین واریانس داده  3و   5،  1،  7،  6،  12، 18، 9،  14،  8،  4های  در داده -106 Qو   1  کدام است؟   3

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

کنیم. اگر میانگین هر دو را باهم ترکیب می  6/7ی آماری دیگر با واریانس  و ده داده  8آماری با واریانس  ی  پانزده  داده -107
 ی حاصل کدام است؟داده  25گروه یکسان باشند، انحراف معیار  

1 )8/2             2 )9/2       3 )1/3     4 )2/3 
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نفری به صورت زیر باشد، در کدام گزینه استفاده از میانگین به عنوان معیار کالس پنج    4اگر نمرات درس ریاضی  -108
 گرایش به مرکز صحیح نیست؟

1) / , / , , ,1 0 5 1 5 7 5 1 3 1 7 1 4 2 ), , , / , /1 7 1 5 2 0 1 9 7 5 1 6 7 5 
3) , / , / , ,2 0 1 8 5 1 4 7 5 1 7 1 9 4 )/ , / , , / ,1 5 7 5 1 7 5 1 3 1 4 5 1 6 
 

برابر   5/2های جدید،  واحد از هرکدام کم کنیم، ضریب تغییرات داده  9ی آماری را دو برابر کرده و سپس  داده  20اگر   -109
  های قبلی کدام است؟  شود. مجموع دادههای قبلی میضریب تغییرات داده

1 )240  2 )210   3 )150   4 )300 

 
های تولیدی در کنند. میانگین طول عمر الستیکید مییک نوع الستیک تول  Bو    Aسازی  ی الستیکدو کارخانه -110

های تولیدی در کیلومتر و واریانس طول عمر الستیک  56000کیلومتر و    75000به ترتیب برابر با    Bو    Aهای  کارخانه
 د؟  کنکیلومتر است. کدام کارخانه الستیک بهتری تولید می  900کیلومتر و    1600به ترتیب برابر    Bو    Aهای  کارخانه

   Bی ( کارخانهA           2ی ( کارخانه1

 توان اظهارنظر کرد.( نمی4 ( کیفیت الستیک هردو کارخانه یکسان است.3
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 کدام گزینه، در ارتباط با یک یاختۀ یوکاریوتی درست است؟ -111

 داشته باشد.انداز تواند تعداد نوکلئوتید کمتری نسبت به راه( نوعی توالی دخیل در افزایش سرعت رونویسی نمی1
 انداز بزرگتر باشد.تواند نسبت به عامل رونویسی متصل به راهافزاینده می توالی ( نوعی عامل رونویسی متصل به2
 رخ دهد. افزاینده توالی ای از عوامل رونویسی بهگروه ویژهپیش از اتصال تواند نمی اندازرِنابسپاراز به راه ( اتصال3
 ی در دِنا مشاهده شود.تواند پس از ایجاد یک خمیدگانداز میاتصال توالی افزاینده به توالی راه( 4
مولکول رِنا پس از ساخت آن وجود دارد، کدام عبارت صادق    اتی درتغییر  ایجاد  امکان  هایی که در آنهاهمۀ یاخته  بارۀدر -112

  است؟

 شود.( ترجمۀ رِنای پیک پیش از اتمام ساخت آن آغاز نمی1
 شوند.میپپتیدی در مجاورت مولکول دِنا تولید های پلی( رشته2
 ونویسی نیازمند است.انداز توسط رِنابسپاراز به عوامل ر( شناسایی راه3
 شود.ها از میزان فشردگی آنها کاسته میتن( پیش از الگو برداری از فام4
 چند مورد، دربارۀ هر مولکول حامل اطالعات وراثتی در یک یاختۀ پروکاریوتی، درست است؟   -113

 پایان همانندسازی برابری دارد.تعداد جایگاه آغاز و   - الف
 د.ه بخشی خود پیوندهای اشتراکی داردر واحدهای س  - ب
 شود.همانندسازی آن با کمک بیش از دو نوع آنزیم انجام می  - ج
 کند.پایداری خود را با تعداد باالی پیوندهای هیدروژنی حفظ می  - د
1 )1                              2 )2                              3 )3                               4 )4 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -114

آن به غشای یاخته متصل نیست، .................. ،  مادۀ وراثتی نندسازی در نوعی یاخته، کههما  یندفرا  از شروع  » پس
 «  گیرد.پیش از .................. صورت می

 باز شدن مارپیج دِنا توسط آنزیم هلیکاز -های موجود در فامینهتاب و ردن پیج( باز ک1
 های خاصی از آندر محل جداشدن دو رشتۀ دِنا -ها از دِناهیستون ( جداشدن2
 دو نوکلئوتید مجاور استر میانتشکیل اولین پیوند فسفودی -( تخریب نوعی پیوند اشتراکی3
 تشکیل اولین پیوند هیدروژنی  -( قرارگیری دو رشتۀ دِنای اولیه در جایگاه فعال یک آنزیم دِنابسپاراز4
 است؟  مناسبناکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   -115

 » در باکتری اشرشیاکالی در صورت .................. در محیط کشت، با اتصال نوعی پروتئین به .................. «
 ابتدای ژن، رونویسی از ژن مربوط با ساخت مهارکننده ادامه پیدا خواهد کرد. -دم حضور الکتوز( ع1
 بخشی از ژن، میزان گلوکز در دسترس یاخته افزایش پیدا خواهد کرد. -( حضور مالتوز2
 شود.ممانعت می لتوز دخیل در تجزیۀ ماژن مجاورِبخشی از دِنا، از حرکت رِنابسپاراز بر روی سه  -( عدم حضور مالتوز3
 های آزاد داخل یاخته افزوده خواهد شد.انداز، بر میزان فسفاتراه -( حضور الکتوز4
 یک یاختۀ پیکری انسان  هستۀ  های رِنابسپاراز درهایی که توسط انواع آنزیمکدام مورد، وجه اشتراک تمامی مولکول -116

 ؟کندشوند را به درستی بیان میتولید می

 کنند.پپتیدی فعالیت میتولید نوعی زنجیرۀ پلی جهتدر ( 1
 شوند.پس از خروج از هسته ابتدا با تغییراتی بالغ می( 2
 های مختلف خود قطر یکسانی دارند.( در بخش3
 ( فقط در یک انتهای خود گروه فسفات دارند.4
 ............که .................. به طور حتم، .....  پروتئین میوزیندر هر سطح ساختاری   -117

 شود. انواعی از پیوندهای اشتراکی و غیر اشتراکی مشاهده می -گیرندها با آرایش خاصی کنار یکدیگر قرار می( زنجیره1
 شوند.ها کروی شکل میبا دور شدن آمینواسیدهای آبگریز از یکدیگر، رشته -شوند( پیوندهای یونی تشکیل می2
 شوند.پیوندهای هیدروژنی برای اولین بار تشکیل می -شوندهایی از یک رشته دچار تاخوردگی میبخش( 3
 هایی از خود است.پپتیدی فاقد تاخوردگی در بخشزنجیرۀ پلی -شودمی تشکیل( پیوند اشتراکی 4
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 مشترکی داشتند؟   های گریفیت، چه مشخصۀ  مورد استفاده در مراحل اول و چهارم آزمایش  زندۀ  جانداران -118

 .کنندهای خود را درون مولکول دِنایی با دو انتهای بسته ذخیره می( هر یک از ژن1
 .انداز تنظیم کنندیک راهند توسط نتوامی خود را چند ژن مجاور از رونویسی( 2
 ( در شرایطی توانایی اضافه کردن پوشینه بر روی سطح یاختۀ خود را دارند.3
  شود.در شرایطی رِنای پیک آنها توسط چندین رِناتن احاطه می (4
 کدام عبارت درست است؟ -119

 ( وجه تمایز مرحلۀ آغاز و پایان رونویسی در امکان تشکیل پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهایی با قند متفاوت است.1
 های اشتراکی است.( وجه اشتراک مرحلۀ طویل شدن و پایان رونویسی در عدم امکان تخریب پیوند2
 ( وجه اشتراک مرحلۀ آغاز و پایان ترجمه در امکان حضور فقط یک رِنای ناقل در رِناتن است.3
 پیوند اشتراکی است.( وجه تمایز مرحلۀ طویل شدن و پایان ترجمه در عدم امکان تخریب 4
 است؟  مناسبناکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   -120

 نشد.  به طور حتم، ...................  (ند)شمندانی که .................... کردهای دانشمند یا داندر پژوهش

 استفادهها های دِنا و عملکرد ژناز اطالعات ساختار مولکول -را کشف قوانین بنیادی وراثت (1
 اثبات اسیدنوکلئیک ای بودن هر مولکول دو رشته -مارپیچی مولکول دِنا را ارائه مدل نردبان( 2
 دلیلی بر برابر بودن بازهای آدنین و تیمین در دِنا ارائه -( توزیع برابر انواع نوکلئوتیدها در دِنا را رد3
  های خود استفادهاز جاندارانی با توانایی تغییر طول عمر پروتئین -( پروتئینی بودن مادۀ وراثتی را رد4
 اسب است؟کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر من -121

در صورتی که دانۀ گردۀ گل میمونی .................. بر روی کاللۀ یک گل میمونی دیگر با فنوتیپ .................. قرار گیرد، 
 ندارد ..................امکان

 باشد. Rنمود پوستۀ دانه دارای دو دگرۀ ژن -قرمز -( سفید1
 باشد. RRWنمود لقاح دارای ژنآندوسپرم حاصل از  -سفید -( قرمز2
 های آندوسپرم حاصل از لقاح از یک نوع باشند.تمامی دگره -قرمز -( صورتی3
 باشد. Rهای حاصل از لقاح دارای دو دگرۀ نمود برخی از یاختهژن -صورتی -( سفید4
 ست است؟های جنسی قرار ندارد، درکه ژن آن بر روی کروموزوم  چند مورد، دربارۀ هر صفت انسان    -122

 تواند از طریق مادر به فرزند پسر منتقل شود.میدگرۀ مرتبط با آن    - الف
 دختر منتقل شود.تواند از طریق پدر به فرزند  میدگرۀ مرتبط با آن   - ب
 های پیکری، دارای دو دگره است.در هستۀ یاخته   - ج
 شود. نمود میبا کنار هم قرارگیری دو دگره سبب بروز یک رخ  - د
1 )1                            2 )2                            3 )3                                    4 )4 
 هر فردی که مبتال به بیماری ................... است، به طور حتم، ................... -123

 شود.یآالنین در بدن، دچار آسیب مغزی مبا افزایش تولید فنیل -( فنیل کتونوری1
 شود. آالنین درمان میبا استفاده از رژیم غذایی فاقد فنیل -کتونوری( فنیل2
 )هشت( ناتوان است.VIIIدر تولید فاکتور انعقادی  -(  هموفیلی3
 دارای مادری با حداقل یک دگرۀ بیماری است.  -( هموفیلی4
 کند؟چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می -124

 فتی تک جایگاهی و تحت کنترل دو دگره در جانوران، امکان .................. باشد. «» در ارتباط با ص
 دارد، یک فرزند هر صفت مستقل از جنس خود را فقط از یک والد به ارث برده  - الف
 نمود بارز ناتوانبروز رخ  نمود، درندارد، وجود دو نوع دگرۀ مختلف در ژن  - ب
 نمود نهفته  نهایی عامل بروز رخدارد، نوعی دگرۀ نهفته به ت  - ج
 نمود همراهنمود با بروز انواع مختلفی رخندارد، یک ژن  - د
1 )1                          2 )2                           3 )3                            4 )4 
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توان بیان کرد که این بیماری ند، با قاطعیت میدر بررسی نوعی بیماری ارثی در انسان، در صورتی که .................. باش -125
 صفت .................. نوعی  

 مستقل از جنس نهفته است. -( والدینی بیمار، فرزندی سالم داشته1
 مستقل از جنس بارز است. -( والدینی بیمار، دختری سالم داشته2
 نهفته است. Xوابسته به  -( والدینی سالم، فرزندی بیمار داشته3
 بارز است. Xوابسته به  -مردان بیمار، مادری سالم داشته( 4
های مطرح شده در بخش ژنتیک )فصل سوم( کتاب درسی، وقوع کدام یک از اتفاقات با در نظر گرفتن همۀ بیماری -126

 زیر دور از انتظار خواهد بود؟

 بیمار صفر باشد. از پدر و مادری سالم د فرزندی( احتمال تول1
 نمود خالص داشته باشند. سالم، دختری سالم با ژن ی( پدری بیمار و مادر2
 نمود ناخالص داشته باشند.( پدری سالم و مادری بیمار، دختری سالم با ژن3
 باشند. متفاوت نسبت به مادرنمود دختری با ژندارای ( پدر و مادری سالم، 4
را دارد اما پدر با وجود   VIII، توانایی تولید فاکتور انعقادی   Dدر یک خانواده، مادر عالوه بر توانایی تولید پروتئین  -127

در غشای   Dناتوان است. پسر این خانواده فاقد پروتئین    VIIIدر ساخت فاکتور انعقادی   Dتوانایی ساخت پروتئین  
است. با فرض آنکه در این خانواده احتمال تولد   VIIIساخت فاکتور انعقادی    های قرمز خود و فاقد تواناییگویچه

داشته باشد، صفر باشد، تولد کدام فرزند   نمود مشابه با والدیننمود و رخ، ژنABOفرزندی که از لحاظ گروه خونی  
 غیر ممکن است؟

 یند لخته شدن خونالم از نظر فراو س D( پسری دارای هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی، و دارای پروتئین 1
 های گروه خونیو  فاقد کربوهیدرات Dیند لخته شدن خون، دارای پروتئین ( دختری بیمار از نظر فرا2
 یند لخته شدن خونگروه خونی و بیمار از نظر فرا Aبوهیدرات ، دارای کرD( پسری فاقد پروتئین 3
 Dیند لخته شدن خون و فاقد پروتئین ز نظر فراسالم ا گروه خونی، B( دختری دارای کربوهیدرات 4
نمودهای نمودهای دو آستانۀ طیف، ژنبا توجه به آن که رنگ دانۀ نوعی ذرت، صفتی با سه جایگاه ژنی است و رخ -128

AABBCC    وaabbcc   ،نمود آمیزش ذرتی که پرچم آن دارای ژن  ازدارندAABbcc    نمود برچۀ با ذرتی که ژناست
ها از نظر رنگ با کدام ذرت به طور حتم یکسان  شود. این ذرت های جدیدی حاصل میذرت ، است aaBbCCآن 

 نخواهند بود؟

1 )AABBcc                  2 )aaBBCc                  3 )AabbCc                         4 )AABbCC 

ایگاه تحت کنترل دو دگره باشد. با فرض آنکه صفت رنگ پوست در مارها، نوعی صفت سه جایگاهی بوده و هر ج -129
 نمود زادۀ حاصل از بکرزایی و والد آن از نظر این صفت باشد؟ تواند به ترتیب بیانگر ژنهای زیر میکدام یک از گزینه

1 )aabbcc - AaBbCC                                        2 )AaBbCc - AaBbCc   
3 )AAbbcc - AaBbCc                                      4 )AABBCC – aaBBCc 
منفی است ازدواج  Rhو  Aمثبت با زنی سالم که دارای گروه خونی  Rhو  Bمردی مبتال به هموفیلی با گروه خونی  -130

منفی و مبتال به هموفیلی و همچنین پسری که به  O  ،Rhها، دختری با گروه خونی کرده است. در بین فرزندان آن
ها در مربع پانت، شود. مطابق فراوانی زادهآالنین دچار معلولیت ذهنی شده است، دیده میتجزیۀ فنیل  علت ناتوانی در

 تر است؟نمود در این خانواده محتملتولد فرزندی با کدام رخ
 های قرمز خود است.در غشای گویچه Aمثبت که دارای کربوهیدرات  Rh( فرزندی 1
 را دارد. نینآالکنندۀ فنیلآنزیم تجزیه( فرزندی که توانایی ساخت 2
 کتونوری سالم است.( فرزندی که از نظر هر دو بیماری هموفیلی و فنیل3
 ناتوان است. 8( فرزندی که در ساخت فاکتور انعقادی شمارۀ 4

 است؟صحیح    کدام گزینه  سه سامانۀ بافتیِ پیکر گیاهان آوندی هستند،   اصلی  هایی که منشأدر ارتباط با یاخته -131

 در بخشی از زندگی گیاه توانایی تقسیم دارند.تنها ( 1
 ای شکل دارند.ای با ظاهر دایره( همواره هسته2
 گیرند.های مشابه خود قرار میبا فاصله از یاخته (3
 های مختلف متغیر است.ای در بخش( فاصلۀ غشای هسته با غشای یاخته4
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 گلی دارند، درست است؟چند مورد دربارۀ همۀ گیاهانی که زندگی ان -132

 های خود هستند.های فتوسنتزی در برگفاقد رنگیزه  - الف
 کنند.با ایجاد اندامِ مکنده به ریشۀ گیاهان دیگر نفوذ می  - ب
 توانایی ایجاد اندام تولیدمثلی مشابه گیاهان داوودی ندارند.  - ج
 های سرالدی )مریستمی( دارند.در مجاورت با کالهک ریشه، یاخته  - د
 کنند.فقط بخشی از شیرۀ پروردۀ تولیدشده در گیاه میزبان خود را مصرف می  - ـه
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
دنبال های نگهبان بههای هوایی در گیاه لوبیا، .................. یاختهطور طبیعی، در فرایند .................. شدن روزنهبه -133

 یرد.گها صورت می.................. این یاخته

 های کلر ازخروج یون -افزایش طول -( باز1
 خروج ساکارز از  -ورود آب به کریچۀ -( بسته2
 تورژسانس -های پتاسیم و کلر درانباشت یون -( باز3
 های پتاسیم از خروج یون -های شکمیکاهش فاصلۀ بین دیواره -( بسته4

 کدام مورد با الگوی جریان فشاری که توسط ارنست مونش ارائه شده، متناقض است؟ -134

 د.شوبه یاختۀ آوند آبکشی وارد می ( آب به همراه مواد آلی از محل منبع1
 .شودوارد میحل مصرف ( مواد آلی به همراه آب از یاختۀ آوند آبکشی به م2
 گیرد.صورت می ATPهای آوند آبکشی بدون صرف جایی مواد آلی بین یاخته( جابه3
 تواند متفاوت از هم باشد.( در یک دستۀ آوندی جهت حرکت آب در آوندهای آبکشی و چوبی می4

 صحیح است؟ساله، کدام مورد    15ترین بخش ساقۀ اصلی )تنه( یک درخت  در ارتباط با نازک -135

 های آن در دو سمت مختلف، متفاوت است.( سرعت تقسیم یاخته1
 پنبه دارند.هایی است که در دیوارۀ خود چوب( شامل یاخته2
 عهده دارد.( در هدایت شیرۀ پرورده در گیاه نقش اصلی را به3
 سازد.ای )پارانشیمی( میآکنههای نرم( به سمت درون خود فقط یاخته4

ای در آوندهای دربارۀ همۀ عواملی درست است که با همراهی خواص ویژۀ آب سبب ایجاد جریان تودهچند مورد،   -136
 شوند؟چوبی می

 شوند.سبب افزایش فشار آب در آوندهای چوبی می  - الف
 های زنده گیاه هستند.توسط یاخته  ATPهمواره نیازمند مصرف    - ب
 کنند.هوایی کمک می  هایطرفۀ آب از ریشه به سوی اندامبه حرکت یک  - ج
 های گیاهی تأثیرگذار هستند.نمودن شرایط برای فعالیت انواعی از آنزیمدر فراهم  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 کند.«طور طبیعی در گیاهان، .................. شرایط را برای .................. فراهم می»به

 کاهش پتانسیل آب در آوندهای چوبی -های زنده در استوانۀ آوندی( فعالیت یاخته1
 صعود شیرۀ خام در عناصر آوندی ریشه -( تعرق در نواحی فاقد پوستک 2
 هاخروج آب از انتها یا لبۀ برگ -( کاهش فشار آب در آوندهای چوبی3
 ورود آب به درون استوانۀ آوندی -اییاختهها به فضای بین ( مکش تعرقی آب از رگبرگ4

در برش عرضی انتهای ریشۀ یک گیاه علفی در سطحی باالتر از کالهک، بافت آوندی درحال تشکیل بالفاصله در  -138
 سطح درونی نوعی بافت دیگر در حال تشکیل قرار گرفته است. مشخصۀ این بافت کدام است؟

 سازند.رجی دیوارۀ خود، دیوارۀ جدیدی میتدریج در سطح خاهایی دارد که به( یاخته1
 ای درشت در مرکز سیتوپالسم خود دارند.های آن هسته( همۀ یاخته2
 تواند متفاوت باشد.های مختلف آن میها در یاخته( بیان ژن3
 نوع سامانۀ بافتی در گیاه است. ( منشأ سه4
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 است؟   نادرستبا توجه به شکل زیر، کدام عبارت   -139

ای )اسکلرانشیمی( احاطه شده آکنههای سختسط نوعی از یاختهتو 2( بخش 1
 است.

 سازند.با تولید بیش از یک نوع ترکیب لیپیدی، پوستک می 1های بخش ( یاخته2
 شود.ای محسوب میجزئی از سامانۀ بافت زمینه 3برخالف بخش  4( بخش 3
 ترند.نزدیک تر دارند به روپوست هایی که دیوارۀ ضخیمیاخته 4( در بخش 4
 

 

ای که یکی از عناصر مورد نیاز گیاهان، اساس تمام مواد آلی تولیدشده در گیاه است. هر اندامی از یک گیاه دولپه -140
 ای است؟طور حتم دارای چه مشخصهتواند در جذب این عنصر نقش داشته باشد بهمی

 نفوذناپذیر است.ای وجود دارد که نسبت به آب ( در سطح سامانۀ پوششی آن ماده1
 کند.ها، مقدار فراوانی آب جذب میساکاریدی در کریچهکمک ترکیبات پلی( به2
 کند.ی )پارانشیمی( فتوسنتز میاآکنههای نرم( به کمک نوعی از یاخته3
 بخش متمایز در برش عرضی )یا طولی( خود است. ( دارای سه4

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -141

 ای، هر سرالد نخستین ..................«»در یک گیاه علفی دولپه
 ساکارید احاطه شده است.های سازندۀ پلیدو طرف خود توسط یاخته ( ریشه در1
 تواند در جوانۀ جانبی یا انتهایی قرار گرفته باشد.( ساقه می2
 ( ریشه تأثیری در رشد عرضی اندام ندارد.3
 های آوندی قرار گرفته است.ای بین دستهدایره( ساقه به شکل 4

هایی درست است که  شوند. چند مورد دربارۀ همۀ یاختههایی غارمانند دیده میهای گیاه خرزهره فرورفتگی در برگ -142
 اند؟در سطح این فرورفتگی قابل مشاهده

 ند.کنبه کمک نوعی پوشش کوتینی از افزایش تولید اتیلن در گیاه پیشگیری می  - الف
 های آوندی ساقه تأثیرگذار هستند. بر سرعت حرکت آب در دسته  - ب
 های روپوست باالیی، اندازۀ بزرگتری دارند.نسبت به همۀ یاخته  - ج
 اند.های هوایی برگ در تماسدر سطح زیرین خود با حفره  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -143

 های ..................«، .................. باکتریکره»در زیست 
 های نیتروژن نقش دارند.سازندۀ آمونیوم، در تثبیت مولکول -( همۀ1
 کنند.های آمونیوم در محیط خود را مصرف میساز، یوننیترات -( بعضی2
 کنند.کنندۀ نیتروژن جو، نوعی رابطۀ همزیستی با گیاهان ایجاد میمصرف -( بعضی3
 کنند.کنندۀ نیتروژن، مواد آلی مورد نیاز خود را فقط از گیاهان تأمین میتثبیت -( همۀ4

 کدام گزینه، درست است؟ -144

 شود.های گیاه می( رشد گیاه ادریسی در نواحی غنی از هوموس منجر به تجمع آلومینیوم در بافت1
 شوند.های آبزی میموجب مرگ جلبک  کنند،سرعت کمبود مواد مغذّی خاک را جبران میکه به ( کودهایی2
 تواند تأثیرگذار باشد.( رشد گیاهان در یک منطقه فقط در افزایش بخش آلی خاک می3
 کنند.اند که اکسیژن را از آب دریا دریافت میای تمایزیافتههای درختان حرّا به گونه( ریشه4

 برای جذب آب و مواد مغّذی، درست است؟های گیاهان  ترین سازگاریکدام عبارت، دربارۀ یکی از معمول -145

 کند.های ریشه، نوعی باکتری غیرفتوسنتزکننده زندگی می( در محل برجستگی1
 شود.های گیاهی مصرف می( بخشی از شیرۀ پروردۀ گیاه در خارج از یاخته2
 درصد از گیاهان آوندی دارای این نوع سازگاری هستند. 90( حدود 3
 کند.های گیاهی زندگی میای درون یاختهپریاخته( نوعی جاندار 4
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 واش .................. گیاه گونرا ..................طور طبیعی، گیاه توبرهبه -146
 آورد.مورد نیاز خود را از همزیستی با دیگر جانداران به دست می نیتروژن -( همانند1
 پردازد.شکار جانوران می به های فاقد سبزدیسه )کلروپالست(از طریق برگ -( برخالف2
 هایی تولید کند که عرض بیشتری نسبت به ساقۀ گیاه داشته باشند.تواند برگمی -( همانند3
 کند.های سازندۀ پوستک، نیتروژن مورد نیاز جهت ساخت پروتئین را تأمین میبه کمک اندام -( برخالف4

 شود، کدام عبارت درست است؟ ای میغشای یاختهدر ارتباط با پروتئینی که موجب تسهیل عبور آب از   -147

 تری نسبت به فسفولیپیدهای غشایی دارد.( اندازۀ کوچک 1
 ( در اطراف کانال مرکزی آن بارهای منفی مستقر هستند.2
 شود.های جانوری یافت می( در غشای کریچۀ بعضی یاخته3
 دهد.را افزایش می نگهبان روزنههای ( سرعت اسمز در یاخته4

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -148

ای که آب و مواد محلول معدنی فقط از .................. عبور »در هر روش انتقال مواد در عرض ریشۀ یک گیاه دولپه
 کنند، قطعًا ..................«می

 کند.یفا میمواد ا یجایفرایند انتشار نقش اصلی را در جابه -ای( فضاهای بین یاخته1
 وجود ندارد. پوستدرونطرف یی مواد مضر بهامکان ممانعت از جابجا -ها( خارج یاخته2
 گیرد.ها صورت میجایی مواد به کمک پالسمودسمبخشی از جابه -ای( عرض غشای یاخته3
 رسند.میپوست های فسفولیپیدی به درونشده بدون عبور از الیههای جذبمولکول -ها ( درون یاخته4

 کدام عبارت، دربارۀ ریشۀ بعضی گیاهان درست است؟ -149

 گیرد.شکل صورت می Uهای ( انتقال مواد به استوانۀ آوندی فقط از طریق یاخته1
 های خود نوار کاسپاری دارند.های معبر در برخی دیوارهشکل همانند یاخته Uهای ( یاخته2
 پذیر است.سیر مختلف در استوانۀ آوندی امکان( حرکت آب و مواد معدنی محلول در آن در سه م3
 پوست )آندورم( در دیوارۀ پشتی همانند دیوارۀ جانبی خود دارای نوار کاسپاری هستند.های درون( بیشتر یاخته4

طور کنیم. چند مورد بهای از سال، بخشی از پوست درخت را به صورت یک حلقه از نوعی تنۀ درخت جدا میدر برهه -150
 دهد؟روی میحتم  

 شود.تجمع مواد آلی در آوند آبکشی باالی حلقه باعث تورم این بخش می  - الف
 شود.ها فراهم میشرایط برای خروج قطرات آب از انتها یا لبۀ برگ  - ب
 گیرد.الد )کامبیوم( آوندساز در معرض آسیب قرار میبن  - ج
 شود.حرکت شیرۀ خام با اختالل مواجه می  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 دهی به این سؤاالت اجباری است.پاسخ  - (160تا   151فیزیک دوازدهم )سواالت  

mهای متوسط کند و طول استخر را چهار بار با تندیشناگری در امتداد طول استخری شنا می  / s1  ،/ m / s0 5

 ،/ m / s0 7 mو   5 / s2  کند. تندی متوسط شناگر در کل حرکت چند متر بر ثانیه است؟طی می 

1) 
1 7

1 6
 2) 

1 7

8
 3) 

2 4

2 9
 4 )

1 5

1 6
 

 

mمتحرکی با شتاب     / s
2

mکند و در مبدأ زمان با سرعت روی خط راست حرکت می  2 / s1 در   از مبدأ مکان  - 0
 ثانیة دوم حرکت چند متر بر ثانیه است؟  4کند. تندی متوسط متحرک در  عبور می  مکان  خالف جهت محور

1 )1 2 )2 3 )5/2 4 )3 
افتند. زمان از یک نقطه و از حال سکون، به قصد رسیدن به یک مقصد مشترک به راه میهم  Bو    Aدو متحرک   

به   Aثانیه زودتر از    B  ،16ک است. اگر متحر Aبرابر شتاب متحرک    B  ،4در این مسیر مستقیم، شتاب ثابت متحرک  
 تا رسیدن به مقصد چند ثانیه است؟  Aمقصد برسد، زمان حرکت  

1 )32 2 )36 3 )48 4 )64 
 

کنند، مطابق حرکت میشروع به  های ثابت از حال سکون  که با شتاب  Bو   Aزمان دو متحرک    –نمودار مکان     
mکنند،  ای که از کنار هم عبور میبزرگی سرعت هر یک از دو متحرک در لحظهروست. اگر  شکل روبه / s4   ،باشد

 فاصلة دو متحرک از یکدیگر در مبدأ زمان چند متر است؟

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

kجرم خودرویی )همراه با سرنشین آن(   g1 0 0 N4است و در اثر ترمز کامل اتومبیل 0 0 0 نیروی مقاوم تولید    0
m6شود. اگر حداکثر دید واضح راننده می /و زمان واکنش او در مقابل حوادث    0 s0 باشد، بیشینة سرعت مجاز او در    5

 است؟  حین رانندگی چند کیلومتر بر ساعت

1 )20 2 )24 3 )72 4 )90 
1k( را که جرم هر دو 2( و )1دو گلوله )  g   کنیم. نیروی مقاومت هوای متری سطح زمین رها می 20است از ارتفاع

ای که گلولة است. در لحظه  N2( در طول مسیر 2( ناچیز و نیروی مقاومت هوای متوسط وارد بر گلولة )1وارد بر گلولة )
 ای از آن قرار دارد؟ ( در چه فاصله2رسد، گلولة )( به سطح زمین می1)

1 )2 2 )4 3 )8 4 )16 
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kرو، جسمی به جرم در شکل روبه  g2    کند، در آستانة حرکت قائم حرکت میبر کف آسانسوری که در راستای
Nو ثابت فنر   cm10روی کف آسانسور قرار دارد. اگر تغییر طول فنر نسبت به طول عادی آن  / m2 0 ضریب    و  0

باشد، شتاب حرکت آسانسور چند متربرمربع ثانیه و در کدام جهت    8/0اصطکاک ایستایی بین جسم و کف آسانسور  
 است؟ 

  ، باال2( 2 ، پایین2( 1
 ، باال5/2( 4 ، پایین5/2( 3
 
 
 
 
 

مطابق شکل زیر دو نیروی افقی و قائم    
1

F   و
2

F   به جسمی که روی سطح افقی دارای اصطکاک قرار دارد وارد
برابر و شتاب حرکت   2کند. اگر بزرگی این دو نیرو،  شود و جسم با شتاب معینی روی سطح افقی شروع به حرکت میمی

 کدام  است؟  kبرابر شود،    kجسم  

1 )k 1=  2 )k1 2  
3) k 2= 4 )k 2 
 
 

kدر شکل مقابل، جسمی به جرم     g2  اندازة  توسط دو نیروی افقی و قائم همF   روی دیوار قائمی با ضریب
mشتاب  ، با    4/0اصطکاک جنبشی   / s

2
کند، کند. بزرگی نیرویی که دیوار به جسم وارد میبه سمت باال حرکت می    5

)=چند نیوتون است؟  g m / s )
2

1 0 

1 )20 2 )50 
3) 1 0 2 9 4 )1 0 3 4 
 
 
 

رو، نردبانی به دیوار قائم بدون اصطکاکی تکیه داده شده است. اگر بزرگی نیرویی عمودی که سطح در شکل روبه 
کند، بزرگی نیرویی که نردبان به سطح افقی دیوار به نردبان وارد میبرابر نیرویی باشد که    3کند  افقی به نردبان وارد می

 کند، چند برابر وزن نردبان است؟وارد می

1) 
1

3
 2 )2 3) 

1 0

3
   4 )1 0 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 14صفحه   5مرحله   - ماز اختصاصی  آزمون                                                        فیزیک

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

 

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

اند و دمای یکسانی ، هر دو از آهن ساخته شدهcm10و یک مکعب توپر با ضلع    cm10یک کرة توپر با شعاع  
کره خواهد بود؟ )دارند. اگر گرمای یکسانی به این رو قطعه داده شود، افزایش دمای مکعب چند برابر افزایش دمای  

3) 

1 )6

5
 2 )

5

6
 3) 

1

4
  4) 4 

از آهن با چگالی    cm20مکعبی به طول ضلع   
g r

c m
3

ای وجود دارد. با دادن ساخته شده است و درون آن حفره  8

JK120   گرما به این مکعب، دمای آنC5   مترمکعب است؟رود. حجم حفرة درون مکعب چند سانتیباال می 

  (
J

c
k g .K

= 5 0 0  ) 

1 )800 2 )2000 3 )1500 4 )1000 
 

C6آب   gr100برای تبدیل    0    به بخار آبC100    چند کیلوژول گرما الزم است؟ ، 

V

J J
(L , C / )

g r g r .k
2 3 0 0 4 2= =

   
1 )8/246 2 )230 3 )8/16 4)2/255 
 

−Cبه یک قطعه یخ با دمای اولیة     2 شود. اگر نمودار تغییرات دما داده می، توسط گرمکنی با توان ثابت گرما    0

tبر حسب زمان به صورت زیر باشد،   fاست؟)  t1چند برابر   2

J J
c / , L

g r .K g r
= =2 1 3 3 6  ) 

1 )7  
2 )8  
3)9  
 ( جرم یخ باید مشخص باشد.4

 

 

 

 

 

 

 

 یخ

t(min) 

  

20- 
    

 آهن 
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C2آب بادمای   kg1درون ظرفی    2    وجود دارد. برای آن که دمای آب را بهC5    برسانیم، باید چند قطعه یخ

cمکعبی به حجم  m
3

1  و دمای صفر درجة سلسیوس را درون آب بیندازیم؟  0

f

J J g r
(L , c / , / )

g r g r .K c m

= =  =
3

3 3 6 4 2 0 8

   
1 )20 2 )10 3 )15 4 )25 
 

دارند. اگر گرمایی که در هر ثانیه از ای با طول برابر بین دو منبع گرما قرار  مطابق شکل، دو میلة فلزی استوانه 
های گذرد با هم برابر باشد، باتوجه به جدول زیر، میلهاین دو میله می

( به ترتیب از راست به چپ از چه جنسی ممکن است ساخته  2( و )1)
 شده باشند؟

 آهن -( مس1
 طال -( مس2
 آهن -( آلومینیوم3
 آلومینیوم -( طال4
 
 
 

 هایی از همرفت طبیعی هستند؟ی زیر، همة موارد ذکر شده نمونههادر کدام یک از گزینه 

 ساحلی، گرم شدن آب درون قابلمه، سیستم گرم کنندۀ مرکزی ساختمان د( جریان با1
 ( گرم شدن هوای اتاق توسط بخاری، سیستم گرم کنندۀ مرکزی ساختمان، سیستم خنک کنندۀ موتور اتومبیل2
 سطح خورشید، سیستم خنک کنندۀ موتور اتومبیل، گرم شدن هوای اتاق توسط بخاری( انتقال گرما از مرکز به 3
 ( جریان باد ساحلی، گرم شدن آب درون قابلمه، انتقال گرما از مرکز به سطح خورشید4
 

ای به منبع و دمای صفر درجة سلسیوس توسط یک میلة فلزی استوانه  kg2در شکل زیر، قطعه یخی به جرم     
C1با دمای بزرگ آب داغ   0 0     متصل شده است. اگر رسانندگی گرمایی میله درSI  باشد، پس از چند دقیقه،   84ر  ببرا

fLشود؟ )درصد از یخ ذوب می25 J / k g ,3 3 6 0 0 0 3= )  

 
1 )20 2)40 3)60 4)80 
 
 
 
 
 
 

درصد تغییر کند. فشار   50دهیم تا حجم آن  کیلوپاسکال کاهش می  100در دمای ثابت، فشار گازی را به اندازه  
 اولیه گاز چند کیلوپاسکال بوده است؟

1) 300 2)50  3)200  4)10  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یخ آب 

cm90=طول میله 

cm10=قطر میله kg2 یخ
 صفر
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C7متری آب یک دریاچه در دمای   18یک حباب هوا در عمق        آید و شود. حباب تا سطح آب باال میایجاد می
برابر شده است. دما در سطح دریاچه چند درجة    3رسد، حجم آن نسبت به حجم اولیه،  در لحظه ای که به سطح می

 سلسیوس است؟

N g r
g , P P a ,

k g c m

5
0 3

1 0 1 0 1= =  =) 

1 )7 2 )47 3)27 4)91  
 

 توانید بین فیزیک پایه دهم و یازدهم یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید.شما می- (180تا    171فیزیک یازدهم )سواالت  

 در کدام گزینه، همة مواد نام برده شده پارامغناطیس هستند؟   

 مس  –اکسیژن  –( پالتین 2 آلومینیوم  –نقره  –( آهن 1
 سدیم -آلومینیوم  –( پالتین 4 سدیم    -نقره  –( آهن 3

اند. اگر جهت در شکل مقابل، دو سیم بلند و حامل چریان الکتریکی برابر به صورت عمود بر صفحه قرار گرفته   
روی   Αچرخد؟)نقطه  چند درجه و چگونه می  A( برعکس شود، بردار میدان مغناطیسی برآیند در نقطة  1جریان سیم )

 خط واصل دو سیم قرار دارد.(منصف پارهعمود

 درجه ساعتگرد 90( 1
 درجه پادساعتگرد 90( 2
 درجه ساعتگرد 180( 3
 درجه پادساعتگرد 180( 4
 

تر برعکس شود، شدت میدان مرکز هستند. اگر جهت جریان حلقة بزرگدر شکل زیر، دو حلقة حامل جریان هم   
شود. شدت میدان حاصل از حلقة یابد ولی جهت آن عوض نمیدرصد کاهش می  40ها  مغناطیسی برآیند در مرکز حلقه

 ( است؟1ز حلقة )ها، چند برابر شدت میدان حاصل ا( در مرکز حلقه2)

1 )4 2 )
1

4
 

3 )
5

3
 4 )

3

5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آب 

 

 



 17صفحه   5مرحله   - ماز اختصاصی  آزمون                                                        فیزیک

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

 

در شکل زیر، یک سیم راست حامل جریان به صورت عمود بر صفحه در نزدیکی یک حلقة حامل جریان قرار    
گاوس باشد،   12و    5گرفته است. اگر شدت میدان مغناطیسی حاصل از جریان سیم و حلقه در مرکز حلقه به ترتیب  

 میدان مغناطیسی کل در مرکز حلقه چند گاوس است؟

 
1 )17 2 )7  
3 )13 4) 1 7 
 
 

پیچیده شده است. چند    cm20حلقه است که دور یک لولة پالستیکی توخالی به طول   200ای شامل  سیملوله 
 گاوس باشد؟    48آمپر جریان از این سیملوله عبور کند تا میدان مغناطیسی درون سیملوله برابر 

−


T .m
( )

A


7
0 12 1 0 

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

cm6با سیمی به طول   /سازیم و آن را عمود بر میدان مغناطیسی یکنواخت با شدت ای می، حلقه0 T0 قرار   02
)وبر است؟ دهیم. شار گذرنده از این حلقه چند میلی می ) 3 

1 )6/0 2) 
4

6 1 0
−

 3 )3/0 4 )4
3 1 0

−
 

 

مقابل، چهار حلقة فلزی در نزدیکی یک سیم حامل جریان در جهت نشان داده شده در حال حرکت در شکل   
 ها، جریان القایی در جهت ساعتگرد است؟هستند. در چه تعداد از این حلقه

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

 
 
 
 

/در شکل زیر، ضریب القاوری سیملوله برابر   H0 /آل جریان است و آمپرسنج ایده  06 A0 گیرد.  را اندازه می  4
 ژول است؟انرژی دخیره شده در سیملوله چند میلی

1 )6/9 2 )8/4 
3 )4/2 4 )2/7 
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cای به مساحت حلقه  m
2

2 0 0 1و مقاومت   0 عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی قرار گرفته است. اگر   0
تغییرات میدان مغناطیسی بر حسب زمان به صورت نمودار زیر باشد، نمودار جریان القایی در حلقه در کدام گزینه به 

 درستی رسم شده است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t=نمودار تغییرات یک جریان متناوب سینوسی در یک حلقه به صورت شکل زیر است. پس از لحظة      ، در چه 0
 شود؟ای بر حسب ثانیه، شار مغناطیسی گذرنده از حلقه برای دومین بار صفر میلحظه

    
1 )1/0 
2 )2/0 
3 )3/0 
4 )4/0 
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 دهی به این سواالت اجباری است. پاسخ –سوال(   20شیمی دوازدهم)

 یک از مطالب داده شده نادرست است؟ کدام  

 . بود  پایین  بسیار  همگانی  و  فردی  بهداشت  سطح  صابون،  از  نکردن  استفاده  یا  و  نبودن  دسترس  در  دلیل  به  درگذشته  (1

 . اند شده  تشکیل  ناقطبی  و  قطبی  بخش  دو  از  های آندر آب نامحلول بوده و مولکول   زیتون،  روغن  همانند  وازلین،(  2

 .کردندمی   استفاده  نظافت  برای  هاصابون  به  شبیه  موادی  از  بابل  شهر  ساکنین  میالد،  از  پیش  سال  هزار  چند(  3

 . اندشده   متصل  مختلف  عنصر  دو  از  اتم  دو  به  که  دارد  وجود  اکسیژنی  هایاتم  عسل،  هایمولکول   ساختار  در(  4

 

.1/25𝒈جرمی سود با چگالی    % 3/ 2لیتر محلول    2موالر را با    2/ ۸لیتر و غلظت    3محلولی از هیدروکلریک اسید با حجم    𝒎𝑳−1 

لیتر آب  کرد، باید چند میلی استفاده  هیدروژن سلول استانداردی محلولی که بتوان از آن در نیم برای تهیه کنیم. مخلوط می 

𝑵𝒂خالص را به محلول نهایی اضافه کنیم؟ )  = 𝑶 و 23 = 𝑯 و 1۶ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1  )1600 2  )800   3  )2200 4  )1400

 

های داده شده درست است؟ چه تعداد از عبارت  

 .شودمی  پاک نخی هایپارچه  از ترراحت  استریپلی  هایپارچه  روی  از چربی  هایلکه  ،صابون  کمک   بهآ( 

 . شودیافت می هااتم  ظرفیت یالیه   در ناپیوندی الکترون  جفت 12 زیتون،   روغن مولکول  هر  ساختار درب( 

 . شودنمی  نشینته  ،زمان  گذشت  اثر بر و بوده کلوئید  نوعی معده،  شربت برخالف  صابون،  و روغن آب،  مخلوطپ( 

شود. استفاده می  هاصابون  توسط لکه ایجاد برای جلوگیری از  ،دارد  پیوند اشتراکی  3  در ساختار خود یونی کهآناز  ت( 

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

 

. درصد  وجود دارد 𝑯اتم  37ی هیدروکربنی سیرشده با ی صابونی جامد، یک زنجیرهکنندهبخش آنیونی یک پاک در ساختار  

𝑵𝒂کننده چقدر است؟ ) جرمی اکسیژن در یک نمونه از این پاک = 𝑶 و 23 = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1  )10 2  )15   3  )5/7 4  )5/12

 

های اسید یونیده نشده  غلظت مولی مولکول، ............... از  هیدرونیوم  از هیدروفلوئوریک اسید، غلظت مولی یون   آبی   در محلول 

اسید  های های ................ به سمت قطب منفی رفته و مولکولالکتریکی، یون  یک مدارو با قرار دادن این محلول در مسیر  بوده

کنند.گیری پیدا می قطب مثبت جهت  طرف های ................ خود به از سمت اتم  یونیده نشده نیز

 فلوئور   –فلوئورید    –( بیشتر  2  هیدروژن   -هیدرونیوم    –کمتر  (  1

 هیدروژن   -فلوئور    –( بیشتر  4  فلوئور   -هیدرونیوم    –( کمتر  3

 

ثابت یونش این   است.  𝒑𝒑𝒎 7۶0برابر با  −𝑨یون آنلیتر، غلظت گرم بر میلی  1/ 25با چگالی  𝑯𝑨موالر از اسید  2در محلول  

𝑨شود؟ )اسید در شرایط مورد نظر برابر با چند مول بر لیتر می  = 19 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1  )8 × 10−4 2  )8 × 10−3 3  )1/25 × 10−3 4  )1/25 × 10−4 
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های داده شده درست هستند، بجز ............... .ی عبارت همه 

 .کندمی   قرمز  را    کاغذ  رنگ  آهک،  و  آب  مخلوط  همانند  و  بوده  اسیدی  خاصیت  با  خورنده   کننده پاک   یک  جوهرنمک(  1

 . شوند می  یافت   16دو عنصر مختلف از گروه    هایاتم   غیرصابونی،  هایکننده پاک   همانند  ،صابون   هاینمونه   از  برخی  در(  2

 .کنندمی  آزاد  گرما  آب  با  واکنش  هنگام  در  آلومینیم،  پودر  و  هیدروکسید  سدیم  مخلوط  از  شده  ساخته  هایکنندهپاک (  3

 یابد. ها در آب، غلظت یون هیدروژن در محلول مورد نظر کاهش میها نوعی ترکیب یونی بوده و با انحالل آن صابون (  4

 

𝒑𝑯آب تولید شده بر اثر اکسایش مقداری گلوکز را به محلولی از هیدروکلریک اسید با   = لیتر اضافه  میلی  20و حجم  1

شده در واکنش اکسایش گلوکز   اکسیژن مصرف گاز  جرمبرابر شده باشد،  2محلول مورد نظر  𝒑𝑯اگر طی این فرایند  کنیم. می

شود؟ )چگالی همه  بوده و غلظت یون هیدرونیوم در محلول نهایی، چند برابر غلظت یون هیدروکسید می  گرم برابر با چند 

.𝒈 1ها را برابر با  محلول 𝒎𝑳−1  .در نظر بگیرید𝑶 = 𝑯 و 1۶ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

معادلهی موازنه نشدهی اکسایش گلوکز  ∶  𝑪۶𝑯12𝑶۶(𝒔) + 𝑶2(𝒈) → 𝑪𝑶2(𝒈) + 𝑯2𝑶(𝒍) 

1  )240  - 1010 2  )240  - 1012 3  )320  - 1010 4  )320  - 1012 

 

های داده شده درست است؟ یک از عبارت کدام  

 .دارد  کمی  الکتریکی  رسانایی  هاآن  آبی  محلول  و  بوده  غیرالکترولیت  مواد  جمله  از  شکر،  و  استون  اتانول،  (1

 .است  بیشتر  اسید  استیک  محلول  به  نسبت  اسید  هیدروسیانیک  محلول  الکتریکی  رسانایی  یکسان،  شرایط  در(  2

𝑝𝐻غلظت یون نیترات در محلولی از نیتریک اسید با  (  3 =  نیترات برابر است.   منیزیم  از  موالر  5/0محلول    با،  0

 .دارد  حضور  فورمیک اسید  هایمولکول   از  زیادی  شمار  کنار  در  پوشیدهآب   هاییون  از  کمی  شمار  سرکه،محلول    در(  4

 

کنیم. اگر درصد یونش  لیتر آب خالص حل می 10را در  شکل از یک اسید ضعیف گازی لیتر  44/ ۸در شرایط استاندارد،  

لیتر از این محلول، با چند  شده و هر میلی این محلول چقدر  𝒑𝑯باشد،  %2/ 5های اسید در محلول ایجاد شده برابر با مولکول

𝒑𝑯لیتر محلول سود با  ی میل = کند.()انحالل اسید، تغییری در حجم محلول ایجاد نمی  ؟دهدبه طور کامل واکنش می  12

1  )3/2  -  20 2  )7/2  -  20 3  )3/2  -  10 4  )7/2  -  10

 

𝑨𝒈)  های داده شده درست هستند؟کدام موارد از عبارت   = 𝑴𝒈 و 10۸ = 24 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

 . دارند الکترون  دادن دست از  به  بیشتری  تمایل  آهن، با  مقایسه در ی تناوب چهارم،واسطه آخرین فلز  هایاتم آ( 

 . است ایدوره  جدول 𝒅 یدسته  به  متعلق مس،- آلومینیم گالوانی سلول یک  منفی قطب  در  رفته  کاربه  فلزب( 

 شود. هستند، در سری الکتروشیمیایی با نماد منفی مشخص می  𝑯2تر از  فلزهایی که کاهنده  𝑬0عالمت  پ( 

 است.  دی آن یتیغه  جرم تغییر  مقداربرابر   4/ 5ی کاتدی نقره، مقدار تغییر جرم تیغه - در سلول منیزیمت( 

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

 

مقابل را در نظر بگیرید: لجدو 

𝑨و سلول    بوده  𝑩عنصر    ، ............... از𝑨با توجه به این جدول، قدرت کاهندگی عنصر   − 𝑨𝒈    در

𝑩مقایسه با سلول  − 𝑨𝒈،  ............... حاصل از   گالوانی  و در سلول داشتهنیروی الکتروموتوری

سلول ............... در نقش قطب منفی است.  ، نیمهم به  𝑩و   𝑨های سلولاتصال نیم 

 𝐴  -  یبیشتر  –( کمتر  𝐴 4  -  یبیشتر  –( بیشتر  𝐵 3  –  یکمتر  –( بیشتر  𝐵 2 -  یکمتر  –کمتر  (  1
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ی زمانی  گذشتن یک بازه بانقره و آلومینیم ساخته شده است. اگر  استاندارد هایسلولیک سلول گالوانی، با استفاده از نیم  

  ی زمانی در طول این بازه مول بر لیتر رسیده باشد،  0/ 5سلول به خاص، تفاوت غلظت کاتیون در محلول موجود در این دو نیم 

های آندی و کاتدی را به  لسلوهای موجود در نیم چند الکترون در مدار خارجی سلول جاری شده است؟ )حجم محلول  تقریبا

لیتر در نظر بگیرید.( 1و   3ترتیب برابر با  

1  )7/1 × 1022 2  )1/4 × 1023 3  )5/4 × 1023 4  )2/7 × 1023 

 

یک از مطالب زیر درست هستند؟کدام  

 شود. ی کاهنده استفاده می های گالوانی مختلف، همواره از یک عنصر فلزی به عنوان گونه در سلول (  1

 . کندمی   اشغال  را  حجم  لیتر  4/22  از  بیشتر  هیدروژن،  استاندارد  سلولنیم  به  شده   وارد  هیدروژن  گاز  از  مول  هر(  2

یابد. به محلول آلومینیم سولفات، دمای محلول افزایش می  𝑆𝑛ی  تر از قلع باشد، با ورود تیغهآلومینیم کاهندهفلز  اگر  (  3

. است  آن  متخلخل  دیواره  خالل  از  هاآنیون   حرکت  جهت  سو باهم   مس،-روی  گالوانی  سلول  خارجی  مدار  در  الکترون  حرکت  جهت(  4

 

های داده شده درست هستند؟چه تعداد از عبارت  

 .شدمی  استفاده عکاسی   نور منبع  عنوان  به ،𝒔  چهارمین عنصر موجود در دسته   سوختن  واکنش از گذشته در آ( 

 کند. این سلول نیز افزایش پیدا می  𝒆𝒎𝒇با افزایش پتانسیل کاهشی استاندارد آند در یک سلول گالوانی، ب( 

 . است فلزها  سایر با  مقایسه  در عنصر   این باالی  استحکام و چگالی ها،باتری   در لیتیم از استفاده دالیل  از یکیپ( 

 یابد. در نیم سلول هیدروژن افزایش می  [−𝑶𝑯]هیدروژن، به مرور زمان  -با کار کرد سلول گالوانی روی ت( 

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

 

  دهد. طی این فرایند، واکنش می مقدار کافی از محلول هیدروکلریک اسید  ، با%۸4گرمی از فلز آهن با خلوص  30ی یک قطعه  

؟شودشده و چند لیتر گاز هیدروژن در شرایط استاندارد تولید می کننده در واکنش مبادله  های شرکت چند مول الکترون بین گونه 

(𝑭𝒆 = 5۶ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1  )9/0  –  08/10 2  )35/1  –  08/10 3  )9/0  –  12/15 4  )35/1  –  12/15

 

𝑨𝒍های گالوانی  سلول   𝒆𝒎𝒇اگر مقدار    − 𝑪𝒖    و𝒁𝒏 − 𝑪𝒖    های روی  ولت باشد، قدرت اکسندگی یون   1/ 1و    2به ترتیب برابر با

.......... روی نیز برابر با ..... - بوده و مقدار نیروی الکتروموتوری سلول گالوانی آلومینیم ...............  های آلومینیم یون  در مقایسه با

.شودمی ولت 

 1/3  –( بیشتر  4 1/3  –( کمتر  3 9/0  –( بیشتر  2 9/0  –کمتر  (  1

 

یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام  

 .شود می   استفاده  برقکافت  و  آبکاری  فرایندهای  از  آن  در  که  است  الکتروشیمی  قلمروهای  از  یکی  مواد،  تولید(  1

 . آیدمی  بدست  رنگآبی   محلول  یک  اسید،  هیدروکلریک  محلول  در  مسفلزی از جنس    یتیغه  یک  دادن  قرار  با(  2

+𝐿𝑖لیتیم، روی و هیدروژن به صورت   های حاصل از عناصر یونقدرت اکسندگی    مقایسه (  3 < 𝑍𝑛2+ < 𝐻+   .است 

. شود  گیریاندازه   نسبی  طور  به  باید  کمیت،  این  و  نبوده  ممکن  جداگانه  طور  به  سلولنیم  هر  پتانسیل  گیریاندازه (  4
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2/40۸عبور  باهای برابر استفاده شده است. ی فلزی با جرم نقره، از دو تیغه- در سلول گالوانی روی   × الکترون از مدار   1023

𝑨𝒈رسد؟ ) ن به چند گرم می آ کار رفته در های به خارجی این سلول، تفاوت جرم تیغه = 𝒁𝒏 و 10۸ = ۶5 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1  )3/17 2  )1/28 3  )6/34 4  )2/56 

 

یک از مطالب داده شده نادرست است؟ کدام  

𝑍𝑛در سلول گالوانی  (  1 − 𝐶𝑢 4، هیچ الکترونی در زیرالیه𝑠   واکنش کاهش وجود ندارد. حاصل از نیم  ی فراورده 

 گیرد.قرار می های نوشته شده در جدول پتانسیل کاهشی استاندارد، نماد الکترون در سمت چپ  واکنشدر نیم(  2

 شود. مس، جریان الکتریکی از مدار خارجی قطع می -ی متخلخل موجود در سلول گالوانی رویبا برداشتن دیواره (  3

 خارج شده از آن است.   𝐻2از جرم گاز    بیشتروارد شده به سلول،    𝐻2مس، جرم گاز  -در سلول گالوانی هیدروژن(  4
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 توانید بین شیمی پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید. شما می  –سوال(  10شیمی دهم) 

های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 . شود  ایجاد  آب  کم  نوشیدن  و  خوراکی  نمک  حد  از  بیش  مصرف  تحرکی، کم  دلیل  به  تواندمی  کلیه  سنگ(  1

 . است  پتاسیم  یون  به  آن  یروزانه  نیاز  برابر  دو  به  نزدیک  سدیم،  یون  به  بالغ  فرد  هر  بدن  یروزانه   نیاز(  2

 . شودمی   ایجاد  نمک  این  از  سیرنشده  محلول  یک  نیترات،  پتاسیم  سیرشده   محلول  دمای  افزایش  با(  3

 . است  یکسان  آن  سرتاسر  در  شیمیایی  ترکیب  و  شده  دیده  بنفش  رنگ  به  ید،  و  هگزان  از  مخلوطی(  4

 

مطالب زیر درست است؟یک از کدام  

 . شودمی   بلور  شبکه  از  ها  یون  شدن  جدا  باعث  دوقطبی-یون  جاذبه  نیروی  آب،  در  سولفات  باریم  ریختن  با(  1

 . شودمی   دندان  سالمت  حفظ  سببدر آب آشامیدنی،    17پذیرترین عنصر گروه  وجود آنیون حاصل از واکنش (  2

 . شودمی  استفاده  پزشکی  در  پا  گچ  ساختن  برای  آن  از  و  بوده  آب  در  محلول  های نمک   جمله  از  سولفات  کلسیم(  3

. دهندمی  نشان  بدن  خون  از  لیتر  هر  در  گرممیلی  مقیاس  در  را  گلوکز  غلظت  خون،   قند  گیریاندازه   هایدستگاه (  4

 

ی زیر تجزیه کرده و با استفاده  گرمی از سدیم نیترات در اختیار داریم. مقداری از این ماده را بر اساس معادله  102ی یک نمونه  

.1/02𝒈و چگالی  ٪5ی آن، محلولی با درصد جرمی از مقدار باقیمانده  𝒎𝑳−1  لیتر گاز   ۸/ 4اگر طی این فرایند  کنیم. تهیه می

شود؟لیتر می حجم محلول تولید شده برابر با چند میلی  باشد،اکسیژن در شرایط استاندارد تولید شده 

(𝑵𝒂 = 𝑶 و 23 = 𝑵 و 1۶ = 14 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)  معادله موازنه نشده واکنش ∶ 𝑵𝒂𝑵𝑶3(𝒔) → 𝑵𝒂𝑵𝑶2(𝒔) + 𝑶2(𝒈) 

1)  400   2  )500 3  )600 4  )750 

 

𝑺............... به صورت    را  بر حسب تغییر دما  نیتروژن مونوکسید  پذیری گازی انحالل معادله  = 𝒃 − 𝒂𝜽   پذیری  انحالل  و  نوشت

دو  پذیری این بوده و با کاهش فشار، تفاوت مقدار انحالل اکسیژنپذیری گاز گاز در یک فشار مشخص، ............... از انحالل این 

.یابدمی...............  ، گاز

 کاهش   –بیشتر    -توان  می(  4 افزایش   –کمتر    -توان  می  (3 افزایش   –کمتر    -توان  نمی(  2 کاهش   –بیشتر    -توان  نمی  (1

 

یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام  

 ی آب بیشتر است. در نمونه  𝐻2𝑂های  ، تعداد مولکول ℃0های برابر از آب و یخ با دمای  در حجم(  1

 .شود می   استفاده  ویی و آرایشیدار   برای تولید برخی از مواد  آن  از  و  بوده  آزمایشگاه  در  حالل  ترینرایج  اتانول(  2

 .گیردمی   قرار  آب  سطح  روی  هگزان  نمونه   آب،  به  آن  از  مقداری  افزودن  درصورت  و  بوده  رنگبی   مایع  یک  هگزان(  3

 کنند.گیری پیدا میقطب مثبت جهت   طرفبه    𝑆از سمت اتم    هیدروژن سولفید  هایدر یک میدان الکتریکی، مولکول (  4

 

𝑺(، به صورت 𝜽( یک ترکیب یونی در آب بر حسب تغییر دما)𝑺پذیری) ی انحاللمعادله  = 9 + 0/4𝜽   است. در چه دمایی

شود؟می ٪20ی این ترکیب برابر با  درصد جرمی نمک در محلول سیرشده 

1  )323𝐾 2  )22/5℃ 3  )313𝐾 4  )30℃ 
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های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 دیگر متصل است.   𝐻2𝑂مولکول    4توسط چهار پیوند هیدروژنی به    𝐻2𝑂در ساختار یخ، هر مولکول  (  1

 .کنندمی  حفظ  را  خود  ماهیت  شوندهحل   هایمولکول   فرایند،  این  در  و  شده  حل  آب  در  نسبتی  هر  به  استون(  2

 شود. تامین میاز منابع آب شیرین  ،  خانه  و   ساز  و  ساخت  نساجی،  دامداری،  کشاورزی،  در  آب مصرفی  همۀ  تقریباً  (3

. یابدمی  افزایش  مرتبا  مولکولی  بین  نیروهای  قدرت  مولی،  جرم  افزایش  با  ،15  گروه  عناصر  دارهیدروژن  ترکیبات  بین(  4

 

چند مورد از مطالب زیر درست است؟ 

 . شودمی  برابر   دو آب  در  گاز این  پذیریانحالل  مقدار  اکسیژن،  گاز فشار شدن  برابر دو  باآ( 

 . شوندمی  میوه هایسلول  وارد آب  هایمولکول خالص، آب  در خشک هایمیوه  دادن  قرار باب( 

 دهد. های خود عبور می مغز مداد، برخالف سرم فیزیولوژی، جریان الکتریسیته را به کمک الکترون پ( 

. است صفر  برابر با  اکسید،دی  کربن هایمولکول همانند اکسید،دی  گوگرد هایمولکول  دوقطبی  گشتاورت( 

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

 

ی گرم محلول سیرشده  53/ ۶با استفاده از گرم آب است.  100گرم در  34برابر با  کلرید لیتیمپذیری در دمای مشخص، انحالل  

موالر نقره    2لیتر محلول  با چند میلیو این محلول،    کرد   تهیهتوان  را می   از این مادهموالر    0/ 4لیتر محلول  چند میلی کلرید،    لیتیم

𝑪𝒍؟ )دهدمی نیترات به طور کامل واکنش  = 𝑳𝒊 و 35/5 = 7 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1)  800  -  160 2  )400  -  160 3  )800  -  80 4  )400  -  80 

 

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

 . کرد  جدا  آن  از  را  آب  در  موجود  فرار  آلی  مواد  تواننمی   کربن،  صافی  روش  همانند  تقطیر،  روش  از  استفاده  با(  1

 های برابر از شکالت و گوجه فرنگی، مقدار آب مصرف شده برای تولید شکالت بیشتر است. برای تولید جرم (  2

 روند.تر میشونده بیشتر، به سمت یک محیط رقیقآب از یک محیط با غلظت حل   ذراتدر اسمز معکوس،  (  3

 است.   هاپذیری گاز اکسیژن در یک نمونه از آب آشامیدنی، بیشتر از آب دریادر شرایط یکسان، انحالل (  4
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 توانید بین شیمی پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید. شما می –سوال(   10دهم)یازشیمی 

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

 توان یک محلول آبی سیرشده تهیه کرد.رنگ بوده و با استفاده از آن، نمیی بی( الکل معمولی، یک ماده 1

 . باشدمیگرم آب    100گرم در    1پذیری آن بیشتر از  ها است که انحالل الکل   ترین عضوی از خانواده هگزانول، سنگین -1(  2

 برابر درصد جرمی اتم اکسیژن موجود در این مولکول است.   3بوتانول،  -1های کربن در مولکول  ( درصد جرمی اتم 3

بوتانول و بوتان در آب است.-1پذیری  پروپانول و پروپان در آب، بیشتر از تفاوت مقدار انحالل -1پذیری  ( تفاوت مقدار انحالل 4

 

یک از مطالب داده شده درست است؟ کدام  

 شود. دار بوده و برای افزایش سرعت تولید استرها از آن استفاده می ، یک اسید دو پروتونسولفوریک اسید(  1

 .است  در آن  ماده  این  وجود  دلیل  به  آناناس،  خوش  طعم  و  بو  و  بوده  کربنه  6  یاستر   ترکیب  یک  اتانوات،  بوتیل(  2

 وجود دارند.   𝐻و   𝑂،  𝑁  ،𝐶  هایها، اتم، سبب ایجاد بوی ماهی شده و در ساختار مولکولی آنی آمیدهای  ترکیب(  3

. است   کدر  ،کندرا اشغال می   بیشتری  حجم  که  ایماده   ظاهر  سنگین،  و  سبک  اتنپلی  از  برابر  جرم  به  هایینمونه  بین(  4

 

هم زدن مخلوط، مایع قرار گرفته بر روی  گرم را در یک لیتر آب ریخته و پس از به   1/ 37دکانول و استون به جرم  -1مخلوطی از   

ترکیب    𝒑𝒑𝒎اکسید تولید شده باشد، غلظت  گرم گاز کربن دی   2/ 2سوزانیم. اگر طی این فرایند  سطح محلول را به طور کامل می 

𝑶شود؟ ) آلی حل شده در محلول مورد نظر، تقریبا چقدر می = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )480 2  )960 3  )290 4  )580

 

در ساختار مولکولی ترکیب مقابل، ............... اتم هیدروژن وجود داشته و هر مول از   

 دهد. ل واکنش می این ماده، با ............... مول متانول به طور کام

1  )20  –  2 

2  )20  -  3 

3  )22  –  2 

4  )22  -  3

 

های داده شده درست است؟ یک از عبارت کدام  

 ها غلبه دارد.ها بر بخش ناقطبی آن( در یک نمونه از ویتامین )کا(، بخش قطبی مولکول 1

𝜇هایی با  مونومر مصرف شده در واکنش تولید تفلون، از مولکول (  2 >  ساخته شده است.   0

 کند.نمی   ایجاد  خاصی  مشکل  بدن   برای  آن،  اندازۀ  از  بیش  ( ویتامین )ث(، محلول در آب بوده و مصرف3

 مولکول وینیل کلرید است.   هر  برابر تعداد این پیوندها در  3تعداد پیوندهای اشتراکی در هر مولکول بنزن،  (  4

 

گرم است. جرم آب تولید   5۶های مصرف شده برابر با دهندهدر واکنش تولید مقداری پروپیل بوتانوات، تفاوت جرم واکنش  

های کربن موجود ا تعداد اتم ی آلی این واکنش، بهای کربن موجود فراورده شده در این واکنش برابر با چند گرم بوده و تعداد اتم 

𝑶)  برابر است؟اتانول  در چند گرم  = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )54  -  161 2  )54  -  322 3  )36  -  161 4  )36  -  322

 

 

 



 2۶صفحه               5مرحله    - 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 نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 کند.پروپانول، پروپیل استات را تولید می-1های  ( اسید آلی موجود در سرکه، در واکنش با مولکول 1

 های هیدروژن به شمار کربن در اتیل بوتانوات، با مقدار این نسبت در گلوکز برابر است. ( نسبت شمار اتم2

 اند. متصل شده   𝐻اتم   2های کربن به  هگزن، دو عدد از اتم-3( در مولکول اتیل پروپانوات، همانند مولکول  3

اتیل پنتان برابر است. های این عنصر در دی هیدروژن در مولکول بوتیل پنتانوات، با شمار اتمهای  ( شمار اتم4

 

های داده شده درست هستند؟چه تعداد از عبارت  

 استر استفاده کرد. توان برای تولید نوعی پلیآ( از ترکیبی با ساختار مولکولی مقابل، می 

 اتم اکسیژن وجود دارد.  2𝒏واحد تکرارشونده،   𝒏آمید با  در ساختار مولکولی یک پلیب( 

 آید. بدست می  𝑪2𝑯5𝑵𝑶2ترین آمین با فورمیک اسید، ترکیبی با فرمول پ( از واکنش ساده 

 . هستند تکرارشونده واحد حاوی  انسولین،  یسازنده  ذرات  همانند ،ی آمیدپلی  هایمولکولت( 

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

 

در واکنش تولید ترکیبی با ساختار مقابل، جرم پلیمر تولید شده چند برابر جرم آب   

گرم از این پلیمر، به چند مول مونومر نیاز داریم؟  9/ 9بوده و برای تولید تولید شده 

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

1  )11  –  05/0 2  )5/5  –  05/0 3  )11  –  1/0 4  )5/5  –  1/0

 

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

 آید.های گلوکز بدست می ی گندم، همانند پنبه، شامل پلیمری است که از بسپارش مولکول ( خوشه 1

 های کربن در یک نمونه از نشاسته، بیشتر از درصد جرمی کربن در مولکول گلوکز است. ( درصد جرمی اتم 2

 . داد  شرکت  بسپارش  واکنش  در  را زمینیسیب   در  موجود  اسید  الکتیک  باید  اسید،  الکتیکپلی  تهیه  برای(  3

 . است  طبیعی  الیاف  از  یکی  ،اتنو پلی  استرهاپلی  برخالف  و  داشته  توجهی  قابل  سهم  پوشاک  تولید  در  پنبه،(  4
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