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 1صفحه   6مرحله    -ادبیّات و زبان فارسی                                       آزمون ماز )دفترچه عمومی(

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

 

 های زیر باشد؟ تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژهکدام گزینه می 

 رنگ، چَنگ، دغل« رایی، راغ، حَشم، شوریده»تیره
 گر ساز، حیله ( بیابان، خدمتکاران، نوعی 1
 ساز، نادرست   ، صحرا، نوعیتاریکی ( 2
 دارد   تارها و است خمیده  آن سر   که ساز   حال، نوعی( بداندیشی، بیابان، آشفته3
 کوه، خدمتکاران، چنگال، ناراست   ( دامنۀ سبز4
 

  آمده است؟  نادرستمعنی چند لغت در مقابل آن   

 سرسری( :  )خیرخیر   –)خطوه: قدم(    –پادشاهان(    امضای  یا  ُمهر   :)توقیع
 پیمان(  :)عِقد  –شک(  :  )شبهت  –پاره(    یک :  دوال  )یک

 خیمه( :  )خرگه  –پشیمان(    :زده)غرامت  –بارآور(  :  برومند)  
 سنگین(  بار:  )وزر  –تعادل(  :  )توازن  –)والیت: شهرستان(  

 ( چهار 4 ( سه 3 ( دو 2 ( یک1
 

 است؟   نادرستتوضیحات کدام واژه در برابرآن   

 دهند.  (کازیه: جعبۀ فلزی روباز که برای قرار دادن کاغذ یا پرونده روی میز قرار می1
 قباد تا دارا  ( کیانی: هریک از پادشاهان داستانی ایران از کی2
 گیری مسافت تقریبا معادل شش کیلومتر، فرسنگ( فرسخ: واحد اندازه3
 گذارند.اشیا که بیشتر آن را بر سر میداری یا حمل ( طبق: سینی معموال چوبی مخصوص نگه4
 

 شود؟ امالیی یافت می  نادرستیدر عبارت زیر چند   

 ضمیرست و  صفیرِ  که  و زبان  نداری  شاید  را   اصرار ودیعتِ  که  درونی  و  دلیساده  شخصی   تو  لکنست  ضی اای برادر، مرا با تو را
 و   نیستی محتاج  احتیاط بدین  که   بگوی:  گفت  ردی. شترگ  قومی هالک  بگویی و سببِ  گفتن   نباید   که  ای کلمه  او  دستوریبی
 کردن.  باید  بند  عزیم   به عقودِ سوگندهایِ  نداری آن را   اعتماد اگر

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

 شود؟درکدام بیت غلط امالیی دیده می 

 د ـنـافکن خضرا طاق بر قـــدر بنــــداننقـش         صنع کلک   از بدیع اشکال گونه  صد ( هر زمان 1
 وز از دهــن جــام نــام جــم بیـــرون  ـهنـــ   آمــد      ت و مــیـ ـــد دور رف اثر گزارکــه صـ (2
 اشـمبـ  مـــوش گــربـــه  صـیـد شـــویمی        شـــوـم خــــار علــهـش  سهـم شـــوی( می3
 دیجور بود جا گرچه راهی صعب و شب  رفتم آن   ان دوش مـا را در سـرایی سـور بود      ـای رفیق  (4
 

 کدام گزاره دربارۀ چهارپاره کامال صحیح است؟     

   . رودمی کار به سیاسـی  و اجتماعی مضامین طرح برای ،که بیشـترقافیه تشکیل شدهوزن و همچهارپاره از چند بند هم (1
 دارند.  قالب  این در  هایی و حمید سبزواری سروده تولّلی فریدون  مشیری، فریدون   بهار، الّشعرای ( ملک 2
 نحوۀ قرارگرفتن قافیه در هر بند شبیه نحوۀ قرارگیری قافیه در قطعه است.   (3
   .است بوده کنون تا  مشروطه قبل   از آن رواج  است وشده تشکیل مصراع  چهار از  چهارپاره در  بند ( هر4
 
 های بیت زیر در کدام گزینه درست آمده است؟ آرایه 

              «بنوازم و  برکش   در  آخر  چنگ  چو  روز یک قانون تا چند زنی بر من                            »این ضربت بی
 ( ایهام، تشبیه، جناس، حُسن تعلیل2 نظیر   ( ابهام تناسب، جناس، استعاره، مراعات 1
 ( ایهام تناسب، جناس، مراعات نظیر، تشخیص 4 آرایی، تشبیه، ایهام تناسب ( ایهام، واج3
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 شود؟های »جناس همسان، تشبیه، استعاره، ایهام« دیده میدر کدام گزینه همة آرایه 

 خاک خاک کف پای تو شود آب حیات   ( ای که شهــد شکـــرین تــو بــرد آب نبات 1
 که برآمـد ز لــب چشمۀ نوش تو نبات   روزی   ( از دل تنـــگ شــکر شـــور برآمـــد2
 پیش جیــحون سرشکم برود آب فرات   ( مـن کـه جـز آب فراتــم نشــود دامنـــگیر3
 به وفات آمد و بـر خاک درت کرد وفات   ( خواجو از عشق تو چون از سر هستی بگذشت4

 

 های داخل کمانک صحیح است؛ به جز: ها آرایههمة گزینه  در 
 ایهام(  – )کنایه  نـسـیـم انـفـاس و یـابـی مــدد  صـبـح، دم  کـز           مباش بـسـتـه فـرو  کـار از دل  گـوتنگ  هغنچ (1
 (تشخیص –  ایهام)  قــدیـم عـهـد  دهش یـاد  سـحری نـســیـم ای           بـــرفـت یـاد از من دیـریـن خدمـت مـگرش (2
 تناسب( – )تشبیه   سلیم عـــطب  و  نـسخ لطف دولت از هـــب هــچ          باش  شاکر شد چه  نیست زرت و سیم  ار حافظ  (3
 ( تشبیه –  اغراق)  الـیـم است عـــذابــی نــاجنس تـصحب را  روح!         م؟ـکن چه ریائی  قـ دَل  این زدن خــواهم چاک (4
 
 معادله« درکدام گزینه به درستی آمده است؟ های »مجاز، حسن تعلیل، حس آمیزی، کنایه، اسلوب  ترتیب آرایه 

 آفتاب  گردون  به   نخوت  از سر  ساید می  چه  گر رـسپ  دازدـان  ناکــآتش   ارــرخس  آن شـپی  - الف
 آفتاب  رونــبی  رــاب  زیر  ز  دــآی  رو  تهـشس ردـب  وانستـنت  رخسار  گل  زان  راوتــط  خط     - ب
 آفتاب  ونــچ  را  اقــآف  نــنگی  رــزی  آورد تـساخ  پیشه  تواضع سرافرازی   با  صائب  هرکه     - ج
 آفتاب  گینـرن  خلق  چشم   به  دـرآیــمگ  اــت ابـآفت خونین  چهره  سازد  صبح  رــه  شفق  از    - د

 آفتاب  شیرین  خواب  از  حدمــصب  هر  جهدمی ر ترا ز آیینه بیند پیشــــو  ر روی تــا مگــت  - هـ
 ( ج، د ، هـ ، الف ، ب 1
 ، ج ( د ، ب ، الف ، هـ 2
 ( د ، هـ ، الف ، ج ، ب 3
 ( ج ، ب ، هـ ، الف ، د 4
 

 مورد از ابیات زیر کاربرد معنایی فعل »شدن« متناسب با کاربرد آن در بیت زیر است؟    چند  در 

ـ دل بَر دل               کنــون بارگه پادشاست  ظ  ــــافـــ»منزل ح  ان برِ جانانه شد«ـــدار رفت، جــ
 م شدـار نخواهــن و آن بسیــر درگه ایـب  اری ــه او بـرا در درگت »عراقی«  ـتا هس  - الف
 وم ـدان که باالتر شـام چنش گردد سایهـبی  ابـاز بلندی کم نگردد فیض من چون آفت    - ب
 دـخوار نخواهم شچون غم خورم او باشد غم  م ماند ـواهـیار نخچون یار من او باشد، بی    - ج
 م ـانـوانده مهمـکه من به خانة خود چون نخ  انـون مهمـنخوانده چشوم به خانة مردم        - د

 هاـنِ تنـد خود تـه پاک و بشـبگذاشت هم    دارا که هزاران خدم و خیل و چشم داشت    - هـ
 ( پنج 4 ( چهار 3 ( سه 2 ( دو 1
 
 شود؟در چند بیت از ابیات زیر »فعل مجهول« دیده می 

 ار شدـغب ام بیشـادم از این که آیینه               گشت         راه نفس بــه سینه از گریه بسته - الف
 دم ــان شــان درگه پیر مغـکز ساکن  وده شد ــی گشــآن روز بر دلم در معن  - ب
 تـاساست تابنده شدهتا بندۀ تو شده  تـاستو بدری و خورشید تو را بنده شده  - ج
ـ ت دلیـة عزلــه گوشـپیری مرا ب  - د  را ـس راهبر م ـته شد به قفـبال شکس  ل شد ـ
 ست ـبر زلیخا طعن ارباب مالمت بار نی  دـهر که پیراهن به بدنامی درید آسوده ش  - ه
 ( چهار  4  ( سه 3 ( دو 2 ( یک1
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 شود؟ در کدام گزینه یک »گروه اسمی« بر اساس نمودار پیکانی زیر دیده می 
 

 
 را  خــتل شراب  این انــمست ار ــک در  کنم  می  د ـان رینیـــشی امت مشرب،  طفل  دانـــزاه (1
 اد ــافت وشــرامـــف   خانهبت و هــکعب مرا که                ماندم حیران وــت  نیکوی رخ  در  انـــچن آن   (2
 جدا  ازدـــسمی افسانه این دهــدی  از را خواب  دا ـج ازد ــس می  وانهـــدی  من از  آرام هــنغم (3
 نـــهاد آن مــــرد را بــــا نـــامــه در پیش   یــکی گوهــــر گشــاد از بـــازوی خویـش (4

 

 هاست؟نوع »وابستة وابسته« در کدام گزینه متفاوت با سایر گزینه     

 فشان  رـبست در  اســـالم وزن ـس را ان ــعاشق   ان ــفش احمر گل   دردان بی  الینــب سر ( بر1
 را  ودــآلرابــاضط  ایــعذره وییــگ دـــچن  وـش ودهـآس ده،  ردهــک اه ـگن رارـاق  به ( تن2
 را  ادــب ایـآسی این آب هــدان از  رــغی نیست  را  اد ـبنیبی چرخ گردش،  ماست  شکست  ( از3
 پیرم  انــــجه غم ز انیـــره جـوان ای مگر            آیی        کنارم  در تو که کــردم  اره ـکن  جهان ز( 4
 

 در ادبیات کدام گزینه به ترتیب »قرابت معنایی« و »تقابل معنایی« مشهود است؟ 

 گاه ـــای صبحـــهالهــــام و نـهای تلخ شگریه  تأثیر ضایع گشت در دیر مجازیـس که بـب  - الف
 د ـه شــدان  کــر یـوه ــا گــة م ــارانــرۀ بـقط  ت ــع نگشـگریة شام و سحر شکر که ضای        

 کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست   ی ـــدهبا زمانی دیگر انداز ای که پندم می  - ب
 ودا را  ـــت ســن علّــردن ایــوان بــر نتــاز س  وان چندین ـناصح، برو و بنشین، افسانه مخ       

 ب ـــان طلــربه از دوستــم تجــی به رســقرض  ت است ــل روز حاجــان دغــمعیار دوست - ج
ـ ان اهـــزب  چه حاجت است گشودن دهن به حرف سؤال         د ـدانیــم م ـــریــب را کـــل طلـ

ـ ت جــدار رفــرِ دلــدل ب  است ــه پادشــارگـون بــظ کنـمنزل حاف  - د  ه شدـانـانـرِ جـان سـ
ـ اســـارا کجــه و م تــبه صبر جُس  ر کس که یافت تا به ابدـو هــال تــه وصـم        ت صبر و قرار؟ ـ
 ( ب، الف 4 ( ج، د 3 ( ب، ج 2 ( الف، ب 1
 

 مفهوم کدام گزینه با بیت زیر متفاوت است؟  

 بایست داده است«ر کس آنچه میــبه ه  ست ادهـــان گشــة احســـابستـــ»در ن
 رفت ــگان ــن ز احسـدید جمال خدا حس  ود کرد ــ( از در احسان هر آنک روی به مقص1
 رده ــام کـام ع ــم انعـله عالـق جمــدر ح  ودهــخانه در گشـوده میـرم نمـش کــ( لطف 2
 قا ــه و عنــد پشــرنـبیــود مـــروزی خ  شــم و درویـورند منع ــخ( قسمت خود می3
 هست در خورد دهان کودکان، مجرای شیر   رساند رزق هر کس را به قدر ظرف، حق ( می 4
 

 دارند؟   مفهومیکدام گروه از ابیات با بیت زیر تقابل   

 وخته« ـــــام ــــروی کبک نیـــــره  ــوخته ود ســــامی خــــاقبت از خــ»ع
 که در دنبال باشد چشم هر کس راهبر گردد   ندارد پیروی دلواپسی پیشی مجو بر کس    - الف
 اله را  ــزن دنبــها راهاروانــاز کد  ـزنمی  روانــر از رهـد خطـکاهالن را بیشتر باش  - ب
 داردیـش پا نمـکه از خودرفته در دنبال نق  وجوی ما بدار ای ناصح بیکار دست از جست  - ج
 دـباشیــا م ــه قفـان بـایـمـدۀ راهنـدی  ال   ــود از دنبــی نبــگرانــروان را نــپی  - د
ـ وردان پیشــان رهنــتا می  و پای من از پیروی فرسوده شد ــا به زانــت  - ه  م ـافتـوایی یـ
 د   -ج  -( ب 4  ه  -ج  -( ب 3 ه  -د  - ( الف2 د  - ج - ( الف1
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 شود؟مفهوم عبارت زیر در کدام بیت دیده می 

 .«ل اسـت و کفایت اسـت و به هیچ زیادت حاجتمند نیسـتمالدنیا ح حطام  یه ماکدآنچه دارم از ان»

        ذرد؟ـبگ دوارمـــامی دل  در  الشـــوص اـــت  م ـکیست من  م،ـکنمی قناعت  او خیال  با (1
   را  آتش خاموش کند  می  هم  زندگی  آب که  انـخوب آمیزش ز  کن  دور  نگاه با قناعت  (2
 برنیارم زآستین دست ســوال خــویـش را   ( چون صدف گوهر اگر ریزند در دامن مرا3
 ی بــه احســانی ـ کن گـر نــــه صـــرفش  رود ـدنیـــــا بـــــه آخـــرت ن( مـــال 4
 

 دوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟   مفهوم مصراع 

 تن دید  ـویش ــــاب خـــــروب آفتـــغ  رص خورشید      ــون در قــــای خـــدر آن دری
 افول  دـکن  فـــرقت کوکب  کــه شبـــی بینم کرد      غــروب صلتوُ اختـر کـــه  چنین رب ( یــا1
 وز  ـیست     گرد راه از خـــود نیفشانده است دامانم هنچ ( آخر ای عمر سبک رو ایــن همه تعجیل 2
 ( از متـاع این جهان  جـز غـم نمی گـردد نصیب      چون نگه کـردم  زوال عمر خود دیدم  عجیب 3
 مام       روزگــار دل ســرآمد روزگـــار از دست رفت ـکاری ت( عمـر در بیهوده  شد صــرف و نشد 4
     

 شود؟ مفهوم عبارت زیر در کدام گزینه دیده نمی 
»چون نعمتی پدید آید بر مرکب شُکر نشینم و پیش او باز شوم و چون بالیی پدید آید بر مرکب صبر نشینم و پیش باز روم و 

 «م و پیش روم. چون طاعتی پیدا گردد بر مرکَب اخالص نشین

 صدق پیش آرکــه اخالص بـه پیشانی نیست    ( طاعت آن نیست کــه بر خــاک نهی پیشانی 1
 صبر نیک است کســی را کـه  توانایی هست    ( راست گفتی کـه  فـرج  یـابی اگـر صبر کنی 2
 است   و آن که  اندر نعمتش کفران نماید کافر  ( هـر که شکر نعمت  یزدان  گزارد مومن است 3
 نبـود نجــات ممکن  بی نـــاخدای اخـالص   هاست ( هر سو ز بحر طاعت صد موجه از غرض4
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21-  }
ً
 إثم و ال تجّسسوا و ال یغتب بعضکم بعضا

ّ
 بعض الظن

ّ
ن إن

ّ
 من الظ

ً
ا ذین آمنوا إجتنبوا کثیر

ّ
ها ال

ّ
 }یا أی

 ای کسانی که ایمان آوردید ... 
ها گناه است و تجسّس نکنید و برخی از شما نباید غیبت برخی  ها دوری کنید، زیرا برخی گماناز بسیاری از گمان  (1

 دیگر را بکند. 
 ها بپرهیزید همانا برخی از گمان گناه هستند و جاسوسی نکنید و غیبت یکدیگر را نکنید.  بسیار از گمان (2
ها گناه هستند و جاسوسی نکنید و برخی از شما نباید غیبت بعضی  ها، بسیار بپرهیزید همانا برخی از گماناز گمان  (3

 دیگر را بکند. 
باشند و نباید تجسّس کنید و برخی از شما نباید غیبت  ها گناه میا برخی گماناز بسیاری از گناهان دور شوید زیر  (4

 برخی دیگر را بکند. 
 

ن و کانت تتساقط من   -22 ائرة یشاهدونهم مشتاقیر
ّ

اج االیرانیّیون الط
ّ

لفاز حینما رکب الحج
ّ
رستنا أمام الت

ُ
»جلس أعضاء أ

وق و تمّر أمام 
ّ

یف!«: ذکریاتهم عند زیارة ال هم أعینهم دموع الش  بقیع الشر

ها را مشاهده  اعضای خانواده ما جلوی تلویزیون نشستند، هنگامی که حاجیان ایرانی سوار هواپیما شدند با اشتیاق آن  (1
 کرد!  کرد و خاطراتشان هنگام زیارت بقیع شریف از جلویشان گذر میهای شوق سقوط میکردند و از چشمانشان اشک می
ها را  ها سوار هواپیما شدند مشتاقانه آنمان جلوی تلویزیون نشسته بودند، هنگامی که حاجیان ایرانیاعضای خانواده  (2

کرد و خاطراتی که هنگام زیارت بقیع شریف داشتند از جلویشان گذران  های شوق از چشمانشان سقوط میدیدند و اشک 
 بود! 

دیدند  ها را میبودند، هنگام سوار شدن حاجیان ایرانی به هواپیما با اشتیاق آن اعضای خانواده جلوی تلویزیون نشسته  (3
 کرد!  و اشک شوق از چشمانشان در حال سقوط بود و خاطرات زیارت بقیع شریف از جلویشان گذر می

را مشاهده کردند    هاها سوار هواپیما شدند، آناعضای خانواده ما جلوی تلویزیون نشستند، هنگامی که حاجیان ایرانی  (4
های شوق از چشمانشان سقوط کرد و خاطراتشان هنگام زیارت بقیع شریف از جلویشان عبور  و مشتاق شدند پس اشک 

 کرد!  می
 

رسار اآلخرین   -23
ً
ه    لفضحهم»أسوأ زمالئی من یحاول لکشف ا

ّ
که هللا عیل حاله لسوء أعماله لعل  و هو ال یعلم ییر

ً
ضاحکا

ئ
ّ
 ة!«: یتوب من اعماله الّسی

ها را با خنده رسوا کند در حالی که  کوشد رازهای دیگران را کشف کند تا آنبدترین دوستان من کسی است که می  (1
 کند. شاید او از اعمال زشت خود توبه کند!داند خدا او را برای بدی اعمالش به حال خود رها مینمی

کند تا با خنده رسوایشان کند و او  یگران تالش میهای من کسی است که برای کشف رازهای دکالسیبدترین هم  (2
کند. امید است که او از اعمال زشت خودش توبه  داند که به خاطر بدی کارهایش خداوند او را به حال خود رها مینمی
 کند! 

ر حالی  کند دها تالش میهای من کسی است که با خنده برای کشف اسرار دیگران برای رسوایی آنکالسیبدترین هم  (3
 کند امید است او از اعمال زشت خود توبه کند!داند خداوند او را برای بدی کارهایش به حال خود رها میکه نمی

خندد در  کوشد و میها میهای من کسی است که برای کشف اسرار دیگران برای رسوا کردن آنکالسیبدترین هم  (4
کند کاش او توبه کند از اعمالش که زشت  بدش به حال خود رها میداند خداوند او را به دلیل کارهای  حالی که نمی

 هستند!  
 

هم صاروا مت  -24
ّ
ن ألن حیر

ّ
لت جّراَرة أخن األکیر أخذت بها عند أصدقائی الفّل

ّ
حون  ق»عندما عط

ّ
راعة و یصل

ّ
 الز

ن
ن ف میر

ّ
د

  :»! ح الّسّیارات األجنبر
ّ
لة و ال یحتاجون إیل مصل

ّ
 الّسّیارات المعط

های  ها در کشاورزی و تعمیر ماشینراکتور برادر بزرگم خراب شد، آن را نزد دوستان کشاورزم بردم زیرا آنهنگامی که ت  (1
 های بیگانه ندارند!خراب پیشرفته شدند و احتیاجی به تعمیرکار ماشین

شاورزی پیشرفته  ها در ک هنگامی که تراکتور برادر بزرگترم خراب شد، آن را از نزد دوستان کشاورزم گرفتم زیرا آن  (2
 کنند و احتیاجی به تعمیرکار بیگانه ماشین ندارند!  های خراب را تعمیر میاند و ماشینشده

ها در کشاورزی پیشرفت  هنگامی که تراکتور برادر بزرگترم خراب شد، آن را از نزد دوستان کشاورزم گرفتم زیرا آن  (3
 های بیگانه ندارند!  به تعمیرکار ماشینهای خراب را تعمیر کردند و احتیاجی کردند و ماشین

اند  هنگامی که تراکتور برادر بزرگترم خراب شد آن را نزد دوستان کشاورزم بردم زیرا آن ها در کشاورزی پیشرفته شده  (4
 ها ندارند! کنند و نیازی به تعمیرکار بیگانه ماشینهای خراب را تعمیر میو ماشین

 

جمه أو التعریب: ) ∎∎  الجواب للیر
ن

ن األصح واألدق ف ّ
 (21- 27عیر
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بهم بألقاب   -25
ِّ
ق

َ
ل
ُ
: ال تعب أصدقائک و ال ت المیذ من هو أحسن من اآلخرین فسألته أرسار نجاحه و أجاببن

ّ
ن الت »هناک بیر

 یکرهونها و بئس العمل الفسوق!«: 

اش را پرسیدم و او به من جواب  آموزان کسی وجود دارد که او برتر از دیگران است. پس از او رازهای پیروزیبین دانش  (1
دارند لقب نده و بد عملی است آلوده شدن به  ها را ناپسند میها را با القابی که آنجویی نکن و آنداد: از دوستانت عیب

 گناه! 
اش را پرسیدم و جواب گرفتم:  آموزان کسی هست که او بین دیگران بهترین است. پس از او اسرار پیروزیبین دانش  (2

 هایی که دوست ندارند نده و بدترین عمل، آلوده شدن به گناه است! لقب هاروی دوستانت عیب مگذار و بر آن
اش را پرسیدم و او به من جواب  آموزان کسی است که او برتر از دیگران است. پس از او رازهای پیروزیجا بین دانشآن  (3

 لوده شدن به گناه عمل بدی است.  دارند لقب نده و آها را با القابی که ناپسند میجویی نکن و آنداد: از دوستان عیب
اش را از وی پرسیدم و جواب گرفتم: روی  آموزان کسی هست که او بهتر از دیگران است. پس اسرار پیروزیمیان دانش  (4

 پسندند نده و بد عملی است آلوده شدن به گناه! ها را نمیهایی که آنها لقبدوستانت عیب مگذار و به آن
 

ن الصحیح:  -26 ّ
 عیر

اس }کا (1
ّ
مةن الن

ُ
ین{:   واحدة  أ

ّ
ن مبّش  فبعث هللا النبّیی 

 مردم امت واحدی بودند پس خدا پیامبران انذاردهنده را فرستاد.
َیت سور  (2 ن فن ة الحجرات بسور  ة سمِّ ی 

َ
 ها!: األخالق بسبب وجود اآلیت

 سورة حجرات به سورة اخالق نامیده شده است به سبب وجود دو آیه در آن! 
ما  (3

ّ
ذین آمنوا .... و یؤتون الّزکا}إن

ّ
 و هم راکعون{:  ةولّیکم هللا و رسوله و ال

 دهند.  همانا سرپرست شما خدا و رسول او و کسانی هستند که ایمان آوردند و در حال رکوع زکات می
4)   :!

ً
 خاشعا

ّ
م التالمیذ المجد

ّ
م لیعل

ّ
 لندعو أعلم المعل

 موزان تالشگر با فروتنی از او یاد بگیرند!  آباید داناترین معلم را دعوت کنیم تا دانش
 

 

ن الخطأ:   -27 ّ
 عیر

 مدینتنا!:  قریةمزارعو هذه المزارع فن أجمل  (1
 ها در زیباترین روستای شهر ما هستند! کشاورزان این مزرعه

خری مبتسمة!:  (2
ُ
 ما وهنت مدیرتنا لتذهَب إیل مدرسة ا

 برود، سست نشد!که با لبخند به مدرسة دیگری مدیر ما برای این
3)  :!

ً
ّمه و هو یبیک و کان جائعا

ُ
فل إیل ا

ّ
 لجأ الط

 کرد و گرسنه بود، به سمت مادرش شتافت!کودک در حالی که گریه می
ان هو الخلق الحسن!  (4 ن  المی 

ّشء فن
ّ
 لتعلیم أثقل ال

 ترین چیز در ترازو همان اخالق نیکو است!باید بدانی که سنگین
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 اإلنسان حینما  
ّ
ء بإسم أوقات الفراغ؟! ال! ألن ثفرغ من عمل سینشغل بعمل آخ، لکن فراغ ی»هل هناک شر

ّ
عنه  نتحد

ذی 
ّ
ء خاص، و تختلف طریقة  یمهو الوقت ال ذی یرید أن یعمله، أو ال یکون ملزما بعمل شر

ّ
کن لإلنسان انتخاب العمل ال

 حیاة  
ن

 أعمال   المسلمإستعماله من شخص إیل شخص آخر فاآلیات و ألحادیث تشیر إیل أهّمّیة الوقت ف
ن

و عدم تضییعه ف

 حیاة المسلم وقت الفراغ 
ن

؛ لیس ف د و هذا  – عدم العمل  معبن ب  –تبعدنا عن طریق الخیر
ّ
بر ال یمکن أن   یؤک

ّ
ورة ال

الضنّ

 حیاة المسلم ملک هللا و  
ن

 الوقت أو العمر ف
ّ
نیا أو لآلخرة، ألن

ّ
 حیاته و لیس فیه وظیفة للد

ن
نقول هذا الوقت خال ف

خ
ّ
مویل العالم لجمیع جوا صیصاإلنسان مسؤول عنه، فهو مطالب بالت

ّ
 عبادة هلل، بمعناها الش

ن
ه ف

ّ
نب الحیاة؛ الوقت کل

 عیل کّل إنسان أن یعرف قیمة وقت و یعلم أن هللا یحاسبه عیل  ذلک یوم القیامة!« 
 

 من أوقات الفراغ؟   الوقت حسبنمبر  -28

ّیة الیومّیة! 1
ّ
ن نطلب أن نفرغ من األعمال العاد  ( حی 

راسّیة أو کمثلها! 2
ّ
فنا أحد عیل األعمال الد

ّ
 ( حینما ال یکل

!  ( حینما نذوق طعم الّراحة و 3 ًّ احة بشکٍل حقیقر  اإلسیر

عب بسبب إنتخاب کیفّیة التیام باألعمال و الواجبات! 4
ّ
 ( حینما ال نحّس بالت

 

ص:  -29
ّ
ن الصحیح عیل حسب الن ِّ

 عیر

1 !
ً
 ( یحاسبکم هللا عیل معرفة قیمة وقتکم فن اآلخرة محاسبة

 األحادیث إیل عدم أهمیة الستفادة من الفراغ!  2
ّ
 ( توکد

نا منه! ( لکّل عمٍل فن حیات3
ّ
 نا وقت مناسب نستفید کل

 ( اوقات الفراغ فن حیاة المسلم هلل تعایل و لیست لالنسان مسئولیة عنه! 4

 

ن  -30 ِّ
ّص:  الخطأ عیر

ّ
 عیل حسب الن

اس یستفیدون من أوقات فراغهم بأشکال مختلفة! 1
ّ
 الن

ّ
 ( إن

ارین! 2
ّ
تر ینتفعون منها فن الد

ّ
 ( لن یفرغ المسلمون من األعمال ال

ها هللا فقط!  3
ّ
 اوقاتهم کل

ّ
ن أوقات دون عمٍل ألن  ( لیست لدی المسلمی 

 من وقته للعبادة بمعناها الجامع! 4
ً
ا  کبی 

ً
 ( عیل المسلم أن یجعل جزءا

 

 

د》 -31
ّ
 : 《یؤك

ورة》 فاعله و  فعل / ثالث   مزید  - للغائب -فعل (۱  《ضن

 فعلیة جملة فاعله  مع و  فعل / معلوم -تفعیل باب من  -مضارع فعل (2

 محذوف فاعله  و  فعل / مجهول -مخاطب مذکر  للمفرد   -مضارع فعل (3

 مستیر  ضمی   فاعله و  فعل / معلوم  -ثالث   مجرد  -مضارع فعل (۴
 

ث》 -32
ّ

 : 《نتحد

 صفة(/ ث ح ت: االصلّیة حروفه) - مضارع -فعل (۱

م  -فعل (2
ّ
 فاعل و  فعل / ثالث   مزید  -الغی   مع للمتكل

 وصفّیة  جملة  / معلوم -(تفعیل باب من ) ثالث    مزید  -مضارع فعل (۳

 فعلية  جملة فاعله  مع و  فعل / ثالث    مجرد - وحده   للمتکلم  -مضارع فعل (۴
 

ة ثّم أجب عن األسئلة )اقرأ ال ∎∎
ّ
 : یناسب النّص ( بما  82- 33نص التایل بدق

ن ع  ∎∎   حیالصح  یر
ن

  لیاالعراب و التحل ف
ن

 ( 31-33): الضف
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 : 《المسلم》 -33

 مبتدا  / مذکر  -مفرد  -اسم (۱

 الیه  مضاف  / المفعول اسم - مذکر -مفرد (۲

 الیه  مضاف / ثالث   مزید  من الفاعل اسم  -مفرد  -اسم (۳

 مبتدا / تفعیل باب  من - مذکر -اسم (۴
 

 ضبط حرکات الکلمات:  -34
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ن  -35 ِّ
 :  الخطأ عیر

لفاز (1
ّ
 وسیلة لمشاهدة مشاهد متحّرکة و یعمل بالطاقة الکهربائّیة!: الت

لصفة  (2
َّ
 لجهاز أو آلة بحاجة إیل التصلیح!: ُمعط

رون فن غیابهم!: إغتیاب (3
َ
 ذکر ما ال یرضن به اآلخ

وارع!: الّجرارة  (4
ّ
 سّیارة نستخدمها للعمل فن الش

 

36-  :
ر

فضیل یختلف معناه عن الباف
ّ
ن إسم الت ِّ

 عیر

 خی  إخوانکم من یهدی إلیکم عیوبکم و یساعدکم فن عیوبکم!  (1

 اد هللا إیل هللا أنفعهم لعباده؟هل تعلم أحّب عب (2
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ّ
 الغیبة من اهّم أسباب قطع الت

 

ن  -37 ِّ
 عن المحل اإلعرائر إلسم التفضیل:  الخطأ عیر

 عداوة العاقل خی  من صداقة الجاهل! )خَی( (1

ه صادق و عالم!  (2
ّ
حّب أصغر اصدقاثی ألن

ُ
 )مبتدا(ا

اس )مجرور به حرف جر(  (3
ّ
مک و لو تکون من أشهر الن

ّ
 قم عن مجلسک لمعل

 نصحت أکابر هذه األّمة بکلمات حکیمة! )مفعوٌل به( (4

 

فضیل؟ -38
ّ
 أّی عبارة جاء إسم الت

ن
 ف

1)  !
ّ

 تعلمت ِمن معلیم أن أعمل الخی  و أجتنب الّش

 آلخرتک! الحیاة مزرعة اآلخرة فحاول لها کما تحاول   (2

ر!  (3
َ
 لون أوراق األشجار فن الخریف أصف

ن األعمال الحسنة أخفاها!  (4  یحّب هللا من بی 

 

 

 

 

 

ن المناسب للجواب عن األسئلة التالیة ) ∎∎  ( 35-40عیر



 9صفحه               6مرحله    - (عمومیآزمون ماز )دفترچه                       عربی                                     

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

 

ن اسم المکان  -39 ِّ
:  یختلفعیر  المحل اإلعرائر

ن
 ف

هم فن السفر!  (1  یزور اإلیرانیون مقابر مشاهی 

المیذ!  (2
ّ
ة فن هذه القریة للت ی مدارس کثی 

ّ
 بتن جد

 له أفضل شاویل!  ذلک متجر صدیقر فن السوق (3

ة!  (4  رأیت فن جامعة جندی سابور مکاتب کبی 

 

ن الصحیح:  -40 ِّ
 عیر

 جمُع إسم التفضیل یأثر عیل وزن »مفاعل«!  (1

2)  ! ن ثی 
ّ
ن المؤن ن اإلسمی  عیل« للقیاس بی 

ُ
 قد یأثر وزن »ف

ِرَسة!  (3
ْ
 من اوزان اسم المکان، َمفِعله مثل: َمد

لغات عیل وزن »أفعل« لیست إسم ال  (4
ّ
 تفضیل! کل ال
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  الهیگرفتار کند ...« ناظر بر کدام سنت    کسی را   ، فرماید: »چه بسا احسان پیاپی خدا)ع( که می  حدیث امیرالمؤمنین -41
 حدیث از جهت »مهلت دادن« با کدامین عبارت قرآنی ارتباط دارد؟   است و این

 ملی لهم« اُ»و  - استدراج و امالء  (1
 ملی لهم« ما نُنّ»اَ -  زندگی اوتاثیر اعمال انسان در   (2
 الیعلمون«  یثُ ن حَ»مِ -سبقت رحمت بر غضب خداوند  (3
 ال مثلها« اِجزى ال یَُف»  -جلوه های توفیق الهی  (4

 

 باشد؟می  چند مورد از موارد زیر در رابطه با سنت ابتالء الهی، درست -42

 سازد. ه را که ادعا کرده مشخص میدر آن درستی یا نادرستی آنچ  فرد   - الف
 شود.خداوند از درون فرد آگاه می  - ب
 شود.شخصیت انسان با آن ساخته میهویت و    - ج
 استعدادهای فرد فرصت رشد و بروز پیدا کنند. - د

 مورد  4  (4               مورد       3 ( 3                   مورد 2  ( 2                  مورد   1 (1
 

انسان را ایجاب   ............الهی است که این موضوع زمینه الزم برای    ............قانونمندی حاکم بر جهان خلقت، تجلی بخش   -43
 نماید. می
 ثبات و سُکناگزینی  - قضای (2   کناگزینی ثبات و سُ  -تقدیر (1
 حرکت و پویایی  -تقدیر (4   حرکت و پویایی  - قضای (3

 

های الهی«، »تصحیح نگرش انسان نسبت به حوادث زندگی« و »تأثیرگذاری ی انسان با نشانهز عبارات »آشناییک ا  هر -44
 باشد؟رات شناخت کدام نوع از قوانین میخلقت« از ثم   روابط انسان بادر  

 ها قوانین حاکم بر زندگی انسان - قوانین جهان خلقت - قوانین جهان خلقت (1
 قوانین جهان خلقت   -قوانین جهان خلقت   -قوانین حاکم بر زندگی انسان (2
 ها قوانین حاکم بر زندگی انسان  -ها قوانین حاکم بر زندگی انسان - قوانین جهان خلقت (3
 قوانین جهان خلقت   -ها قوانین حاکم بر زندگی انسان  -هاقوانین حاکم بر زندگی انسان (4

 

  رهنمونرا بیابیم، کدام آیه ما را در رسیدن به این موضوع    ترین و فراگیرترین قانون خداونداگر بخواهیم مصداقی از عام -45
انسانمی زندگی  از  زمانی خاصی  در دوره  »این سنت  بگوییم:  اگر  و  برقرار است« جملهسازد؟  بیان را    ............ای  ها 

 ایم. کرده
 نادرست -«...نا لَ بُسُم هُهدین  نَدوا فینا لَ ذین جاهَ»و ال   (1
 درست -«...نا لَ بُسُم هُهدین  نَدوا فینا لَ جاهَذین »و ال   (2
 درست  -و الخیر«  ر »کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالش  (3
 نادرست  -و الخیر«  ر »کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالش  (4

 

دن زمینه مناسب گر شای برتر« و »جلوه، »علت ورود فرد به مرحلهمفاهیم »دو دسته بودن مردم در برابر دعوت انبیا« -46
 های الهی مرتبط است؟ تبرای رشد و تعالی شخص مؤمن« به ترتیب به کدام سن

 سبقت رحمت بر غضب خداوند  - آزمایش  - امداد  (1
 سبقت رحمت بر غضب خداوند  -ابتالء   -و استدراج  امالء  (2
 توفیق الهی  - آزمایش   -و استدراج  امالء  (3
 توفیق الهی  - ابتالء  - امداد  (4

 

کنند« و »هریک  های جهان در دایرۀ قوانین خاصی حرکت میجهان خلقت قانون مند است«، »پدیدهه ترتیب عبارات »ب -47
 گردد؟های الهی باز می پیماید« به کدام یک از ویژگیهای جهان مسیر تکاملی خود را میاز پدیده

 قضا   -تقدیر  -( تقدیر2    قضا   –قضا   –تقدیر ( 1

 قضا   -قضا   -( قضا 4   تقدیر  -تقدیر  -( تقدیر3
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 چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شده است؟ -48
 ک«: سنت امداد عام الهیبُّطاء رَن عَهؤالء مِ   و   الءِهؤُ»کال نُمِدُّ    - الف
 فتنون«: سنت ابتالء الهیم الیُا و هُقولوا آمنّن یَاَ کوا  ترَن یُاَاس النّ  بَسِحَ»اَ  - ب
 «: سنت امالء الهیثماًملی لهم لیزدادوا اِما نُن  اِم  هِنفسِالَ  خَیر  م  هُملی لَما نُ ن اَ روا  فَکَ   ذینَالّ  ن  بَحسَال یَ   وَ »  - ج
 ها«: سبقت رحمت بر غضب ا مثلَلّجزى اِیئة فالیُ س ن جاء بالمثالها و َماَ  شرُ عَ هُلَنة فَسَبالحَ  ن جاءََم»  - د

 مورد  4 (4             مورد     3  (3               مورد      2  (2               مورد      1 (1
 

«  ک محظوراًک و ما کان عطاء ربّهؤالء و هؤالء من عطاء ربّ ا نمدّخواهیم شکل خاصی از سنت بیان شده در آیه »کلّ اگر ب -49
کدام گزینه به درستی ذکر های آن در  ات زیر نمایان است و یکی از جلوهکنیم، این موضوع در کدام یک از آی  را بیان 

 شده است؟
 های رحمت و برکت باز شدن پنجره -«سُبُلَنا.... لَنَهدی ن هُموَال ذینَ جاهَدوا فینا  » (1
 نصرت و هدایت الهی به دنبال مجاهدت  -«سُبُلَنا.... لَنَهدی ن هُموَال ذینَ جاهَدوا فینا  » (2
 های رحمت و برکت باز شدن پنجره -...«وت و نبلوکم نفس ذائقة الم کل  » (3
 نصرت و هدایت الهی به دنبال مجاهدت  -نفس ذائقة الموت و نبلوکم ...« کل  » (4

 

ترین سنت خداوند« و »منع نداشتن عطای خداوند« آیاتی مثال بزنیم، به ترتیب کدام آیات اگر بخواهیم برای »عام -50
 خواهند بود؟  بشریفه مناس

 « الیعلمون یثُن حَ»مِ -یر« و الخَ ر م بالش وکُبلُ نَ وَ وتِ ة المَذائَق ل نفس  کُ» (1
 الیعلمون«  یثُن حَ»مِ -مهین«  و لهم عذاب   زدادوا إثما  یَملی لهم لِ ما نُ»إن  (2
 ...« نهؤالء و هؤالء مِ  نمد ل کُ»  -یر« و الخَ ر م بالش وکُبلُ نَ وَ وتِ ة المَذائَق ل نفس  کُ» (3
 ...«  نهؤالء و هؤالء مِ نمد  ل کُ»  -مهین«  و لهم عذاب   زدادوا إثما  یَملی لهم لِ ما نُ»إن  (4

 

وجود نیازهای با دیگر موجودات اشتراک دارد و عامل افتراق او با سایر موجودات،  ............ انسان از نظر وجود نیازهای  -51
 .   ............کند که  د که زمانی انسان آن را احساس میباشمی ............

 در افق باالتری بیندیشد   -برتر -متعالی  (2   در خود بنگرد -برتر -طبیعی  (1
 در افق باالتری بیندیشد  -برتر -طبیعی  (4  در خود بنگرد - طبیعی -متعالی  (3

 

باشد می........... .ترین راه برای رسیدن به سعادت در مقابل انسان قرار دارد و مستقیم ............سعادت،  ای رسیدن بهبر -52
 یه مرتبط با آن کدام است؟ آو  
 ...« رین نذِمُ  و رینَ بشِّمُ ال  رُسُ» - استفاده از عقل و اختیار -فقط یک راه  (1
 ...«  جیبوا هللذین ءامنوا استَ»یا ایها الّ   -دین  - چندین راه (2
 ...« جیبوا هلل ذین ءامنوا استَ»یا ایها الّ  - استفاده از عقل و اختیار - چندین راه (3
 ...«رین نذِمُ  و رینَبشِّمُ  ال  رُسُ» - دین  -فقط یک راه  (4

 

به   «روم آخر ننمایی وطنمبه کجا می   /  ام آمدنم بهر چه بوددو سؤال مرتبط با نیازهای مطرح شده در بیت »از کجا آمده -53
 ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

 شود؟یمرگ تمام م آیا زندگی با  - راه درست زندگی کدام است؟  (1
 راه درست زندگی کدام است؟ -کند؟  انسان برای چه زندگی می (2
 شود؟ آیا زندگی با مرگ تمام می -کند؟  انسان برای چه زندگی می (3
 ؟ اش را صرف آن کنداطمینان زندگیتواند با کدام هدف است که انسان می - است؟ راه درست زندگی کدام  (4
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 دو مربوط به یک عامل از عوامل ختم نبوت هستند؟  مورد زیر، هر  . کدام دو 14 -54
ظهور عالمان و دانشمندان    - نزول قرآن، آمادگی فکری جوامع مختلف برای دریافت برنامه زندگی مناسب بود در عصر    (1

 فراوان
 وحی  های پیامبر به جز دریافتادامه یافتن مسئولیت -و کوشش مسلمانان در جمع آوری قرآنتالش  (2
های  لیتادامه یافتن مسئو  - عصر نزول قرآن، آمادگی فکری جوامع مختلف برای دریافت برنامه زندگی مناسب بوددر    (3

 پیامبر به جز دریافت وحی 
 آوری قرآن تالش و کوشش مسلمانان در جمع -ها پاسخگو بودن دین اسالم در همه زمان (4
 

گوی نیازهای بشر در هایی دارد که پاسخویژگی  تصحیح ندارد.«، »دین اسالم این کتاب نیازی به تکمیل و  » های  جمله -55
ترین برنامه زندگی را دریافت کند.«  توانست کاملفکری جوامع به میزانی بود که می باشد.« و »آمادگیها میهمه زمان

 اند؟ کدام یک از عوامل ختم نبوت  به ترتیب مربوط به
 پویایی و روزآمد بودن دین اسالم  - د امام معصوم پس از پیامبر اکرموجو - حفظ قرآن کریم از تحریف (1
آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل    -پویایی و روزآمد بودن دین اسالم  -پویایی و روزآمد بودن دین اسالم  (2

 زندگی 
 رای دریافت برنامه کامل زندگی آمادگی جامعه بشری ب  - پویایی و روزآمد بودن دین اسالم  - حفظ قرآن کریم از تحریف  (3
 پویایی و روزآمد بودن دین اسالم  - وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم  -پویایی و روزآمد بودن دین اسالم (4

 

سر« چه اعمالی فی خُلَ  اإلنسانَ  صر إن عبه ترتیب، در ابتدای آیه »... و هو فی اآلخرۀ من الخاسرین« و در آخر آیه »و ال -56
 رود؟ ه شمار میزیانکار بودن و نبودن انسان ب  موجب

 داشتن ایمان، عمل صالح، سفارش به حق و صبر  -طلب کردن دینی غیر از دین اسالم   (1
 داشتن ایمان، عمل صالح، سفارش به حق و صبر  -پرستش معبودهای ساختگی   (2
 داوندداشتن اعتقاد قلبی به خ -پرستش معبودهای ساختگی   (3
 داشتن اعتقاد قلبی به خداوند -طلب کردن دینی غیر از دین اسالم   (4

 

با دیگران«، »تشکیل خانواده« و »هایی که باعث پویایی دین اسالم شده است،  با توجه به ویژگی -57 نیاز به داد و ستد 
 »تعلیم و تربیت« به ترتیب بیانگر چه نوع نیازهایی هستند؟ 

 نیاز ثابت با قانون ثابت -نیاز ثابت با قانون ثابت - قانون متغیرنیاز ثابت با   (1
 نیاز ثابت با قانون ثابت - نیاز ثابت با قانون ثابت -نیاز ثابت با قانون ثابت (2
 نیاز ثابت با قانون متغیر  - نیاز ثابت با قانون متغیر - نیاز ثابت با قانون متغیر (3
 نیاز ثابت با قانون متغیر  -با قانون متغیر نیاز ثابت -نیاز ثابت با قانون ثابت (4
 

 

 ............   هایی که برای شما دیدنی نیستند، برپا داشته است.« بیانگر وجودها را با ستونرآنی »خداوند آسمانترجمه ق  -58
 .باشد ن میآقر  ............ های اعجاز  از جنبه  ............در راستای  

 لفظی   -سابقه ذکر نکات علمی بی - میان ستارگان جاذبه (1
 لفظی  –تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت  - جاذبه میان زمین و آسمان (2
 محتوایی  -سابقه ذکر نکات علمی بی - میان ستارگان جاذبه (3
 محتوایی  -ثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیتأت - جاذبه میان زمین و آسمان (4

 
 

 ؟ارتباط ندارد...«    تلوتَ  نتُاز مفاهیم زیر، با آیه »و ما کُکدام یک  -59
 خطاب این آیه، پیامبر است.مورد  (1
 بودن پیامبر قبل از نزول قرآن اشاره دارد. به امّی  (2
 توانست عاملی برای به شک افتادن باطل پیشگان باشد. داشتن سواد علمی پیامبر، می (3
 ریم، این است که بر پیامبری نازل شد که فقط توانایی خواندن داشت. یکی از دالیل الهی بودن قرآن ک (4
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.............. و بیان مسائل حیاتی برای هدایت انسان، .....صحبت قرآن درباره موضوعاتی همچون عدالت، در رابطه با جنبه ... -60
 باشد... قرآن می.............................. از اعجاز ........بیانگر جنبه  

 محتوایی  -تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت  - ناپذیری از عقاید دوران جاهلیترتأثی (1
 محتوایی  -جامعیت و همه جانبه بودن - جاهلیتثیرناپذیری از عقاید دوران أت (2
 محتوایی  -سابقه بیذکر نکات علمی  -جامعیت و همه جانبه بودن  (3
 لفظی  - سابقهذکر نکات علمی بی - دوران جاهلیت  ناپذیری از عقایدرتأثی (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. 

 

 Researches show that there are nearly ---------- of blood cells and about ---------- of white blood cells 
in a drop of human blood. 

1) millions-thousand  2) million-thousands   
  
3) million-thousand  4) millions-thousands 
 

 Nowadays there are some people in the world that can't meet the needs of their family. For example, 
they can't even buy a ----------. 

1) loaf of breads  2) loaves of bread 
3) loaf of bread  4) loaves of breads 
 

 When I was a high school student, one of my experienced teachers ---------- me an important lesson 
about social life ---------- shows respect for adults. 

1) taught - who  2) she taught - which  

3) who taught - which  4) taught - which  

 

 Ali, ---------- I negotiated with on the business of car, told me that he will give me back ten ---------- 
when the cars are sold. 

1) which-million dollar  2) whom-million dollar 
3) whom- million dollars  4) which-million dollars 
 

 My blood test results show that I have high level of fat in my blood, so I try to ---------- fatty foods 
and reduce my fat intake. 

1) take off 2) keep off  3) look up  4) put on 
 

 When students are analyzing Maze tests, they don't ---------- much notice of the educational boxes 
which are very profound and helpful. 

1) get 2) keep 3) take  4) look 
 

 There are some animals that help the nature in various ways. In other words, birds or animals that 
feed on dead animals that they have not killed themselves are ----------  

1) scavengers 2) citizens 3) locals  4) vegetarians 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15صفحه            6ه  مرحل  -آزمون ماز )دفترچه عمومی(                                                زبان انگلیسی  
 

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

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. 

 

    First language, also known as mother tongue, is (68) ---------- the language a person learns first. 
However, one can have two or more native languages thus being a native (69) ----------or indeed 
multilingual. The order (70) ---------- these languages are learned is not necessarily the order of 
proficiency. Lacking in first language skills often (71) ---------- learning other languages difficult. Often 
a child learns the basics of his or her first language or languages from his or her family. The term 
mother tongue, however, should not be interpreted to (72) ---------- that it is the language of one's 
mother. For instance, in some paternal societies, the wife moves in with the husband and thus may have 
a different first language or dialect than the local language of the husband. Yet their children usually 
only speak their local language. 

 1) fortunately  2) strongly  3) generally  4) perfectly 

 1) monolingual  2) linguistics  3) knowledge  4) bilingual 

 1) in which  2) whose  3) in where  4) in what  

 1) takes   2) gets   3) catches  4) makes 

 1) call   2) mean  3) pick   4) plant 

 

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: 
      Homeschooling is a choice made by some parents to provide education for their children in their 
own homes. It's popular in the United States, and it is becoming more popular in the United Kingdom, 
Australia, South Africa, and Japan. 

      There are several advantages to homeschooling. For example, parents choose what their children 
learn. Because parents can teach their children one on one, they often understand the curriculum better 
and more quickly, too. It means that it can be easy for them to read and study the books. On the other 
hand, if their children need more time to learn something, parents can work with them at a slower pace. 
Parents also like to spend more time together as a family, and children feel safe at home. A safe 
environment often leads to better learning. 

       There are disadvantages as well. Homeschooled students often feel lonely because they don't spend 

as much time with other kids their age. They don't get to talk with classmates about things like parents 

and homework. Parents also feel lonely because they must spend time teaching children and don't get 

to talk with other adults at work. In addition, homeschooled students sometimes cannot play school 

sports or participate in other activities and programs available to people in a school. 
 

 According to the passage, which sentence in NOT true? 
1) Homeschooling is a useful method to avoid being alone at home. 
2) Some countries get benefits out of this method in their educational system. 
3) Australia is a country in which homeschooling is going to be well-known 
4) Homeschooled children can hardly participate in doing things as they do at school. 
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 What does the underlined word ''they'' in second paragraph in line 5 refer to? 
1) Parents 2) Books 3) Friends  4) Teachers 
 

 The underlined word "curriculum" in line 6 is closest in meaning to----------. 
2) Homework 2) School law  
3) educational material 4) students' effort 
 

 What is the best title for the passage? 
1) The place of homeschooling in educational system. 
2) Benefits of homeschooling for learners. 
3) Parents control on their children. 
4) Homeschooling and its problems. 

 

PASSAGE 2: 

      Which language is the most challenging language to acquire? Well, there is no crystal clear response 

to this question since there are various factors to take into consideration to be able to deal with learning 

phenomenon. A native speaker of Persian, for example, will find Arabic much easier to learn than a 

native speaker of Chinese, for instance, because Arabic and Persian have a lot in common, while Chinese 

is very different, so first language can affect learning a second language. The greater differences 

between the second language and our first, the harder it will be to learn. Many people say that Chinese 

is the hardest language to learn, possibly influenced by the thought of learning the Chinese writing 

system, and the pronunciation of Chinese does appear to be very difficult for many foreign learners. 

However, for Japanese speakers, who already use Chinese characters in their own language, learning 

writing will be less difficult than for speakers of language using English alphabet. 

       Teachers and the circumstances in which the language is learned also play their own parts, as well 

as each learner's motivation for learning. If people learn a language because they need to use it 

professionally, they often learn it faster than people studying a language that has no direct use in their 

day to day life. 

 

 All languages are mentioned in the passage except---------- 
Persian 2) Chinese 3) Korean  4) Arabic 
 

 Persian learners can acquire Arabic better because ---------- 

1) Iranians like to live in Arabic-spoken countries. 

2) There are a lot of common features they can find in both. 

3) Differences make them aware to learn better. 

4) They study Arabic at school. 

 

 Speakers of language using English alphabet can ---------- 
1) learn Japanese better since they use its characters. 
2) hardly learn Chinese language because it has fewer alphabets. 
3) learn Chinese because its pronunciation is easy to tackle with. 
4) Learn Chinese worse than those whose native language is Japanese. 
 

 There is enough information in the passage to answer which of the following questions? 
1) What factors can be effective to learn another language? 
2) Why do the learners need to use the language professionally? 
3) What is the affect of teachers and motivation on learning a language? 
4) How can the learners learn Persian effectively? 
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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 20 195 181 15 شيمي )دوازدهم(

 دقيقه 15 225 196 15 شيمي )پایه(

 دقيقه 145 گویی:مدت پاسخ 120 تعداد سؤال:
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 باشد؟ می  احداث آن  ترین عامل در تعیین نوع سد و محلمهمکدام مورد  -81

 گاه سد تکیه های سنگیالیهامتداد و شیب ( 2سد                                         وضعیت مخزن (1
 شناسی منطقه و مصالح مورد نیازشرایط زمین( 4                                     های زیرزمینی وجود آب( 3
 

 ؟ شکل مقابل حاصل کدام نوع تنش است -82
 .اندها رفتار پالستیک داشتهفشاری در حالتی که سنگ ( 1
 .اندها رفتار االستیک داشتهفشاری در حالتی که سنگ  (2
 .اندها رفتار پالستیک داشتهکششی در حالتی که سنگ( 3
 . اندها رفتار االستیک داشتهبرشی در حالتی که سنگ  (4
 
 

 روند، به جز: می  شمار  به  ها«سازه  ساختگاه  یابی»مکاندر  مهم   عوامل  ازهمۀ موارد زیر  -83

 ها در برابر ریزشپایداری دامنه(  2                              های پی سد  مقاومت آبرفت( 1
 های محل احداث سازهوضعیت پستی و بلندی  ( 4              های پی سدسنگهای وارده بر نوع تنش( 3
 

   ؟گیردبر روی کدام مورد قرار می  ، به طور مستقیم سازی، قسمت زیر اساسدر جاده -84

 بسترطبیعی ( 4              مواد پرکننده( 3                شدهبستر کوبیده( 2                     سطح خاک  (1
 

 اند؟ ها، به درستی بیان شدهها در رابطه با مقایسۀ »تونل و مغار«  و هدف از ایجاد آنکدام عبارت -85

 تری هستند.  ها، فضاهای کوچکمغارها نسبت به تونل - الف
 تری هستند. کوچک  فضاهای ها نسبت به مغارها،  تونل- ب
 کنند.معدنی و ذخیره نفت، استفاده میها برای استخراج مادۀ  از تونل- ج
 کنند. استفاده می  ها، های مترو و نیروگاهایجاد ایستگاه  ها برای مغاراز  - د
 ( ب و د  4ج و الف                          (3( ب و ج                             2الف و د                            (1
 

 شود، به جز: همۀ موارد زیر انجام می  ها، بر مبنایبندی مهندسی خاکطبقه -86

 بودن  خمیریجۀ در( 2                                                     بندی دانه( 1
 مقدار مواد آلی آنها ( 4                                                درصد تخلخل( 3
 

 بر  آن تأثیر  و  هاگسل  مجدد  فعالیت  احتمال»  موارد،   کدام  از  استفاده   با   شناسانزمین ها،سازه  یابی مکان  مطالعات  در -87
 کنند؟مشخص می  را  «هاسازه

   دسترس در قرضۀ مصالح  و  منطقه  شناسی زمین  شرایط( 1
   منطقه مورفولوژی و سازه  احداث  محل مختلف نقاط در  هاگمانه  حفر( 2
 کره  سنگ  هایورقه نسبی حرکت میزان و صحرایی بازدیدهای از  حاصل اطالعات( 3
 ها لرزه زمین  تاریخی  اطالعات و نگاریلرزه  هایدستگاه توسط شده ثبت  هایداده( 4
 

 با توجه به شکل، کدام بخش با عبارت زیر مطابقت دارد؟  -88

 شود« تشکیل می  شکسته  سنگ   یا  ماسه  و  شن  مخلوط  کند و ازمی عمل  زهکش  یۀبه عنوان ال» این بخش 
1 )A 
2 )B 
3 )C 
4 )D   
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  ؟ای که بارندگی زیاد است، کدام نوع خاک پایداری کمتری خواهد داشتمنطقه  در -89

 .متر دارندمیلی 75/0ای کمتر از خاکی که غالب ذرات آن اندازه (1
 . متر دارندمیلی 075/0ای بیشتر از خاکی که غالب ذرات آن اندازه (2
 .متر دارندمیلی 075/0ای کمتر از خاکی که غالب ذرات آن اندازه (3
 .متر دارندمیلی 75/0ای بیشتر از خاکی که غالب ذرات آن اندازه (4
 

 :جز  بهکنند، می  بیان  درستی  به  رادر مسیرهای راه آهن    »باالست«از استفاده  دلیل  هاگزینهۀ  هم -90

 . کندبندی مناسب، نفوذپذیری خاک را کنترل می با دانه( 1
 .کندها، پایداری سطح زمین را بیشتر می با نگهداری ریل( 2
 .دهدهای ریزدانه را افزایش می با کنترل رطوبت، پایداری خاک( 3
 .کنداستحکام زیرسازی را بیشتر میهای حاصل از بارندگی، با زهکشی رواناب( 4
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fاگر نمودار تابع  -91 (x)   به صورت شکل مقابل باشد حاصل
x ( )

x
lim f ( )

x+→ −
−

2

2
2

 کدام است؟  

1 )1 -  
2 )0  
3 )1    
4 )2 
 
 
 

حاصل   -92
x

x x
lim

x
−→

− +

− −

2

4

5 4

3 1
 کدام است؟   

1 )12 - 2 )12 3 )24 -  4 )24 
 

حاصل   -93

x

tan x
lim

sin x
+


→

−

−

2

4

1

1 2
 کدام است؟   

1)  −2 2 2)  2 2 3  )−4  4  )4 
 

اگر  -94
x

x x a
lim b

x+→

+ +
=

− +

2

31

4

2 7
 کدام است؟   bباشد،    

1 )72 2 )72 - 3 )36  4 )36 - 
 

حاصل   -95
x

cos x cosx
lim

sin x sin x+→

+2
 کدام است؟   

1)  −
1
2

 2)  
1
2

 3 )1 -  4 )1 
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تابع  -96

(x a)[x] x

f (x) x
x

x

 − −  


=  + −


+ −

2

3

2 2

2 2
2

6 2

xدر نقطه     = اش چند نقطه  پیوسته است. این تابع روی دامنه  2

 ناپیوستگی دارد؟

 ( نقطه ناپیوستگی ندارد.4  3( 3 2( 2 1( 1
 

fتابع  -97 (x) (x )[ x x ]= − −2 21 )در بازه   4 , )0  نماد جزء صحیح است.(   ] [در چند نقطه حد ندارد؟ )  4
1 )4 2 )5 3 )6  4 )7 
 

تابع با ضابطه  -98

x
x[ ] x

f (x)

ax b x


− 

= 
 + 

2
2

2
 کدام است؟  bپیوسته است مقدار    روی   

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

f، تابع aبه ازای کدام مقدار   -99 (x) a[ ] [x]
x

= +
4

xدر     =  نماد جزء صحیح است.(  ] [پیوسته است؟ )  2

 ( هیچ مقدار 4  2( 3 1( 2 0( 1
 

با ضابطه   fتابع   -100
x

f (x) (x x )[sin ]


= − +2 3 2
2

)در بازه    ,a)0    پیوسته است. بیشترین مقدارa   کدام است؟ 

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

fهای ی تقسیم چندجملهاگر باقیمانده -101 (x)   وg(x)   برx +2 xبه ترتیب برابر   1 +2 xو   1 −3 باشد،   2

fی تقسیم باقیمانده (x)g(x)   برx +2  کدام است؟  1

1  )x− − 8 2)  x + 8 3)  x − 3  4  )x + 3 
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اگر  -102
x

f (x)
ax ax b

=
− +2 2

و   
x ( )

lim f (x)
+→ −

= −
1

باشد. آنگاه 
x
lim f (x)

+→3
 کدام است؟   

1)  + 2)  − 3)  
a−

3
1

 ( اطالعات کافی نیست.4  

اگر  -103
cosx

f (x)
sin x

=
−2 1

 باشد، آنگاه کدام گزینه صحیح است؟   

1)  

x

lim f (x)
+


→

= −

6

   2  )

x

lim f (x)
−


→

= +

6

 

3)  

x

lim f (x)
+


→

= −
5
6

   4  )

x

lim f (x)
+


→

= +
5
6

 

 

اگر  -104
 

x

x a x
lim

x→−

+
= +

−21 1
 کدام است؟   aآنگاه حدود  

1)  a−   −
1

1
2

 2)  a−  
1

0
2

 3)  a 
1

1
2

  4  )a 
1

0
2

 

 

105- f  گذرد. نمودار تابع یک تابع اکیدا نزولی است که از مبدا می
x

y
f (x)

−
=

2
xدر مجاورت      چگونه است؟   0=

1  ) 2)    3)   4  ) 

 

در تابع با ضابطه  -106
x x

f (x)
x

− +
=

+

22 1
3 1

حاصل  
x
lim f ( )

x x−→
+

20

1 1
 کدام است؟  

1  )
1
3

 2  )
1
3

 نیست. ( موجود 4  1( 3 -
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اگر    -107
x x

f (x)
ax x b

−
=

+ +2
5

6
و   

x
lim f (x)
→

= +
2

باشد، حاصل   
x
lim f (x)
→−

 کدام است؟  

1  )
3
2

   2  )−
2
3

   3  )−
3
2

   4  )
2
3

 

 

در تابع  -108
x x

f (x)

ax x

− −
=

− +

2

2

2

12
اگر 

x

x
lim

f (x)→−
= باشد، آنگاه   3

x
lim f (x)

−→2
 کدام است؟

1)  
6
5

 2)  −
6
5

 3 )2  4 )2 - 

اگر حد کسر  -109
ax x

x x

− −

− +2

3 2

4 4
x، وقتی  →+    برابر یک باشد، آنگاه حد این کسر وقتیx  کدام است؟   2→−

1 )1 2)  
1
4

 3)  −
1
4

  4 )1 - 

رو نمودار تابع شکل روبه  -110
(a )x x

f (x)
x bx

− + +
=

+

2

2
1 1

aاست.    b+ کدام است؟ 

1 )1 -   
2 )0 
3 )1    
4 )2 
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 که نسبت به بیماری ماالریا مقاوم هستند، درست است؟ بالغی مۀ افرادهکدام گزینه، در ارتباط با  -111

 اند.ارث برده ( نوعی جهش کوچک را از والدین خود به1
 اند.وجود آمدههای نوترکیب والدین بهلقاح گامت( قطعاً در پی 2
 کنند.روبین بیشتری در کبد تولید می( در شرایط کمبود اکسیژن، بیلی3
 تولید خواهند کرد. SHb( ضمن انجام هر تقسیم میوز، قطعاً گامتی دارای دگره )الل( 4

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -112

 ..................«یک جمعیت الزم است تا همواره برای حفظ تعادل در » 
 نمود )ژنوتیپ(ها و دگره )الل(ها از نسلی به نسل دیگر ثابت بماند.( فراوانی نسبی ژن1
 ( احتمال آمیزش هر فرد با افراد جنس دیگر در جمعیت، یکسان باشد.2
 ( افرادسازگارتر با محیط شانس بیشتری برای بقا داشته باشند.3
 های مختلف ثابت بماند.های مربوط به هر صفت در خزانۀ ژنی در نسلتعداد الل( 4

 کدام گزینه، در ارتباط با انسان درست است؟ -113

 تواند از هر دو والد به فرزند منتقل شود. ( هر جهش ارثی می1
 شود.در دود سیگار بدون ایجاد جهش منجر به سرطان می  موجود( بنزوپیرن2ِ
 یافتۀ ژن هستند.های تودۀ موروال حاوی نسخۀ جهشارثی، همۀ یاختههای ( در جهش3
 توانند به نسل بعد منتقل شوند.شوند، نمیزای فیزیکی ایجاد میکه در پی عوامل جهش هاییجهش( 4

 طور حتم ..................شود، بهیک آنزیم در صورتی که وقوع جهش منجر به تغییر ..................  -114
 شود.عملکرد آنزیم دچار اختالل می -یگاه فعال( جا1
 عملکرد آنزیم طبیعی خواهد بود. -جایگاه فعال ( در بخشی دور از2
 .شودایجاد نمیساختار آنزیم تغییری در  -ژن رمزکنندۀ مربوط به ( در توالی تنظیمیِ 3
 میزان رونویسی از ژن دچار تغییر خواهد شد. -ژن رمزکنندۀ مربوط به اندازدر توالی راه (4

 است؟ نادرستاور( شدن )کراسینگکدام عبارت، دربارۀ چلیپایی -115

 های نوترکیب همراه باشد.تواند با عدم تولید گامت( می1
 تنی )کروموزومی( همراه است.( با ایجاد نوعی ناهنجاری فام2
 .شودشاهده میمدهد که غشای هسته ای از میوز رخ می( فقط در مرحله3
 الل مختلف بر روی یک کروموزوم منجر شود.تواند به قرارگیری دو ( می4

ای )اللی( در خزانۀ دگره زنندۀ تعادل جمعیت درست است که موجب افزایش تنوع، دربارۀ هر عامل برهمکدام عبارت -116
 شود؟ژنی یک جمعیت می

   شود.های جدید میدگره )الل( ادایج( سبب 1
 تواند به افزایش پایداری گونه کمک کند.( می2
   دهد.د، خزانۀ ژنی را تغییر نمیردر بسیاری از موا( 3
 شود.نمود )فنوتیپ(ها منجر می( همواره به افزایش تفاوت در رخ4

 شود؟چند مورد، دربارۀ نوعی جهش صحیح است که در پی اثر پرتوی فرابنفش بر مادۀ وراثتی انسان ایجاد می -117

 دهد.تحت تأثیر قرار میا اختالل در عملکرد هلیکاز، همانندسازی را ب -الف
 شود.( میDNAدو رشتۀ دِنا ) عداد نوکلئوتیدهایتمنجر به تغییر در  -ب
 شود.ای مجاور میحلقهکاهش فاصلۀ دو نوع باز آلی تک موجب -ج
 گذارد.اثر می ی مقابل هممکملی نوکلئوتیدها روابطبر  -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 تن )کروموزوم(ها صادق است؟های ساختاری در فاماهنجاریکدام مورد، فقط دربارۀ یکی از انواع ن -118

 شود.( موجب کاهش طول یک کروموزوم می1
 شود.( قسمتی از یک کروموزوم به کروموزوم دیگر متصل می2
 شود.به همان کروموزوم متصل می مجدداً( بخشی از یک کروموزوم جداشده و 3
 شود.فقط یک نسخه یافت می ها( در یک جفت کروموزوم همتا، برای برخی ژن4
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 است؟ نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر  -119

شکل نسبت به فرد طبیعی خونی داسیدر بررسی ................... مربوط به هموگلوبین در بدن یک فرد مبتال به کم»
 «................... است.

 دار قرار گرفته یِد تیمیندار به جای نوکلئوتنوکلئوتید آدنین -( رشتۀ رمزگذار1
 ن( بیشتر شده یای )پیریمیدحلقهتعداد بازهای آلی تک -( رشتۀ رِنای پیک2
 اسید قرار گرفته آمینواسید والین به جای گلوتامیک -پپتیدی( رشتۀ پلی3
 ای )پورین( ایجاد شده تغییری در تعداد بازهای آلی دوحلقه -( رشتۀ الگوی4

 دهد، صادق است؟ها به پادزیست را توضیح میشدن باکتریعاملی که چگونگی مقاومکدام عبارت، دربارۀ  -120

 های فردی در آن جمعیت نیاز دارد.( برای تأثیر بر هر جمعیتی همواره به وجود تفاوت1
 شود.( با تغییر در افراد جمعیت قطعاً منجر به افزایش فراوانی صفات سازگار با محیط می2
 دهد.محیطی همواره یک نوع صفت را به صفات دیگر ترجیح می( در شرایط مختلف 3
 شود.می جمعیت ( با گذشت زمان منجر به ایجاد صفات سازگار با محیط در افراد4

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -121

 ..................«های موجود در یک والی.......... تطور طبیعی، ........به»
 شوند.برداری میکننده، رونوشتهای رونویسینگان )ژنوم(، توسط آنزیمژ -( همۀ1
 شوند.ژنی محسوب میهای بینخزانۀ ژنی، جزء توالی -( بیشتر2
 روند.کار ( بهRNAتوانند برای ساخت رِنا )خزانۀ ژنی، می -( همۀ3
 پپتیدی هستند. های پلیژنگان )ژنوم(، رمزکنندۀ رشته -( بیشتر4

 است؟ نامناسبینه، برای تکمیل عبارت زیر کدام گز -122

 ..................«دهد که زنندۀ تعادل جمعیت مربوط را نشان میرو نوعی عامل برهمتصویر روبه»
 دهد.( همانند جهش، فراوانی نسبی دگره )الل(ها را تغییر می1
  های متفاوت دارد.( برخالف شارش ژنی، تأثیر یکسانی بر جمعیت2
 صفات ناسازگار شود. فراوانی نسبی تواند سبب افزایشبرخالف انتخاب طبیعی، می( 3
 دهد.نمود )ژنوتیپ(ها را تغییر می( همانند آمیزش غیرتصادفی، فراوانی نسبی ژن4
 
 

زنندۀ کنند و جزء نیروهای برهمها کمک میسازوکارهایی که با وجود انتخاب طبیعی، به تداوم گوناگونی در جمعیت -123
 ، دارای چه مشخصۀ مشترکی هستند؟شوندنمیتعادل محسوب 

 شوند.بوم دیده میهای یک زیستدر گروهی از جمعیت ( فقط1
 شوند.ای )اللی( جدید میهای دگره( موجب ایجاد ترکیب2
 شوند.های جدید می( سبب پیدایش دگره )الل(3
 شوند.( مانع از حذف دگره )الل( ناسازگار می4
 

 کدام موارد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب هستند؟ -124

تن )کروموزوم(ها در متافاز .................. به ترتیب حداقل و حداکثر طور طبیعی، به ازای هر نوع آرایش فامبه»
 «قابل تصور است. ی حاصل از تقسیم یک اسپرماتوسیت اولیههاای )اللی( برای گامتترکیب دگرهنوع ............ ......
 2 -1 -2 -د  1 -1 -2 -ج  2 -2 -1 -ب 4 -2 -1 -الف

 ( ج و د4 ( الف و ب3 ( ب و ج2 ( الف و د1
 شود، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟می در ارتباط با نوعی جاندار که منجر به ایجاد بیماری ماالریا در انسان -125

 وارد شود. SHbAHbنمود )ژنوتیپ( تواند به گویچۀ قرمز افرادی با ژن( نمی1
 شود.شکل در افراد مقاوم به ماالریا می( سبب ایجاد گویچۀ قرمز داسی2
 کند.های قرمز فعالیت میدر بدن انسان، فقط درون گویچه( 3
 تفاوت حیات است.( دارای همۀ سطوح م4
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 کند؟کامل می نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به  -126

 ...................«این است که  در تنی(های فامهای بزرگ )ناهنجاریوجه مشترک همۀ جهش»

 کند.اریوتیپ فرد ایجاد میتغییری در ک -الف
 دهند.تن )کروموزوم( را تغییر میار فامساخت -ب
 شوند.های فرد میژن یا ژنسبب تغییر در توالی  -ج
 شوند.وجب تغییر در میزان ژنگان )ژنوم( فرد میم -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 بر طبق قرارداد، کدام عبارت دربارۀ ژنگان )ژنوم( انسان صحیح است؟ -127
 ای زن بیشتر از مرد است.ها در ژنگان هسته( تنوع ژن1
 کند.ر دریافت می( هر فرد ژنگان سیتوپالسمی خود را از پدر و ماد2
 شود.ای آن یافت میهای هسته(های ژنای هر فرد، همۀ دگره )الل( در ژنگان هسته3
 شود.ژنی، فقط یک نسخه ژن یافت می( در ژنگان یک مرد، برای هر یک از صفات وابسته به جنِس تک4

 چند مورد، دربارۀ هر جهش در مادۀ وراثتی جانداران درست است؟ -128

 شود.( میDNAر در توالی بازهای آلی دِنا )سبب تغیی -الف
 شود.غیرطبیعی می (یRNAمنجر به تولید مولکول رِنا ) -ب
 شود.( تغییری ایجاد میRNA( یا رِنا )DNAدر اندازۀ مولکول دِنا ) -ج
 شود.( تغییری ایجاد میDNAواحدهای سازندۀ مولکول دِنا ) در واحد یا -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 است؟ نامناسبکدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر،  -129

 .....«تواند ..............نوعی جهش ................... در مادۀ وراثتی می»
 ( تغییری ایجاد نماید.DNAدر توالی هر دو رشتۀ دِنا )  -( دگرمعنا1
 تغییری در توالی مولکول حاصل از رونویسی ایجاد نکند. -( خاموش2
 پپتیدی شود.منجر به عدم تولید رشتۀ پلی -ارچوب( تغییر چ3
 حاصل بیش از یک نوع جهش کوچک باشد. -معنا( بی4

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -130

 «انجامد.هر جهش کوچک در نوعی ژن رمزکنندۀ پروتئین که با ................... همراه است، قطعًا به ................... می»
 ها تغییر در چارچوب خواندن رمزه )کدون( -(DNAلی از دِنا )ا( حذف یک تو1
 پپتیدی افزایش طول رشتۀ پلی -(DNA( اضافه شدن یک توالی به دِنا )2
 در محصول نهایی ژنتغییر  -(هارمزه )کدون خواندن ( تغییر در چارچوب3
 عدم تغییر در محصول ژن -نوکلئوتیدی ژن( عدم تغییر توالی 4

 کند؟گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل میکدام  -131

رو، بخش شمارۀ ................... معادل بخشی از مغز ................... است در شکل روبه»
 ...................«که 

 بطن چهارم مغزی درون آن قرار گرفته است. -گوسفند -2( 1
 شود.نمیدر سطح پشتی برخالف شکمی مغز دیده  -گوسفند -1( 2
 برد.ها به سوی قشر مخ میهای عصبی را از تاالموسپیام -انسان -3( 3
 در صدور دستور انقباض بعضی عضالت لولۀ گوارش نقش دارد. -انسان -4( 4
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 های مکانیکی موجود در بخش ................... گوش انسان ...................گیرنده -132

 کنند.را ابتدا به بخشی در پشت ساقۀ مغز منتقل می های عصبی خودپیام -( دهلیزی1
 های خود با مایع درون این بخش در تماس هستند.فقط از طریق مژک -( حلزونی2
 کنند.های خود، پیام عصبی تولید و منتقل میشدن مژکدر پی خم -( حلزونی3
 شوند.دایره یافت میدر سراسر طول مجاری نیم -( دهلیزی4

 در ارتباط با انسان صحیح است؟کدام عبارت،  -133

 تواند با استخوان جمجمه در تماس باشد.دار است میهای میلین( فقط بخشی از مغز که فاقد رشته1
 های نیمکرۀ چپ مخ در پردازش اطالعات ریاضی و استدالل نقش دارند.( همۀ بخش2
 شود.می( فقط بخشی از اطالعات بینایی چشم چپ در نیمکرۀ راست مغز پردازش 3
 دهند.های نوری عصب بینایی هر چشم را تشکیل می( آسه )آکسون( گیرنده4

تواند پرتوهای فرابنفش را های نوری خود میای صادق است که توسط گیرندهمهرهکدام مورد، دربارۀ جانور بی -134
 دریافت نماید؟

 د.های گیرندۀ نور در هر واحد بینایی در تماس با عدسی قرار دارن( یاخته1
 جفت پای جانور نقش دارند.دهی به سههای عصبی متفاوتی در عصب( گره2
 خورده در قسمت جلویی بدن تشکیل شده است.هم جوش( مغز از دو گره عصبی به3
 ( در حد فاصل عدسی و قرنیۀ چشم فضایی خالی وجود دارد که فقط با همولنف پرشده است.4

 ب است؟کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناس -135

 «ای )لیمبیک( ...................های سامانۀ کنارهدر انسان، ................... بخش»
 های دیگر هستند.های بویایی و نورونمحل تشکیل سیناپس بین گیرنده -( بعضی1
 در تنظیم دمای بدن و فعالیت گره پیشاهنگ قلب نقش دارند. -( بعضی2
 مدت به حافظۀ بلندمدت نقش دارند.در تبدیل حافظۀ کوتاه -( بعضی3
 اند.در بزرگترین لوب مخ قرار گرفته -( همۀ4

در یک گره رانویه در طول آکسون نورون حسی، در هر زمانی که میزان بار مثبت درون یاخته ................... از بیرون  -136
 طور حتم ...................آن است، به

 دار یونی باز است.دریچهفقط یک نوع کانال  -( بیشتر1
 پتانسیل غشا در حالت آرامش قرار دارد. -( کمتر2
 شوند.شده از یاخته خارج میهای پتاسیم به روش انتشار تسهیلیون -( بیشتر3
 شوند.های سدیم و پتاسیم با صرف انرژی زیستی به یاخته وارد مییون -( کمتر4

 ت؟کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب اس -137

 ...................«های چشایی در انسان، گروهی از گیرنده»
 اند.( با منفذ جوانۀ چشایی سطح زبان مرتبط1
 ( برای درک درست مزۀ غذا، نیازمند حّس بویایی هستند.2
 ( عالوه بر پنج مزۀ اصلی در تشخیص مزۀ اومامی نیز دخالت دارند.3
 کنند.عی نورون حسی منتقل می( پیام عصبی را به دارینه )دندریت(ِ نو4

 نماید؟کامل می نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  -138

 ...................«های حسی موجود در گیرنده»
 کنند.دار خود را باز میهای یونی دریچه( خط جانبی ماهی، پس از ارتعاش آب ابتدا کانال1
 شده از بدن شکار را تشخیص دهند. تابیدهتوانند پرتوهای فروسرخِهای مار زنگی، نمی( چشم2
 شوند.( پای جلویی جیرجیرک، پس از لرزش پردۀ صماخ در سطح نوعی محفظۀ هوا تحریک می3
 کنند.های عصبی خود را فقط از طریق طناب عصبی شکمی به مغز ارسال می( موهای حسی پای مگس، پیام4
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به جسم داغ چند مورد، دربارۀ هر آسه )آکسون( در ریشۀ  کشیدن دست پس از برخورددر مسیر انعکاس عقب -139
 اعصاب نخاعی همواره درست است؟

 شود.چار تغییری در پتانسیل الکتریکی غشای خود مید -الف
 کند.جا میمنظور ترشح به سوی پایانۀ خود جابههای عصبی را بهاقلن -ب
 کند.میای دور صورت جهشی از جسم یاختهعصبی را به یامپ -ج
 شود.ت غیرعصبی محافظت میتوسط نوعی باف -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

پذیر های حسی در بدن انسان درست است که درون پوششی چندالیه و انعطافکدام عبارت، دربارۀ نوعی از گیرنده -140
 اند؟از بافت پیوندی قرار گرفته

 شود.ت تأثیر فشار می( وجود پوشش پیوندی مانع از تغییر شکل دارینه )دندریت( تح1
 شوند.دار غشا فقط در صورت تغییر پتانسیل الکتریکی غشا باز میدریچههای یونی( کانال2
 شوند.طور همزمان باز میدار در غشا بهدریچه های یونی( در حضور عامل محرک، همۀ کانال3
 شود.انتهای دارینه نسبت به بیرون آن منفی میپس از تبدیل اثر محرک به پیام عصبی، پتانسیل الکتریکی بالفاصله ( 4

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

 ...................«رساند، های اسکلتی میماهیچههای عصبی را بهدر انسان، بخشی از دستگاه عصبی محیطی که پیام»
 های غیرارادی نقش داشته باشد.تواند در انجام فعالیت( نمی1
 های وضعیت در ماهیچۀ دو سربازو را به مغز منتقل کند.تواند پیام گیرنده( می2
 های انعکاسی شود.های عصبی از قشر مخ موجب ایجاد واکنشتواند با دریافت پیام( می3
 ای ممانعت کند.های ماهیچهتواند با ترشح ناقل عصبی مهاری از تغییر در پتانسیل غشای یاخته( نمی4

 ، در ارتباط با هر نوع انتقال پیام عصبی بین دو یاخته در بدن انسان، صحیح است؟چند مورد -142

 شود.ر شکل فضایی گیرندۀ ناقل عصبی تغییری ایجاد مید -الف
 شوند.یمهای حاوی ناقل عصبی در فضای سیناپسی آزاد یزکیسهر -ب
 شود.میسیناپسی تحریک یا مهار بر اساس نوع گیرندۀ ناقل عصبی، یاختۀ پس فقط -ج
 پردازند.های عصبی میای به تجزیۀ ناقلیاختههای برونر محل اتصال بین دو یاخته، آنزیمد -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 های عصبی که نقش آنزیمی دارد، همواره درست است؟ارتباط با نوعی پمپ پروتئینی در غشای یاخته کدام مورد، در -143

 شوند.سانی در آن متصل میهای سدیم و پتاسیم به جایگاه یک( یون1
 نماید.می شده جابجاها را به روش انتشار تسهیلیون ATP( با صرف 2
 های سدیم متصل شود.به یون ATPتواند قبل از تجزیۀ ( در هر بار فعالیت خود، می3
 شوند.های سدیم از این پروتئین، دو یون پتاسیم به آن متصل می( قبل از جداشدن یون4

 کند؟گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می کدام -144
ترین الیۀ چشم کمتر از نواحی مجاور خود است در بخشی از نیمکرۀ عقبی چشم انسان که در آن ضخامت داخلی»

»................... 

 شود.( فقط یک نوع گیرندۀ نوری یافت می2  شوند.های عصبی از کرۀ چشم خارج می( پیام1
 ( ضخامت مشیمیه بیشتر از صلبیه است.4  شوند.ری متمرکز می( پرتوهای نو3

 چند مورد، در ارتباط با انسان صحیح است؟ -145

 طر عدسی شود.قتواند موجب افزایش ر نوعی بیماری چشمی، انقباض ماهیچۀ مژگانی نمید -الف
 یابد.می ر هنگام مشاهدۀ اشیای نزدیک، طول نوار روشن در سارکومرهای ماهیچۀ مژگانی کاهشد -ب
 ترین الیۀ چشم در تماس است.عهده دارد، با داخلیه تغذیۀ پردۀ شفاف جلوی چشم را بهکمایعی شفاف  -ج
 شود.های بینایی به درستی انجام نمی، ارسال پیامهای بینایی چشمبودن گیرندهاری با وجود سالمدر نوعی بیم -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 ای که ................... قطعاً ...................در بدن انسان، هر گیرنده -146

 به حواس پیکری تعلق دارد. -کند( در شرایطی سازش پیدا می1
 توانایی سازش ندارد. -( از انتهای دارینه )دندریت( آزاد تشکیل شده است2
 ی است.نوعی گیرندۀ مکانیک -کندهای مختلف بدن آگاه می( مغز را از چگونگی قرارگیری قسمت3
 در بافت پیوندی سستِ پوست قرار دارد. -کند( در پی تغییر درجۀ حرارت پیام عصبی را به سوی تاالموس ارسال می4

ها توسط غالف میلین هایی از غشای آنهای عصبی صادق است که بخشکدام عبارت، فقط دربارۀ بعضی از یاخته -147
 پوشانده شده است؟

 دار سدیمی وجود ندارد.های دریچهدر طول دندریت )دارینه(، کانالهای میلین ( در فاصلۀ بین غالف1
 پذیر است.نای در چندین محل مختلف امکا( انتقال پیام عصبی از دندریت )دارینه( به جسم یاخته2
 کنند.ها منتقل میهای عصبی را از بخش مرکزی دستگاه عصبی به اندامتنهایی پیام( به3
 اند.نورون بین دو غالف میلین قرار گرفتهاِی های یاخته( جسم4

 باشند؟های موجود در بینی انسان درست است که دارای زوائدی در یک سمت خود میچند مورد، دربارۀ همۀ یاخته -148

 شود.ها باز میهای بودار، نوعی کانال یونی در غشای آندر پی اتصال به مولکول -الف
 پروتئینی و گلیکوپروتئینی در تماس هستند.های ای تشکیل شده از رشتهبا الیه -ب
 کنند.یکسانی را به منظور تولید زوائد غشایی در هستۀ خود رونویسی می هاین یا ژنژ -ج
 کند.باشند که پیام عصبی را به دستگاه عصبی مرکزی وارد میدارای نوعی رشتۀ عصبی می -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 ر مناسب است؟کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زی -149

 ...................«بخشی از گوش انسان که »
 شود.کند، توسط استخوان گیجگاهی محافظت میآوری می( امواج صوتی را جمع1
 کند.است، هوا را به گوش میانی منتقل می ( در انتهای مجرای شنوایی قرار گرفته2
 مانند است.موهای کرککند، حاوی ( امواج صوتی را به سوی گوش میانی منتقل می3
 دایره قرار گرفته است.کند، در مجاورت مجاری نیم( حلق را به گوش میانی مرتبط می4

 نماید؟چند مورد، عبارت زیر را دربارۀ تشریح مغز گوسفند به درستی کامل می -150

 «است. ترطور طبیعی در مغز گوسفند، ................... نسبت به ................... نزدیکبه»
 فیزگوش به اپیرابط سه -اجسام مخطط -الف
 فیزبطِن سوم به اپی -ایرابط پینه -ب
 بطن چهارم به درخت زندگی -های چهارگانهبرجستگی -ج
 مغز میانی به بطن جانبی -تاالموس -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 دهی به این سؤاالت اجباری است.پاسخ  - (160تا   151فیزیک دوازدهم )سواالت  

F=سه نیروی   N1 10 ،=F N2 F=و   16 N3 و جسم ساکن است.   کنندمیاثر    kg2به جسمی به جرم    زمان هم  طوربه  20
 ؟کندمیثانیه شروع به حرکت    مجذوردر خالف جهت اولیه به جسم وارد شود، جسم با شتاب چند متر بر    F1اگر نیروی 

1 )5 2 )8 3 )10 4 )18 
 
. اگر بزرگی شتاب شودمیمایل به سمت باال پرتاب   طوربهاز سطح زمین   kg2به جرم    ایگلوله،  وزدنمیدر روزی که باد   

 گلوله در باالترین نقطه مسیر
m

s
2

)  باشد، بزرگی نیروی مقاومت هوا در این نقطه چند نیوتن است؟  5/12 
m

g
s
210=) 

1 )75/3 2 )15 3 )20 4 )25 
 

جسمی مطابق شکل روبرو با تندی اولیه  
m

s
. اگر نیرویی که سطح به جسم وارد  شودمیروی یک سطح افقی پرتاب   10

)  صورتبه،  کندمی ) ( )= − +R N i N j20 ) ؟  شودمیباشد، جسم پس از طی مسافت چند متر متوقف    50
m

g
s
210=) 

1 )2 2 )4 

3 )5/12 4 )25 

 

. آسانسور با شتاب  کنیممیو فنر را از سقف یک آسانسور آویزان    بندیم میرا به انتهای فنری    kg2به جرم    ایوزنه 
m

s
22 

و بعد از مدتی حرکت آن با شتاب   کندمیدر راستای قائم روبه باال شروع به حرکت  
m

s
2

. اگر طول فنر در  ودشمیکُند    4

)   متر است؟نیوتن بر تغییر کند، ثابت فنر چند    mc5/1زمان حرکت  
m

g
s
210= ) 

1 )4 2 )8 3 )400 4 )800 
 

. اگر شودمیبا سرعت ثابت حرکت داده    5/0روی یک سطح افقی با ضریب اصطکاک    mدر شکل روبرو جسمی به جرم  

ثابت فنر 
N

m
وارد    خودشگاه  باشد، نیرویی که جسم به تکیه  cm5و تغییر طول فنر نسبت به طول طبیعی آن    200

، چند نیوتن است؟ ) کندمی
m

g
s
 ( شودمیدر راستای افقی به فنر وارد   Fو   =210

1 )10 2 )20 

3)10 2  4)10 5  

 
 

 

F m 

x 

y 
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بسته شده و بر دیوار قائمی   cm40مطابق شکل روبرو به انتهای نخی به طول   g600و جرم    cm20به شعاع    ای کرهسطح   

mg) چند نیوتن است؟  کندمیبا اصطکاک ناچیز تکیه دارد. نیرویی که کره به دیوار وارد  
s

= 210) 

1 )2 2 )3 

3)/1 5 2  4)2 10 

  

 

این متحرک چند درصد و چگونه تغییر  درصد کاهش می  20درصد افزایش و جرم آن    20تندی متحرکی    یابد. تکانۀ 
 کند؟می
 درصد افزایش  4( 2 کند نمی( تغییر 1

 درصد کاهش  12( 4 درصد کاهش  4( 3

 

.  شودمیزده    ای ضربهسطح زمین ساکن است. در همین حال با چوب بیسبال به توپ    روی  g200توپ بیسبالی به جرم   
. توپ با تندی چند متر بر ثانیه از چوب جدا کندمیزمان مطابق شکل مقابل تغییر    برحسبنیروی خالص وارد بر توپ  

 ؟شودمی
1 )2/3 2 )4/6 

3 )32 4 )64 

 

 

 

 

برابر شتاب گرانش در سطح زمین   5/2ب گرانش در سطح سیارۀ مشتری  برابر شعاع زمین و شتا  11شعاع سیارۀ مشتری   

مکعب است؟ )چگالی متوسط زمین   متر سانتیاست. چگالی متوسط مشتری چند گرم بر  
g

/
cm

25  است.(   5

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

حدود    در  ترتیب  به  ماه  و  زمین  جرم  kg
246 /و    10 kg

227 4 متوسط    10 فاصله  حدود    هاآنو  یکدیگر  از 

/ m
83 8  از مرتبۀ چند نیوتن است؟ کنندمیاست. نیروی گرانشی که زمین و ماه به یکدیگر وارد    10

(
Nm

G /
kg

2
11

26 67 10−= ) 

 

1)  310 2)  1510 3)  1810  4  )2010 

40

0 1042

t(ms)

NF (N)
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 انتخاب کنید. دلخواهبهد بین فیزیک پایه دهم و یازدهم یک پایه را  یتوانشما می  - (170تا   161  سؤاالتفیزیک دهم )

 کدام زوج از یکاهای زیر معادل هم هستند؟  

 ثانیه(  مجذور مترکیلوگرم بر ) - ژول  (2 ثانیه مجذور کیلوگرم بر   -  توا (1

 نیوتون بر )متر ثانیه(  -وات   (4 (  ه متر مجذور ثانی) برکیلوگرم   -( پاسکال  3

 

 چند جمله از عبارات زیر درست است؟ 
 است.  فیزیک  دانش قوّت  نقطۀ فیزیکی،  هاینظریه  اصالح و پذیریآزمون ویژگی  - الف
 فیزیکی است. پدیده امکان بررسی و تحلیل یک برای سازیسادهایند  فیزیک، فر  در  سازیمدل  - ب
 یکی از یکاهای فرعی زمان است.   سال نوری- پ
 گرم بر لیتر، معادل کیلوگرم بر مترمکعب است.  - ت
1) 1  2 )2  3 )3  4 )4 

 

 دماسنج مقابل کدام است؟  گیری اندازه  نتیجۀ در شکل مقابل، گزارش     
1  )( / ) C29 2 5 
2  )( / / ) C28 4 2 5 
3  )( ) C28 5 
4  )( ) C28 3 
 

 

 

 

 

یک    محلول    شدهبندیدرجه  سنجچگالیبا  /  صورتبهچگالی یک 
g

cm 31 است.  26 چند   دقت  بیان شده  وسیله  این 

 کیلوگرم بر متر مکعب است؟ 

1)  
kg

m 3100 2)  
kg

m 3
10 3)  

kg

m 31 4)  /
kg

m 30 1 

 

خروج آب از یک شلنگ    آهنگ 
cm

s

3

/به ارتفاع    ای استوانهتا یک مخزن    کشدمیاست. چه مدت زمان طول  500 m1 5  

80 ی قاعدهو قطر   cm   را با این شلنگ آب پُر کنیم؟   (3) 

 دقیقه  48 (4 دقیقه  36 (3 دقیقه  24 (2 دقیقه   12( 1 
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 باران در این منطقه باریده است.  مترمیلی  3کیلومترمربع است. در یک روز بارانی    ۸مسطح و هموار    منطقۀ مساحت یک   
 )با تخمین زدن( ؟باران کدام است  هایقطرهبزرگی تعداد    مرتبۀ ، باشد  مترمیلی 4باران   قطرۀ قُطر هر    اگر
1)  1210 2)  1510 3)  1710 4)  1910 

 

 ۸و چگالی آن    یافته افزایشمکعب    متر سانتی  56  فلز   بدون تغییر حالت آن، حجم  فلزی توپُر،  کرۀ با گرم کردن یک   
 مکعب شده است؟  مترسانتیحجم نهایی این جسم چند    .کندمیدرصد تغییر  

 1) 600 2 )644 3 )700 4 )744 
 

/یه از فلزی به چگالک یعبکدر داخل م   36g cm   ،طول ) مکعبطول هر یال   اگر  وجود دارد. ای حفرهساخته شده است
 عب است؟ ک م   مترسانتیکیلوگرم باشد، حجم حفره چند    4/۸و جرم مکعب    cm20 هر ضلع مربع وجه آن( برابر با 

 1) 2400 2 )3600 3 )4800 4) 6600 

 

  با چگالی  A  مادۀ چند گرم از   
g

cm با چگالی   B  ی مادهرا با چند گرم از   34
g

cm گرم مخلوط با   500مخلوط کنیم تا    32

/چگالیِ  
g

cm 32  تهیه شود؟  5

 Bگرم از   300 و Aگرم از   B 2 )200گرم از   200 و Aگرم از   300 (1

 Bگرم از   320 و Aگرم از   B 4) 180از  گرم  180 و Aگرم از   320( 3

ای با چگالی هایم. ده درصد حجم آلیاژ از مادآلیاژی از دو فلز درست کرده 
g

cm  است.  ρ2به چگالی    ایمادهو بقیه از    38

/چگالی آلیاژ   اگر
g

cm 35  مکعب است؟   متر سانتیچند گرم بر    ρ2باشد، 3

1 )4 2 )2/4 3 )8/4 4 )5 
                  

 انتخاب کنید. دلخواهبهتوانید بین فیزیک پایه دهم و یازدهم یک پایه را  ما میش  - (1۸0تا    171  سؤاالتفیزیک یازدهم )
 

الکتریکی    بار  دارای  /  اگر  است.  qجسمی   112 5 آن    10 خالص  بار  بگیریم،  آن  از  چند  q.  شودمیq−4الکترون 
)؟ نانوکولن بوده است / )e C−=  191 6 10 

1 )4 2 )4 - 3 )8   4 )8 - 
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qو   q2و  q1 ل مقابل، سه گوی با بارهای همنام کدر ش  q=3 m های جرمو    14 m=1  عایقی در حال تعادل  ی لوله درون    22

  نسبت  هستند.
q

q

1

2

 کدام است؟   

 

1)  
1
5

 2)  5 3)  3 4  )
1
3

 

 

 

 

را برداشته و به   q2درصد از بارِ   25.  کنندمیوارد   F یرو یگر نیدیکبه    r یفاصلهدر    q2و   q1 مثبتِ  ای نقطهدو بار   
q1    درصد نسبت   50بیشتر از    کنندمیه به هم وارد ک  ییروی ن  اگر   .دهیممیدرصد افزایش   50دو بار را    یفاصلهافزوده و

 زیر برقرار است؟  یرابطهبه قبل کاهش یابد در این صورت کدام  

 

1)  q q2 12 2  )q q2 12 

3)  /q q2 12 5 4  )/q q2 12 5 

 

 نیرویی ... ،  Eبر یک الکترون در یک میدان الکتریکی یکنواخت   
 . شودنمی وارد  (1

 با میدان وهم جهت با آن اثرمی کند.  متناسب( 2

 .شودمی( در جهت خالف میدان وارد  3

 الکترون متحرک باشد. آنکه شرطبه کندمیاثر  امتداد بر عمود( 4

 

E اگر   قرار دارند.  ای الزاویهقائمدر دو رأس مثلث    q2و  q1 ای نقطهدر شکل مقابل، دو بارِ الکتریکیِ     
→

، میدان الکتریکی 

مثلث باشد، نسبت   یقائمهحاصل از این دو بار در رأس    برآیند
q

q

1

2

sin) کدام است؟   /=53 0 8) 

   1  )−
9
16

 2  )
9
16

 3  )
16
9

 4  )−
16
9

 

 

 

 

 

1q 2q
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این   در  .دهدمیرا نشان   q2و    q1 دو بار  مجموعۀشکل مقابل وضعیت تعدادی از خطوط میدان الکتریکی حاصل از   
 صورت کدام گزینه درست است؟

1  )q1  مثبت وq2و منفی  q q 12 
2  )q1  مثبت وq2و منفی  q q 12 
3  )q1  منفی وq2و مثبت  q q1 2 
4  )q1  منفی وq2و مثبت  q q1 2 

 

 

 

qاگر   متر قرار دارند.سانتی 6ای به قطر رویِ محیط دایرهای  سه بارِ نقطه  ل مقابل، کدر ش  Cμ= باشد، بزرگی میدانِ   4
N/چند    M  ینقطهدر    برآیندالکتریکیِ   C   است؟ 

 
1)  ( - ) 72 2 1 10 
2  ) 72 3 10 
3  )( )+  72 2 1 10 
4  ) 73 2 10 
 
 

N/CE یکنواخت  در یک میدانِ الکتریکیِ    گرم   32به جرمِ    فلزیِ باردار،   ساچمۀ در شکلِ مقابل یک      =  54 در حال 10
 ازدرجه بسازد، این وزنه چند الکترون باید دریافت کند یا    37  ی زاویهتعادل قرار دارد. اگر راستایِ نخ با امتدادِ قائم  

 بدهد تا راستای نخ در امتداد قائم قرار گیرد؟   دست

(C/e
191061 −=) 

1  )/  126 25  الکترون دریافت کند. 10
2  )/  123 75  الکترون دریافت کند. 10
3  )/  126 25  الکترون از دست بدهد.10
4  )/  123 75  الکترون از دست بدهد.10
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یکسان در جهت میدان الکتریکی    ی اولیه  سرعتبه  A  و بار الکتریکی منفی، از نقطه mبه جرم    ایذرهزیر،    هایشکل در   
Kبه ترتیب    (3( و ) 2(، )1)  هایشکل در    B  ینقطهانرژی جنبشی این ذره در    اگر   .شودمیپرتاب   1 ،K K و  2 باشد،   3

 یکسان است.(در هر سه شکل    AB  یفاصلهکدام گزینه درست است؟)

1  )K K K 2 1 3 

2  )K K K 3 1 2 

3  )K K K 1 3 2 

4  )K K K =1 3 2 

 

 حال از ولت،  - 25الکتریکی  پتانسیل به اینقطه از گرم،   2/0 جرم به بارداری ذرۀ یکنواخت،  الکتریکی میدان یک در 

m/ سرعت  به و آیددرمی  حرکت  به سکون s6 در اگر .رسدمیولت    + 175الکتریکی   پتانسیل به دیگری نقطۀ به 

 است؟  ذره کدام الکتریکی بار الکتریکی باشد،  میدان از حاصل ذره، فقط بر مؤثر نیروی مسیر این
1)  / Cμ+1 8 2)  Cμ+18 4)  / Cμ−1 8 4  )Cμ−18 
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 دهی به این سواالت اجباری است. پاسخ – سوال(   15شیمی دوازدهم)

 ای داده شده نادرست است؟ هیک از عبارت کدام  

 .شود می  تبدیل  الکتریکی  انرژی  به  شیمیایی  انرژی  از  بخشی  ها،باتری   در  شیمیایی  هایواکنش   شدن  انجام  با  (1

 .کندمی  پیدا  افزایش  سلول  در  موجود  محلول   در  روی  یون  غلظت  زمان  گذشت  با  نقره،-روی  گالوانی  سلول  در(  2

 است.   KNO2در    نیتروژنعدد اکسایش اتم    قرینه  ،های کربن موجود در ساختار پروپنعدد اکسایش یکی از اتم(  3

 .گیردمی  قرار  آند  نقش  در  هیدروژن-روی  گالوانی  سلول  در  هیدروژن  سلولنیم  باشد،  هیدروژن  از  ترکاهنده   روی  اگر  (4

 

 های زیر درست هستند؟کدام موارد از عبارت  

 . هستند همراه انرژی  شدن  آزاد با  الکترون، ستد و  داد بر عالوه  کاهش،-اکسایش  هایواکنش  یهمه آ( 

 . است اکسیژن  هایاتم  برابر 3  کربن هایاتم  اکسایش  عدد تغییر  آلکن، ترینساده   سوختن واکنش درب( 

 . شوندمی   جاری روی یتیغه  سمت به خارجی مدار در  موجود هایالکترون  مس،-روی   گالوانی سلول درپ( 

 تر است. ، در مقایسه با عناصر قبل و بعد آن بزرگ دارد  را  کاهشی پتانسیل  کمترین که  فلزیشعاع اتمی  ت( 

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

 

 یک بازه گذشتن    باهای استاندارد روی و هیدروژن استفاده شده است. اگر  سلول هیدروژن، از نیم -برای ساختن سلول روی 

سلول روی در  در نیم   +𝒁𝒏2این سلول تولید شده باشد، غلظت یون    در   𝑺𝑻𝑷شرایط    در  𝑯2لیتر گاز    11/ 2،  کار   از ابتدای  زمانی 

.𝒎𝒐𝒍این لحظه به چند   𝑳−1  لیتر است.( میلی   1250برابر با ها سلولهای به کاررفته در نیم رسیده است؟ )حجم هریک از محلول 

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

 

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

 .کرد  استفاده  هیدروژن  استاندارد  سلولنیم  در   موجود  الکترولیت  عنوان  به  توانمی  نیترواسید،  موالر  یک  محلول  از(  1

 . است  کاتد  دری  مصرف  گاز  حجم  برابر  2  سوختی،  سلول  نوع  ترینرایج  آند  دری  مصرف   گاز  حجم  یکسان،  شرایط  در(  2

 .کنندحرکت می   کاتد  سمت  به  خارجی  مدار  در  موجود  هایالکترون   اکسیژن،-هیدروژن  سوختی  سلول  در(  3

 . است  صفر  از  کمتر  اوزون   مولکول  ساختار  در  موجود  اکسیژن  هایاتم  از  یکی  اکسایش  عدد(  4

 

𝑨𝒈) های داده شده درست هستند؟چه تعداد از عبارت   = 𝒁𝒏 و 10۸ = 65 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

𝑨𝒈+(𝒂𝒒)نقره، نیم واکنش  - در قطب منفی سلول گالوانی آلومینیمآ(  + 𝒆 → 𝑨𝒈(𝒔) شود. انجام می 

 . کندمی   پیدا افزایش فلزی یتیغه  این جرم  نیترات، نقره از  محلولی  در روی  یتیغه  یک ن گرفت قرار باب( 

 . شوند رها طبیعت  در نباید و  بوده سمی گوناگون، شیمیایی  مواد  داشتن دلیل به  الکترونیکی پسماندهایپ( 

 ( سولفات استفاده کرد. 𝑰𝑰آهن)  ی ازتوان برای نگهداری محلولمی  ساخته شده با استفاده از مس،از ظروف ت( 

 . دارد قرار  روی عنصر  با مقایسه  در تریباال  موقعیت  در لیتیم  عنصر  فلزی،  عناصر الکتروشیمیایی سری درث( 

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

 

  70دقیقه برابر با    5اکسیژن در طول مدت زمان  -های مصرف شده در یک سلول سوختی هیدروژن دهندهتفاوت جرم واکنش  

الکترون    چند ی زمانی،  مول بر ساعت بوده و در طول این بازه  چنددر این سلول برابر با    𝑯2گرم است. سرعت متوسط مصرف گاز  

𝑶)  ؟جا شده استدر مدار خارجی این سلول جابه  = 𝑯 و 16 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1  )120  - 6/02 × 1024 2  )120  - 3/01 × 1024 3  )60  - 6/02 × 1024 4  )60  - 3/01 × 1024 
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 یک از مطالب داده شده درست است؟ کدام  

 اکسایش اتم فسفر در کلسیم فسفات برابر است. عدد اکسایش اتم کربن موجود در ساختار فورمیک اسید، با عدد    (1

 . یابدمی  کاهش  تدریج  به  آند  اطراف  در  موجود  محلول  𝑝𝐻  آب،  برقکافت  سلول  همانند  مس،-هیدروژن  سلول  در(  2

 .کرد  صرف  زیادی  انرژی  مقدار  باید  سدیم  فلز  تهیه  برای  ،است  سدیم  هاییون   از  پایدارتر  بسیار  سدیم  اتم   چون(  3

 . است  شده  مصرف  دهنده واکنش   پایداری  از  بیشتر  کلرید،  منیزیم  برقکافت  از  حاصل  هایفراورده   پایداری(  4

 

3/01ای از منیزیم کلرید،  در واکنش برقکافت نمونه   × طی    های اکسنده و کاهنده مبادله شده است. الکترون بین گونه   102۴

آلیاژ    م فلز منیزیم تولید شده در این واکنش، چند گر   این فرایند چند لیتر گاز کلر در شرایط استاندارد تولید شده و با استفاده از 

𝑿  توان تولید کرد؟ )درصد جرمی منیزیم در آلیاژ  را می𝑿  است.  ٪ 12برابر با𝑴𝒈 = 2۴ 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )56  -  250 2  )28  –  250  3  )56  -  500 4  )28  -  500 

 

اتصال نیم   𝑩و    𝑨های گالوانی  اگر سلول  از  سلول استاندارد آلومینیم  های استاندارد هیدروژن و مس به نیم سلولبه ترتیب 

از    ها، آنیون 𝑩و در این سلول، ............... سلول    بوده  ............... در نقش قطب    𝑨در سلول    آلومینیمالکترود  ساخته شده باشند،  

 ................. است.  𝑩سلول   𝒆𝒎𝒇این سلول نیز در مقایسه با   𝒆𝒎𝒇مقدار  ی متخلخل ................. و خالل دیواره 

 کمتر   –سلول آلومینیم وارد شده  به نیم  –همانند    –  منفی(  2 بیشتر   -سلول آلومینیم خارج شده  از نیم  -برخالف    –  مثبت  (1

 کمتر   –سلول آلومینیم وارد شده  به نیم  -برخالف    –  مثبت(  4 بیشتر   -سلول آلومینیم خارج شده  از نیم  -همانند    –  منفی(  3

 

 یک از مطالب داده شده نادرست است؟ کدام  

𝑙ی اکسنده یک الکترون با  سدیم کلرید مذاب، گونه برقکافت    فراینددر  (  1 =  شود. گرفته و به یک اتم خنثی تبدیل می  0

 . دارند  های خودترکیب  در  گوناگونی  د اکسایشاعد ا  ،عناصر نافلزی  و  گیرندقرار می  𝑑ی  که در دسته  یفلزعناصر    اغلب(  2

 .کنندمی  برقکافت  را  از آن  حاصل  محلول  و  کرده  حل  آب  در  را  شده  خشک  یک نمک  دریا،  آب  از  منیزیم  استخراج  برای(  3

 شود. اکسیژن، باعث افزایش سرعت واکنش انجام شده در این سلول می -ی بکار رفته در آند سلول سوختی هیدروژنماده (  4

 

های  شود. اگر شمار الکترون سدیم کلرید مذاب استفاده می ، به ترتیب برای برقکافت آب و  𝑩و    𝑨های الکترولیتی  از سلول 

ی  باشد، جرم فراورده   𝑨های مبادله شده در مدار خارجی سلول  الکترون برابر شمار    𝑩  ،2مبادله شده در مدار خارجی سلول  

 است؟ 𝑨ی تولید شده در سمت کاتد سلول  د این سلول، چند برابر جرم فراورده تتولید شده در سمت کا

(𝑪𝒍 = 𝑵𝒂 و 35/5 = 𝑶 و 23 = 𝑯 و 16 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )5/35 2  )۷1 3  )23 4  )46 

 

 های داده شده درست است؟ چه تعداد از عبارت  

 گیرند. هایی از جنس یک عنصر نافلزی درون یک الکترولیت قرار میهای الکترولیتی، تیغه در اغلب سلولآ( 

 . کاهش داد را دمای ذوب این ماده توانمی به نمک خوراکی،   از یک ترکیب یونی دوتایی نوعی افزودن  با ب(

𝑯2(𝒈)هیدروژن، به صورت -واکنش آندی در سلول گالوانی رویمعادله نیم پ(  → 2𝑯+(𝒂𝒒) + 2𝒆  .است 

 یابند. کاهش می  +𝑨𝒈های در مسیر مدار الکتریکی، یون  𝑨𝒈𝑪𝒍و  𝑴𝒈𝑪𝒍2با گذاشتن مخلوط مذابی از  ت( 

1)  1   2  )2 3  )3 4  )4 
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 های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 . است  سلول  در  موجود  الکترولیت  از  کمتر  شده   تولید  فلز  چگالی  مذاب،  کلرید  منیزیم  برقکافت  به  مربوط  سلول  در(  1

 ندارند.   را  شیمیایی  انرژیتوانایی ذخیره کردن    ها،باتری   برخالف  گالوانی بوده و، نوعی سلول  های سوختیسلول (  2

 از حجم گاز تولید شده در آند است.   کمتردر سلول مربوط به برقکافت آب، حجم گاز تولید شده در کاتد  (  3

𝜇که    این عنصر نافلزیدر اکسیدی از    گوگردعدد اکسایش اتم  (  4 >  است.   4+دارد، برابر با    0

 

گرم است. در این واکنش، چند الکترون    20متانول، برابر با    مقداری از های تولید شده در واکنش سوختن  تفاوت جرم فراورده  

𝑶های کاهنده و اکسنده مبادله شده است؟ ) بین گونه  = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1)  1/204 × 1024 2  )9/03 × 1024 3  )6/02 × 1024 4  )3/01 × 1024 

 

 نادرست است؟  های حرارتی تولید برق در رابطه با نیروگاه  یک از مطالب داده شدهکدام  

 های سوختی، مقدار بیشتری از انرژی در قالب انرژی گرمایی تلف خواهد شد. ها، در مقایسه با سلول در این نیروگاه (  1

 آورد. ی سوختنی، توربین موجود در نیروگاه را به حرکت در میماده بخار آب تولید شده در واکنش سوختن نوعی  (  2

 است.  %100سوختی، کمتر از    ، همانند سلول هابازده تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی در این نیروگاه (  3

انرژی شیمیاییها به صورت ))روند تبدیل انرژی در این نیروگاه (  4 → انرژی  گرمایی  →  (( است. انرژی  مکانیکی 
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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 نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 . داد  پاسخ((  است؟  آمده  پدید  چگونه  هستی  جهان))   پرسش  به  تواننمی  تجربی،  علوم  از  استفاده  با(  1

 . آمدند  وجود  به  اول  تناوب  در  موجود  عناصر  آن،  از  پس  و  زیراتمی  ذرات  ابتدا  مهبانگ،  یا  بزرگ  انفجار  اثر  بر(  2

 . دارد  وجود  اول  عنصر  دو  بین  فراوانی،  درصد  در  تفاوت  بیشترین  مشتری،  سیاره  در  موجود  عناصر  ترینفراوان   بین(  3

 . است  مواورانی  عنصر  اتمی  عدد  از  بیشتر  است،  شده  ساخته  ایهسته   واکنشگاه  در  که  عنصری  نخستین  اتمی  عدد(  4

 

 چه تعداد از مطالب زیر درست هستند؟  

 . دادند تشخیص را هاسیاره  از برخی اتمسفر  شیمیایی ترکیب  جمله از مختلفی اطالعات   ویجر، فضاپیماهایآ( 

 . اندشده تولید ساختگی صورت  به  عنصر 26  امروزی، تناوبی  جدول در موجود  یشده  شناخته عنصر  11۸از  ب( 

 . شودمی  آزاد  انرژی مقداری و  یافته کاهش مواد جرم  هلیم، به  هیدروژن تبدیل  ای مربوط به واکنش هسته  درپ( 

 . شوندمی  ساخته  هلیم از با استفاده ایهسته هایواکنش  طی  و مستقیم  طور به آهن، و  طال مثل  سنگین عناصر ت( 

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

 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدا 

 . است  ای دوره   جدول  𝑑  یدسته  به  متعلق  و  داشته  خواریچکش   خاصیت  زمین،  یسیاره   در  موجود  عنصر  ترینفراوان   (1

 شود. نشان داده می  𝐴ای وابسته است که با نماد  ای، به مولفه جدول دوره   موجود درصر  اعن  یک از  خواص شیمیایی هر(  2

 . میرندمی  هاستاره   این  مدتی،  گذشت  از  بعد  و  یافته  کاهش  به مرور  تولد  از  پس  ها،سحابی  از  حاصل  هایستاره   یاندازه (  3

 . شودمی   استفاده  تیروئید  از  تصویربرداری  در  تکنسیم  یون  از  خاطر،  همین  به  و  بوده  برابر تکنسیم  یون  با  یدید  یون  یاندازه (  4

 

𝑴𝒈12های طبیعی این عنصر تشکیل شده، درصد فراوانی  منیزیم که از ایزوتوپ   از فلز  یادر نمونه  
بوده و فراوانی  %  50برابر    25

 های منیزیم کدام است؟ تم ترین ایزوتوپ است. جرم اتمی میانگین این نمونه از ابرابر فراوانی سنگین ۴ترین ایزوتوپ، سبک

1  )6/25 2  )۷/24   3  )3/25 4  )4/24 

 

هایی  بر اثر ..................... دما و افزایش تراکم، مجموعه   تولید شده و این عناصر  پس از مهبانگ، عناصر هیدروژن و ..............  

 ها بعدا منشا تولید ................. در جهان هستی شدند. گازی به نام .................... را ایجاد کردند که این مجموعه 

 هاسیاره   –ستاره    –افزایش    –( هلیم  2 ها سیاره  –ستاره    –افزایش    –( اکسیژن  1

 هاستاره   –سحابی    –کاهش    –( اکسیژن  4 هاستاره   –سحابی    –کاهش    –( هلیم  3

 

 های زیر درست هستند، بجز ............... .ی عبارت همه 

 . دارد  وجود  پایدار  ایزوتوپ  2  ،هیدروژن  از  طبیعی  نمونه   یک  همانند  لیتیم،  از  طبیعی  نمونه  یک  در(  1

 . است  12-کربن  هایاتم  یک از  هر  جرم  از  بیشتر  هیدروژن،  عنصر  ایزوتوپ  ترینفراوان   از  یکسان  اتم  12  جرم(  2

 Uایزوتوپ    درصد فراوانیافزایش  (  3
 ای است. هسته   سوخت  تولید  یچرخه   مهم  مراحل  از  م، یکیو اورانی  ی ازدر مخلوط  236

 شود. ها استفاده می آن  موقعیت  و از این فرایند، برای تشخیص  کرده  جذب  را  پرتوزا  گلوکزهای عادی،  یاخته   همانند،  سرطانی  هاییاخته  (4
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1/۴برابر    ۴-هیدروژن   ایزوتوپ   عمرنیم   ×  ماده از جرم    %0/ 025ای واپاشی این ایزوتوپ،  ثانیه است. اگر در واکنش هسته  10−22

2/۸در طول   ۴-گرمی هیدروژن   ۴0  از واپاشی یک نمونه  حاصل به انرژی تبدیل شود، با انرژی    مصرف شده  × ثانیه، چند    10−22

 کیلوژول انرژی نیاز است.( 300 گرم یخ، بهکیلوذوب کرد؟ )برای ذوب هر  به طور کامل  توانتن یخ را می 

1  )۷500 2  )۷50 3  )2250 4  )225 

 

 های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 شوند. دمای اتاق به حالت گازی یافت میدر  مشتری دارند،    یسیاره   عنصری که بیشترین درصد فراوانی را در  8  (1

 . است  این جدول  12  گروه  در  موجود  عناصر  شمار  برابر  8  ای،دوره   جدول  تناوب  ترینطوالنی   در  موجود  عناصر  شمار(  2

+𝑀2ها در  ها و نوتروناگر مجموع شمار الکترون   (3
 

𝑥+2    با این مقدار در𝑁 
𝑥    ،برابر باشد𝑀    و𝑁  باشندایزوتوپ  توانند  می . 

 . است  هاپروتون   شمار  از  بیشتر  هسته  در  موجود  هاینوترون   شمار  کلر،  طبیعی  یموجود در یک نمونه   هایایزوتوپ  همه  در(  4

 

ترین گاز نجیب موجود  فراوانگیرد، چند برابر عدد اتمی  ای که در تناوب ششم قرار می عدد اتمی دومین عنصری از جدول دوره  

𝑨𝒍13در سیاره مشتری بوده و بین این عنصر و عنصر  
 ای قرار گرفته است؟، چند عنصر دیگر در جدول دوره 27

1  )28  -  42 2  )28  -  43 3  )29  -  42 4  )29  -  43 

 

ساختار    و در  بوده  𝑴ها در اتم  ها و نوترون اوت شمار الکترون فچهار برابر ت  +𝑴3ها در یون  ها و نوتروناوت شمار الکترون فاگر ت 

 ؟شودچقدر می  𝑴عنصر  برای  𝒁مقدار  ی زیراتمی وجود داشته باشد، ذره  ۴0مجموعا نیز   𝑴اتم   هر

1  )13 2  )15 3  )2۷ 4  )25 

 

 صورت نادرست بیان شده است؟کدام مطلب به   

𝑝+1پروتون با نماد    (1
 است.   𝑎𝑚𝑢 1/00۷نشان داده شده و جرم هر ذره از آن در حدود    1

 . است  متفاوت  هم  با  ،موجود در یک نمونه از لیتیم  مختلف  هایایزوتوپ   فیزیکی  خواص  یهمه  (2

 .کنندمی   گیریاندازه   زیادی  دقت  با  را  هااتم  جرم  آن  از  استفاده  با  که  است   دستگاهی  جرمی،  سنجطیف(  3

𝑇𝑒52، متعلق به تناوب چهارم بوده و با عنصر  34عنصری با عدد اتمی  (  4
 گیرد.در یک گروه مشابه قرار می    

 

 های داده شده درست است؟ چند مورد از عبارت  

𝑺𝒎62عنصری که با  آ( 
𝑺16و با  دورهدر یک   

 . داردی هر اتم خود پروتون در هسته  ۸۴گیرد، در یک گروه قرار می   

 𝑴𝒈های با افزایش تعداد اتم ب( 
 یابد. طبیعی منیزیم، جرم اتمی میانگین این عنصر افزایش می  در یک نمونه  26

 ها است. ن ها بیشتر از شمار پروتونوترون  های ناپایدار عنصر هیدروژن، شمار  ی ایزوتوپ ی همه در هسته پ( 

 .شودمی  استفاده اتمی  هایدر نیروگاه  سوخت  به عنوان و  کشاورزی پزشکی،  در  ی مختلفهااز رادیوایزوتوپ ت( 

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

 

های هیدروژن موجود در این دو ماده برابر با  در اختیار داریم. اگر تفاوت شمار اتم های برابر از متانول و آمونیوم نیترات  جرم  

1/۸06 ×  در این نمونه از متانول چند گرم اکسیژن وجود خواهد داشت؟ عدد باشد،  102۴

(𝑶 = 𝑵 و 16 = 𝑪 و 1۴ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )4 2  )8   3  )20 4  )40 
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 نادرست است؟ یک از مطالب داده شده  کدام  

 شوند. و به یون تبدیل می  را بدست آوردههای برابری  ، در واکنش با فلزها تعداد الکترون 53و    9عناصری با عدد اتمی    (1

 حرفی دارند. وم است که نماد یکس  دورهبرابر تعداد عناصری از    2ای،  جدول دوره   16تعداد عناصر موجود در گروه  (  2

 ای است. های صنایع هستهحاصل از رآکتورهای اتمی، دفع این مواد از جمله چالش   بخاطر پرتوزایی پسماندهای(  3

6/02بوده و هر واحد از آن، معادل با    آزمایشگاه  در  گیری جرماندازه ی  یکا  ترینرایج  گرم،(  4 × 1023𝑎𝑚𝑢   .است 

 

 درست است؟ کدام عبارت  

+𝑁𝑖3یون    یهسته   جرم(  1
28
 های موجود در ساختار این یون است. برابر جرم الکترون   2320، تقریبا  58

 ها باشد، ناپایدار هستند.برابر عدد اتمی آن  5/2ها برابر یا بیش از  هایی که عدد جرمی آنی اتمهمه(  2

 . است  گرم  صدم  یک  تانیز    ترازوی زرگری  دقت  و  بوده  تن  دهم   یک  تا  تنی  هایباسکول   گیریاندازه   دقت(  3

 گیرند، دارای خواص فیزیکی یکسانی هستند. ای قرار می ی عناصری که در یک گروه از جدول دوره همه(  4
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 توانید بین شیمی پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید. شما می – سوال(   15دهم)یازشیمی 

 های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 در حالت جامد شکننده است.   مشتری،  سیاره   در  فراوان  عنصر  سومین  همانند  زمین،  سیاره  در  فراوان  عنصر  سومین(  1

 . است  بوده  کمتر  ها  فلز  مصرف  و  تولید  میزان  با  مقایسه  در  معدنی  مواد  مصرف  و  تولید  میزان  اخیر،  هایسال   در(  2

 . اندشده   چیده  یکدیگر  سر  پشت  هاآن  ویژگی  ترینبنیادی   اساس  بر   تناوبی  جدول  در  موجود  عناصر(  3

 . سازندمی  نفتی  سکوهای  از  حاصل  مواد  تغییر  و  فراوری  طی  را  دوچرخه  تایر  الستیکی  قسمت(  4

 

 چه تعداد از مطالب زیر درست هستند؟  

 . شودمی  مواد  آن  خواص بهبود سبب  گاهی یکدیگر، به هاآن  افزودن و مختلف   مواد به  دادن  گرماآ( 

 است.  𝒑ی ای بیشتر از شمار عناصر موجود در دسته جدول دوره  𝒅ی شمار عناصر موجود در دسته ب( 

𝒍  هایی باتعداد الکترون پ(  = 𝑵𝒊2۸ یون  در 2
𝑴𝒏25  یون  ها دربرابر تعداد این الکترون  2،  +2 

 است.  +2 

  .دهندمی عبور   را الکتریسیته  جریان ،آلومینیم همانند تناوبی، جدول از 1۴ گروه موجود در    عناصر یهمهت( 

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

 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدا 

 پذیری کمتری دارد. ی دوم است که نسبت به عناصر قبل و بعد از خود واکنش کربن، تنها عنصری از دوره   (1

 دهد.واکنش می   𝐻2، در دمای اتاق به سرعت با گاز  را داردترین شعاع اتمی  که کوچک   1۷عنصری از گروه  (  2

 . است  کدر  یسطحدارای    شود،می  خرد  ضربه  اثر  بر  جامد  حالت  در  که  ایجدول دوره   سوم  تناوب  از  عنصری  هر(  3

𝑙الکترون با    15در آرایش الکترونی عنصری از تناوب سوم که بیشترین خاصیت نافلزی را دارد،  (  4 =  شود. دیده می  1

 

پذیری بیشتری دارد، با  گرمی از فلزی که واکنش  6ی  هایی به جرم برابر از منیزیم و کلسیم در اختیار داریم. یک نمونه نمونه  

𝒑𝑯ا  لیتر محلول هیدروکلریک اسید بچند میلی  = 𝑪𝒂دهد؟ )به طور کامل واکنش می 1 = 𝑴𝒈 و ۴0 = 2۴ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )2500 2  )5000 3  )1500 4  )3000 

 

 𝑿  های عنصر ها در اتم ها و الکترون اگر تفاوت شمار نوترون  
.............. است و خاصیت    ۸برابر    70 باشد، این عنصر یک عنصر 

 ................. این عنصر در مقایسه با .............. بیشتر است. 

 کربن  -فلزی    –( نافلزی  2  برم   –فلزی    –( فلزی  1

 گوگرد   –نافلزی    –( نافلزی  4  آلومینیم  -نافلزی    –( فلزی  3

 

 ند، بجز ............... .های زیر درست هستی عبارت همه 

 . است  سرب  هایاتم  شعاع  از  تربزرگ  آن  یسازنده   هایاتم  شعاع  و  داشته  باالیی  گرمایی  رسانایی  قلعفلز  (  1

 . شودمی  کدر  فلز  این  سطح  و  رفته  بین  از  سرعت  به  هوا  با  مجاورت  دردومین فلز قلیایی،    اینقره   جالی(  2

 است.   112فلزی شده و عدد اتمی آخرین عنصری که در آن قرار دارد برابر با  ، فقط شامل عناصر  𝑑  دسته(  3

 است.   ( سولفید𝐼ساختار مس)   آرایش الکترونی یون روی، مشابه به آرایش الکترونی کاتیون موجود در  (4
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نمونه   ............... درجه  گرمی  2۴0ی  یک  برم، در دمای  این فرایند،  ی سانتی از  واکنش داده و طی  با گاز هیدروژن  جرم  گراد 

𝑩𝒓ی ............... درصد بیشتر از جرم هالوژن مصرف شده است. ) ی تولید شده به اندازه فراورده  = 𝑯 و ۸0 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )100  –  5/2 2  )100  –  25/1 3  )300  –  5/2 4  )300  –  25/1 

 

 زیر نادرست است؟  بیک از مطالکدام  

 . دارد  کمی  الکتریکی  رسانایی  روی،  برخالف   و  گذاشته  اشتراک  به  الکترون  هااتم  دیگر  با  واکنش  در  ژرمانیم،  (1

 . دارد  مواد  این  در  واسطه  فلزهای  هایترکیب  برخی  وجود  از  نشان  زمرد،  سنگ  سبز  رنگ  و  یاقوت  سرخ  رنگ(  2

 است، خاصیت نافلزی کمتری دارد.  49، در مقایسه با عنصری که عدد اتمی آن برابر  34عنصری با عدد اتمی  (  3

 . شودمی   استفاده  فضانوردی  لباس  ساختن  در  عنصر  این  از  طال،  توسط  خورشیدی  پرتوهای  زیاد  بازتاب  به  توجه  با(  4

 

 های داده شده درست است؟ چه تعداد از عبارت  

 . است 120 برابر   آن در  موجود عنصر   آخرین   اتمی  عدد و شده  گروه 1۸  شامل  امروزی  تناوبی جدولآ( 

 دهند.تر الکترون از دست می، در واکنش با نافلزها راحت باریمهای ، در مقایسه با اتم استرانسیمهای اتم  ب(

 . شودمی  گسیل واکنش یسامانه  از زرد نور  سدیم، فلز  با آن  واکنش  در و داشته بریرنگ   خاصیت کلر  گازپ( 

 است.  𝑬0ترین شعاع اتمی است، نسبت به سایر فلزها دارای کمترین  ای که دارای کوچک فلزی از جدول دوره ت( 

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

 

هستند، چند برابر شمار عناصری    ۴𝒔الکترون در زیرالیه   2شمار عناصری از تناوب چهارم که در آرایش الکترونی خود دارای  

 های اشغال شده از الکترون، کامال پر هستند؟ ی زیرالیه همه ها از این تناوب است که در آرایش الکترونی آن 

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

 

ساختار    و در  بوده  𝑴ها در اتم  ها و نوترون اوت شمار الکترون فچهار برابر ت  +𝑴3ها در یون  ها و نوترونالکترون اوت شمار  فاگر ت 

 ؟شودچقدر می  𝑴عنصر  برای  𝒁مقدار  ی زیراتمی وجود داشته باشد، ذره  ۴0مجموعا نیز   𝑴اتم   هر

1  )13 2  )15 3  )2۷ 4  )25 

 

 ست؟ یک از مطالب داده شده نادرست اکدام  

 .است  کدر  سطح  با  عناصری  از  بیشتر  دارند،  صیقلی  سطح  جامد  حالت  در  ای کهدوره   جدول  از    عناصری  شمار  (1

𝑙الکترون با    6آن    ون پایداری  داشته و در آرایش الکترونی  وجود  رنگی  هایاسکاندیم در تلویزیون(  2 =  وجود دارد.   0

 . است  رسانا  جامد،  کلرید  سدیم  برخالف  دارد،  را  نافلزی  خاصیت  بیشترین  که  ایجدول دوره   14  گروه  از  عنصری(  3

 . است  فلزها  شیمیایی  خواص  مشابه  هاآن  شیمیایی  خواص  و  گرفته  قرار  نافلزی  و  فلزی  عناصر  بین  مرزی  همچون  فلزهاشبه(  4

 

 کدام عبارت درست است؟  

 .است  فسفید  آلومینیم  در  نسبت  این  مقدار  مشابه  آهن،  طبیعی  اکسیدهای  از  یکی  ساختار  در  هاکاتیون  به  هاآنیون   شمار  نسبت(  1

 خوانی ندارد.ای امروزی، با مدل کوانتومی همشده و برخالف جدول دوره   𝑔و    𝑠  ،𝑝  ،𝑑  ،𝑓ی  دسته  5جدول ژانت شامل  (  2

 کند.های اطراف خود وارد میتری به الکترون قوی   ی اتم گوگرد، نیروی جاذبهمنیزیم، در مقایسه با هستهی اتم  هسته(  3

 های کلر است. های الکترونی موجود در اتمبرابر تعداد الیه  2های برم،  های الکترونی موجود در اتمتعداد الیه(  4
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کنیم. جرم  د واکنش می ی مجزا از فلز لیتیم با جرم برابر را به طور مجزا با مقادیر کافی از گازهای فلوئور و اکسیژن واردو نمونه  

ی تولید شده در واکنش  چند برابر جرم فراوردهتقریبا  شود،  ی تولید شده در واکنشی که با سرعت بیشتری انجام می فراورده 

𝑭دیگر است؟ )  = 𝑶 و 1۹ = 𝑳𝒊 و 16 = 7 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )۷3/1 2  )13/1 3  )89/0 4  )58/0 

 

 است؟کدام مطلب به صورت نادرست بیان شده  

 ها در حال پر شدن است. اتم آن  𝑑خواری هستند که زیرالیه وانادیم، نیکل و مس، از جمله عناصر چکش   (1

 . است  وابسته  الکترون  دادن  دست  از  بههای این عناصر  اتم  توانایی  میزان  به  یفلز   عناصر  شیمیایی  رفتارهای  (2

 است.   𝑑برابر زیرالیه    2الکترون را داشته و مقدار عدد کوانتومی فرعی آن    16حداکثر گنجایش    𝑔زیرالیه (  3

 شوند. کنند که حاوی عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم می ها با استفاده از کودهایی رشد می سبزیجات و میوه (  4

 

 


