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 (17/10/99چهارشنبه ) 7ـ مرحله  مازآزمون 

 



 1صفحه   7مرحله    -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 

 

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

قدس: با صفا   - 5شیدایی: سودا    - 4های غم و اندوه  بیت االحزان: خانه  - 3اسبی به رنگ زرد و بور   کهر:- 2ک: خداوند  ملِ - 1
 مشایعت: به استقبال کسی رفتن    - 7استبعاد داشتن: بعید و دور بودن از تحقق و وقوع امری - 6

1 )2 – 3 – 6 2 )1 – 4 – 5 3 )3 – 5 – 7 4 )2 – 3 – 4 
 

 است؟  نادرستکدام گزینه   

 هرگاه مرغی از اوج یک لحظه بر زمین نشیند و دوباره برخیزد=  سرپرزدن  ( 1

 مبنای این علم بر استنباط احکام است= فقه  .کندمی بحث شرع احکام  عملی فروع از  که است علمیعلم احکام شرعیه، ( 2
 ست= حواله   ای که به موجب آن دریافت کننده ملزم به پرداخت پول یا مال به شخص دیگری انوشته( 3

 پانوراما= بیند می خود  اطراف در را  افق  که  کند   گمان  بایستد جا  آن  در کس  هر که  ایدایره( 4
 

 آمده است؟   نادرستای  در کدام گزینه معنی واژه 

 ( خالص: فایق( ) کار: صنعت( )کنار: طرف( )جایی  در  چیزی یا  کسی کردن   ثابت: استقرار)( 1
 ویژگی نوعی مار سمی و خطرناک( )شرزه: غضبناک( )ارغند: خشمگین(   :)گرزه)مستمع: گوش دارنده(  ( 2

 موفق شدن در مسابقه و به دست آوردن گرو(   )گرو بردن:  ( )والی: فرمانروا(طبق )معطّل: بالتکلیف( )برحسب:( 3

 ( مرگ: ممات( )چیزی هر حالت و صورت  بهترین : حُسن( )پایندگی: ابدیت( )حالت سرخوشی: نشئه)( 4
 

 ؟  ندارددر کدام گزینه غلط امالیی وجود   

 ید انتساب ـهم به گردون اتّصال و هم به خورش یا ـــدی و ضــــویی از بلنـــت گـ( رای او را هس1
 د ـباشنمیاد وطن مکروح در غربت ــز یــکه ج           کنعان صلح کن صائب ه ( به غربت از وطن چون ما2
 ر صوابـــه طاعت نکند بهــعاشق آن است ک راـــــایت مهر است ماز غو ـــــح ت( گفتن مـــد3
 ه با مــرگ غریبــدّت ضعــف گشتـــــاز ش ب ــران حبیــاده ز هــجـــــم افتــــربتــ( در غ4
 

 است؟  یکسانهای امالیی ابیات کدام گزینه  غلطتعداد   

 تـگنجینة اصرار تو نیسسینة کیست که    الف( گرچه در ظرف صدف بهر نگردد مسطور
 ی ـکنلـیکـن تو حتـک پردة اسـرار مـی  کـشـم ب( من پرده بر ســرایر عشق تو می

 ی ـغصّـة شـوق رهـا کـردم و خاطر نگران  ج( دفتری باشد اگر شرح دهم وصـف فراغت 
 ریر خوشة چرخ از بنـان رش از صـع  ةگوش  نا ـمجد و س    د( گوشه و خوشه بساخت از پیِ

 ( ب، الف 4 ( ج، د 3 ( ب، د 2 الف، ج ( 1
 
 شود؟ در کدام بیت غلط امالیی یافت می 

 ا را رماندۀ قضمملوک خــویش دیـــدم فــ              تـــا اختیــــار کـــــردم ســرمنزل رضا را  ( 1

 یکی شیــــر شــــرزه بــــه  چنـــگال تیز               ز چنگــش کجـــا خـــاستـی رستـــخیز ( 2

 ذار ـگ کنـد  لشکر  سیـاهـی ازین برق چـون  گذار  کند ( تندباد) صرصر  چو سپهر نُه ز  عارف( 3

 فدا  سر بهر  آن  در  کرد و بحـــر غــرق شد                خورد غوطه  چـــه قـرآن نهایتبی ـربحـ در ( 4
 

 آمده است؟  نادرست  مولف چند اثر 

الدین الدین سهروردی( )فیه ما فیه: جاللاالولیا: سنایی( )تمهیدات: شهاب)روایت سنگرسازان: عیسی سلمانی( )تذکره
بهمن بیگی()کویر: محمد بلخی( )فرهاد و شیرین: احمد عربلو( )کلیله و دمنه: نصراهلل منشی( )بخارای من ایل من: محمد  

 دکتر شریعتی(

 ( پنج 4 چهار  (3 سه  (2 دو ( 1
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 شود؟های »تشبیه، جناس، ایهام و اغراق« در کدام گزینه دیده میآرایه   
 زدـهر که شب سیر خورد صبح گران برخی  روان برخیزد رهـ دم تیــواب عـــ( منعم از خ1
 زدــان برخیــفشن بالــة مـینـآیزنگ از   ( پرده بردار ز رخسار که چون طوطی مست2
 زد ـــران برخیــم نگــتا قیامت دل و چش  ون نرگس ــت هرکس گذری چـ( بر سر ترب3
 زد ـزان برخیـان خــجنبهــسلــباش تا سل  نازی ( ای که چون غنچه به شیرازۀ خود می4
 

 های بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ آرایه 

 است  پیچیده مو  همچو آتش روی بر بارها    ی ـنازک  از  انـمی  ویـ ـم  آن رم، ــ گ گاهـ ن از

 تشخیص   ( تناقض، استعاره، ایهام تناسب،2 ایهام تناسب، اغراق، جناس، تشبیه  (1
 آمیزی، مراعات نظیر، جناس، ایهام   ( حس4 آمیزی، استعـاره، تناقض( ایهام، حس3
 

 ت است؛ به جز:  ها درسهای همة ابیات در مقابل آنآرایه 

 است؟ )تشبیه، پارادوکس(  من ایمان  سرمایه که  است ریــکف  چه آن م ـه اـب ایمان،  و  آمد  رـکف   تو ارـرخس و زلف ( 1

 ، ایهام( کنایه)  حیف است کــه خـــود را بـه سخاوت بستـایید تا نقــد روان در قـــدم خصـــم  نــریـزید ( 2

 واب )تلمیح، تضاد(ـج وـت انــده ز زــج ودــنب را  انــاشق ــع شنید  و گفت بود ذره  یک  به که  پرسش  روز( 3

 آمیزی(حس ، م )ایهام ـ سخن رینـشی چه که انـوبــخ خسرو ای بنگر ذار ــبگ مــعیش  ی ـتلخ و ن ـم ودایـس شور( 4
 

 های ابیات زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ترتیب آرایه 

 هدمی  جهـانی  آن  دـامی  دیـدارش  به  انـج  دهدمی  نشانیبی  نشــان  او  وصـل  ز  دل   (الف
 دهدمی  دوستگانی  لبالب،   ونــخ  از  ساغری   مرا  چشم  دم   به  دم   مستی  عین   در  نرگسش  (ب
 دهدمی  ترانی«  لن»    وابــج  انج  زبـان  رـب  را  دیـدار  طالب  دهـانش  فـــرد  جـوهــر  (ج
 دهدمی  وانیارغــ  عــذار  زان   ـانینش  اوـک  م ـچش  به  آیدنمی  در  رنگمالله  سرشک  جـز  (د

     دهدمی  جـاودانی  حیـات  را  سلمـان  انــج  ضربتی   هر  در  که میرم  را  تـو  شمشیر  زخم  (هـ

 ، مجاز، جناس تضمینایهام،  پارادوکس،( 2    ، تلمیح، ایهام تناسب، اغراقایهامتناقض، ( 1
 تشخیص، مجاز، تضمین، تشبیه، جناس  (4    تشبیه، اغراق، پارادوکس جناس، ایهام تناسب، ( 3
 

 نقش دستوری واژة »تاج« با نقش کدام واژة مشخص شده یکسان است؟  

 است  مرکب  نعل  خاک  بلندش  خورشید تاج                     تـاوس روی  دار  آیینه  مه   که  نـم   وارــشهس

    سیراب  مستسقی) تشنه( از او می گشتکه   چنــان از چشمه شیــــرین می کشید آب ( 1

 ساخت  بتخانه را  هــکعب  اول قــعش  قهرمان  کند  النــطف  چهــبازی راـم رــگ  باشد سهل( 2

   است مانده  جا بر شیرازه همین من، کتاب  از  هیچ  عمر از مرا  کف  در  امل طول جز  نیست( 3

 راـم کن  آزاد رـــازثم بید و روـــس ونـــچ  حصار ودــب المتـــم سنگ ز  اصلیـــح بی( 4
 

 شود؟ در کدام گزینه حذف فعل به قرینة معنوی دیده می 

 جدا  انــکنع  مـه از زلیخا  زنـــدان در  نیست          حسن ز  غافل  شود خلوت در  است هیهات  قـعش( 1

 ست ا وگندــس دروغ،  انـــسخن اهدـــش که          وگندــس بی ویـــگ  سنجیده و ردهـــشم سخن( 2

 بــــدیعــــی کـــــه شخص آفـــــریند زگـل          روان و خـــرد بخشــــــد و جــــان و دل  ( 3

 ای دریدهگریبان تـــو غــمِ از  صبــح چـون ای نشستهمــاتمبـــه  تــو ِرخ  بی شـــام، چــون( 4
 

 وابسته به کار رفته است؟   در کدام گزینه وابستة  

   شما  پـریشان زلف ما مجمــوع خــاطــر دـشون همدستان  که  یارب غرض   این دست دهد  کی( 1
 چیدن  توان می  ریحان  آه، تلخ دود از هنوز او  دراز  فـزل کشــــان دامــن شبــی  دل  از  گذشت( 2

    شما  رخشان  روی آبی  دیده بـر زد  که  زان ر ـمگ شد  خواهد بیـدار مــــا آلـــود خـــواب بخت( 3
 یــــــا دلـم  را بــــــه  راز محــــــرم  شــــــو       یــــا تنـــــم را بــــدوز و مــرهم  شو  ( 4
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 است؟به کار رفتهای با ساختار » نهاد + مفعول+مسند+ فعل«  در کدام گزینه جمله 

 م اساخته ر ـسح آه از  من که  دی ـکلی این اید ـنگش من رخ  بر دری که  ممکن  نیست( 1

 ام اختهـس گرـج ونــخ و هـسوخت دل  با انـجه وانـال ت ـنعم از هـک  الله آن م ـمن( 2

 ام ساخته سفر زاد  خود تن  از شمع  همچو من  که  است آن از  روشن  من سودایی  دل ( 3

     امهـساخت  رـشک م ــتسلی کدستیـسب به د ـانهـریخت همنفسان قدحم  در  رـاگ رـزه( 4
 

 چند گزاره درست آمده است؟،  با توجه به ابیات زیر  

   است من  شام  و صبح  ورد  رخت،   و  زلف  ذکر   که             تو   عارض  و زلف  یاد  کنم   صبح   و  امـش  هـب
 است من، حیوان  ةسرچشم  هـک  وـت ای ـپ  خاک             ذره  یک  ندهم  جان،  صد  به و  جان  دهممی

  .است  شده  ذکر  نهاد  جمله   یک  در  تنها(  الف

 .  شودمی  دیده  بیت  دو  در  وابسته  وابستة  نُه(  ب

 های وابسته، دارای ده ترکیب اضافی هستند.جمله(  ج

 در این ابیات به کار رفته است.  وابستهنوع وابستة    ( دود
 یک (4دو                   (3سه                   ( 2چهار                   ( 1

 

 کدام بیت بیانگر مفهومی متفاوت است؟ 

 ار ـکش از عقیـق بود پود و از زمـرّد ت فکند  (جامة نو)( یکی به هامون فرّاش ابر، حلّه 1
 ار ـنبر کنوز نسیم باد سوسن کرد پر ع رده پر لؤلؤ دهــان ـر اللــه کــ( از ســرشت اب2
 ی سیم زمرّد آمد و بگـرفت جای توده ودـان ز بــرف اگر چندگــاه سیمیــن بـ( جه3
 بهار دیـدی؟ زهـره جبین و مه رخسار  ویــدی؟ خـورشید روی و غالیه م( بهــار دیـ4

 

 جز: ها یکسان است؛ بهی گزینهمفهوم ابیات همه 

  گوهر جـان به چـه کـار دگرم بـازآیـد ( گـر نثــار قــدم یـار گــرامــی نکنــم 1
  روان سوخته راروان به دوست برم این  گـر خــرند ز عشــاق جان سوخــته راا( 2
 ه چنان آمـد باز سوی عشاق جگرخست ( جان شیرین به تن مرده چه سان باز آید 3
 در بـزم صفـا گـردن دعــوی نفـرازنـد  نـد جان نگداز( عشاق تو تـا شـمع صفـت  4

 

 مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟   

  س نکـند ز عشق سیـر نبـاشد ز عیـش بـ ند نگه به کـس نکند ی ( کسی که روی تو بب1
 کـه بیشـتر ز دهـن تـیـــغ اشـتـها دارد  ( ز خوردن دل مـا نیست عشـق را سیـری 2
  ـری از قصاب نیسـت یی قربانیان را س دیده ( چشم ما را مرگ نتواند ز روی عشق بست  3
 ی من شود از می لب و پیمانهخشک تر می ( من و سیری ز عقیق لـب خوبان هیـهات!4

 

 م گزینه یکسان است؟ مفهوم ابیات کدا   

 دم آبـی به فراغـت نتوانست کشـید   ر نشـد دور از خلق  ضفرد شو فرد که تا خ  (الف
 ی که با آب چشم تر چه کنم؟ مرا بگو  گرفـتم بپوشـم آتـش دل ز چشـم خلق    (ب
 زان پیش که از جمع پریشـان گـردی  بگـریز چـو گردبـاد از صحــبت خــلق    (ج
 نبوسه بر خاک کف پای ز خود بیزار ز  پرستدور شو از صحبت خود بر در صورت   (د
 هاتو ای درد آشنا بیگانه شو از آشنایی  هاآمیزی دلیل نارســاییخودی را مـردم  (ه

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

 ها تفاوت دارد؟مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه 
 ان دارد ــار آشیـار خـقفس را تنگ بر من خ شود بر دل نباشد گر وطن غربت گوارا می( 1
 ردد ـتر از وطن گنشینکه غربت با عزیزی دل مهری اخوان( ندارد فکر کنعان یوسف از بی2
 ه دارد ـل آرزوی آب چـف بر لب نیــکه یوس تـ( نگردد تشنة خاک وطن سیراب در غرب3
 رزد ـلیـت از آن مـمـ قیرانـل گــعـآب در ل رودــرمی غربت نـ گـنه خوـاد بـ( وطن از ی4
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 مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت زیر متناسب است؟ 
 در رگ جان هر که را چون زلف پیچ و تاب هست«   تواند حلقه بر در زد حریم حسن را »می

 و؟ـرتـگیدامنق گشت  ـاشـچون تواند خون ع ( شوخی حسن تو دارد برق را در پیچ و تاب 1
 تـگر ذره را وجودی است از آفتاب حسن اس ( بود و نمود عاشق از آب و تاب حسن است 2
 ر داردـگــوۀ دیـلـن جـیــدف دُر ثمــدر ص رده رود ـپرده شود حسن چو در پ( عشق بی3
 گردد یــا مـه ج ـرو روان در همـه آن سـورن ت ـرون در اسـة بیـران حلق ـنظ( چشم کوته4

 

 است؟   نشده مفهوم عبارت زیر در کدام گزینه تکرار   

  افریقا  قلب   و  حبشه   تا  صباحی  چند  که  کرد   روشن  موسولینی  را  روم  امپراتوری   چراغ   آخرین .  ماندنمی  رو  یک  به   همیشه  دنیا
 .بود  مستعجل«  دولت»  کهدانیم اما همه می  راند  پیش   نیز

 کی   افسـر و است مـــانــده سخنی  جم تخت ز  داد  ثبـــاتی  کـی  حسـن و  سلطنت شکـــوه( 1

 گردان؟     فلک  حکــــمِ یـــا گــردان،  فلِک  حکم  را  وش فلک  ایوانِ است  کرده نگون گویی که ( 2

 جاویدان      ِآبستن  است خـــاک  ِ شکم  ایشــان ز  اینک؟  ورانتـاج آن رفتند   کجــا  کـه گفتـی ( 3

 است چون موال  که پیش تو جبین بر خاک ننهاده  حــوا نمـــاند در جهان شاهی ز نسل آدم و ( 4
 

 ابیات کدام گزینه به ترتیب با عبارت زیر تقابل و تناسب معنایی دارند؟  
 .پژمرد  دلبی  و  دردبی عقل  این  سرد  سموم   در  احساس  و الهام  و   خیال   و  شعر   معطّر   و   رنگین  هایگل  از پر  باغ  آن  و

 را   نما   انگشت  صورت  ایـن  کند  تــأمل  چــون  دندان   بـه  عقـل  بگـزد  تحیر  انگشت  سـر  (الف
 زت ـخونری  هایناوک  دست  از  عقل  انداخت  سپر  کی   تا  انداختن  نهان  سو  هر  از غمزه  خدنگ     (ب
 ت   ـفکـرش ایـن کـه چـون علف آرد بــه دس  هم مــزاج  خـر شده است این عقل پست     (ج
 ست(هوا)    هبا  چون   پراکنده  روح   وجود  بی  تـن  ت ـاس  تیرگی  گرفتار  عقل   چــراغ  بی  سـر       (د
 الف  – ( د 4الف                           –( ب 3ج                    –(د  2د                     – ( ج 1
 

 همـة ابیات با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؛ به جز:  

 اش نام نهادند پیــــر مغــان یـافت                آن خضر که فرخنده پیآیین طـــریق از نفس  

 گشتـــه خـدا را مددی            که غـریب ار نبــرد ره بـه داللت برود  ای دلیـل دل گــــم( 1

 ت             ریگ روان بـــا دلیــــل کـــار ندارد  ـقـــافلـة شــــوق بی نیــــاز زخضـر اس (2

 گــر در ســرت هـــوای وصـال است حافظ             بایــد کــه خاک درگه اهل هنر شوی( 3

 کنم  با صبا افتان و خیزان می روم تا کوی دوست             وز رفیقان ره استمــداد همت می( 4
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26- { 
ا

 البیت من استطاع إلیه سبیل
ّ

 : {هلل عیل الناس حج

 باشد که بتوانند به سویش راه یابند.  ( حج خانه )خداوند( به مردمی واجب الهی می1
 ( حج خانه )اهلل( بر مردم بر کسانی که بتوانند به سوی آن راه یابند واجب الهی است.  2
   باشد.اش بر هرکس که استطاعت یافتن راهی به سوی وی را دارد، واجب می( برای خداوند بر مردم حج خانه3
 باشد.  یابند، یک وظیفه الهی می( حج خانه )اهلل( بر مردمی که راهی به سویش می4
 

ضی هللا منک!« -27 ب من شر شیطان کان من أهّم االعمال عند الناس فاجتهد لیر
ّ

ن
َ

ج
َ

 کسب رضایة هللا و ت
ّ

 : »کأن

دست آورد و از بدی شیطان دوری کرد که از مهمترین کارها نزد مردم بود. پس تالش کن  ( گویی رضایت خداوند را به1
 برای راضی شدن خداوند از تو. 

دست آوردن خشنودی خداوند و دور شدن از شر شیطان از مهمترین کارها نزد مردم بود. پس بکوش تا خدا از  ( گویی به2
 تو راضی شود.   

دست آورد و دور شدن از بدی شیطان از مهمترین کارها نزد مردم است. پس تالش کن تا  ( مثل اینکه رضایت خدا را به3
 خدا از تو راضی باشد.  

( گویی کسب رضایت خداوند و دوری کردن از شر شیطان مهمترین کار نزد مردم بود. پس تالش کن تا  خداوند از تو  4
 راضی باشد. 

 

28-   
اح یا مجیب الدعوات!«:   و أنر عقیل و اجعل حظوظی من اإلن و إحِمنی »اللُهمَّ أعنیّ  شر

 هایم را از شادمانی قرار ده ای برآورنده دعاها!( خدایا مرا یاری کن و از من نگهداری کن و عقلم را روشن کن و بخت1
 قرار ده ای برآورنده دعاها! ( ای خدا من را یاری بفرما و حمایتم کن و تفکرم را روشن بنما و بختم را از سرور 2
 ( خدایا یاریم نما و حمایتم کن و عقلم را نورانی بفرما و بختم و شانس زندگیم را از سرور پر کن ای برآورنده دعاها! 3
 هایم قرار ده ای اجابت دهنده دعاها!( ای خدا مرا یاری کن و نیروی عقلم را روشنی ساز و لبخندها را در بخت4
 

َّ قد یذ  -29 نیَ
ُ

 یرتکبوا االعمال السیئة!«:  »ب
ّ

 کر المعلم تالمیذه القدماء، فلیعلم التالمیذ أّل

 آموزان بدانند که کارهای زشت مرتکب نشوند.  کند پس باید دانشاش را یاد میآموزان قدیمی( پسرکم، گاهی معلم دانش1
 ان بدانند کارهای بدی مرتکب نشوند.  آموزکند تا دانشآموزان قدیمی را گاهی یاد می( ای پسر کوچکم، معلم دانش2
 دانند که نباید مرتکب کارهای بد بشوند.  آموزان میکند پس دانشاش را یاد میآموزان قدیمی( پسرکم، گاهی معلم دانش3
قدیمی( پسرکم، معلم دانش4 آورد پس دانشآموزان  یاد خواهد  به  را  بدانند که مرتکب کارهای زشتی  اش  باید  آموزان 

 د. نشون
 

ها اإلخوان  » -30
ّ

نی ستنفتح بها المصائب و هللا  یا أی
ّ

 الحیاة یمنعنا من الکسل و هذا العمل مثل المفاتیح ال
ی

السیع ف

 َمَعنا!«: 

کند و این عمل مانند کلیدهایی است که مشکالت را باز  ها ما را منع میسعی و تالش در زندگی از تنبلیای برادران  (  1
 که خداوند با ماست!در حالیکنند می
هایی است که مشکالت با آن باز خواهد  کند و این عمل مثل کلیدتالش در زندگی ما را از تنبلی منع میای برادران  (  2

 ند همراه ماست!که خداوشد در حالی
کند و این عمل مثل کلیدهایی است که باز خواهند کرد مشکالت  تالش در زندگی ما را از تنبلی منع میای دو برادر    (3

 که خداوند با ماست! را در حالی
باز خواهد  کند و این عمل مانند کلیدهایی است که مشکالت با آن  تالش در زندگی ما را از تنبلی منع می  ای برادران  (4

 شد و خداوند همراه ماست! 
 
 
 
 
 

جمه أو التعریب: ) ∎∎  الجواب للیی
ی

ی األصح واألدق ف ّ
 (26- 35عیر
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31-  
ی

!«:  هذه المنطقه من البلد مواصفات ت »للظواهر الطبیعّیة ف
ً

ا
ّ

ها جمیلة جد
ّ

عراء عن وصفها ألن
ّ

 عجز کل الش

ها  کند. زیرا آنی شاعران را از وصف کردنشان عاجز میهای طبیعت خصوصیتش همه( در این منطقه از کشور پدیده1
 تند! واقعاً زیبا هس

ها  شوند زیرا آنها ناتوان میی شعرا از توصیف آنهایی دارند که همههای طبیعی ویژگی( در این منطقه از کشور پدیده2
 واقعاً زیبا هستند! 

ها واقعاً  ها عاجز است. زیرا آنهایی است که هر شاعری از توصیف آنهای طبیعت این منطقه از کشور ویژگی( برای پدیده3
 ند!  زیبا هست

سازد  ها ناتوان میی شاعران را از توصیف این ویژگیهایی دارند که همههای طبیعی در این منطقه از کشور ویژگی( پدیده4
 رسند!ها واقعاً زیبا به نظر میزیرا آن

 

ش -32
ُ

ف مع ا ّ  لعلنی أستطیع أن أتشر
ً

لفاز، قلت نفیس مشتاقا
ّ

تی لزیارة امام  »حینما رأیت مراِسم زیارة امام رضا )ع( من الت

وس کورونا!«:   رضا )ع( بعد انهدام فیر

( هنگامی که مراسم زیارة امام رضا )ع( را از تلویزیون مشاهده کردم، مشتاقانه با خود گفتم شاید بعد از نابودی ویروس  1
 ام برای زیارت امام رضا )ع( مشرّف شوم!  کرونا بتوانم با خانواده

ام بتوانیم  زیارت امام رضا )ع( را مشاهده کردم، با خود با اشتیاق گفتم: کاش با خانواده( هنگامی که از تلویزیون مراسم  2
 بعد از نابودی ویروس کرونا به زیارت امام رضا )ع( مشرّف شویم!  

ام  ( هنگامی که با اشتیاق از تلویزیون مراسم زیارت امام رضا )ع( را دیدم، با خود گفتم: امید است بتوانم همراه خانواده3
 بعد از نابودی ویروس کرونا برای زیارت امام رضا )ع( به مشهد مشرّف شوم.  

ام  ( هنگامی که از تلویزیون مراسم زیارت امام رضا )ع( را دیدم، مشتاق شدم با خودم گفتم امید است بتوانم همراه خانواده4
 بعد از نابود شدن ویروس کرونا به زیارت امام رضا )ع( مشرّف شویم! 

 

ی  -33 ّ
 :  الخطأ  عیر

ر! ( 1
ّ
 مثل الُمتفک

َ
 الفقر هو الجهل کما ال عابد

ّ
 أشد

 ای همچون متفکّر نیست!هطور که هیچ عبادت کنندترین فقر همان جهل است همانشدید
2 ) !

ً
نا جمیعا

ّ
 یسّّم أطول لیل العام یلدا و نحن نذهب إیل بیت جد

 رویم!  مان میکه ما همگی به خانة پدربزرگشود در حالیترین شب سال، یلدا نامیده میطوالنی
وا کل أصنام تعبدونهو فی قلوبکم حتی ترشدوا! ( 3  کِّسر

 پرستید، بشکنید تا رشد کنید! هایتان میها را در قلبهایی را که آنی بتهمه
 تمکن أن تکون مصابة بکورونا! لنجعل ثیابنا جنب باب الدار ألنها ( 4

 ها آلوده به کرونا باشند!  های خود را کنار درِ خانه قرار دهیم زیرا ممکن است آنباید لباس
 

ی الصحیح:    -34 ّ
 عیر

1)  :}
ً
 العّزة هلل جمیعا

ّ
 }و ال یحزنک قولهم إن

 گفتارشان تو را نباید ناراحت کند زیرا ارجمندی همه از آن خداونداست. 
 الصعو ( 2

ّ
یه نهایة األمرأو تصعدیه!: إن

ّ
ی أن تعد  بات کالجدار تستطیعی 

 ها باال بروید!ها را پایان کار بشمارید یا از آنتوانید آنها مانند دیوار هستند، میسختی
ها تأکل الفرائس حّیة!: ( 3

ّ
   سمکة الّسهم تعذیتها صعبة ألن

 د! خورتغذیه ماهی تیرانداز سخت است زیرا او شکارهای زنده را می
4 ) :!  رجیل تؤلمتی

ّ
   لم أقدر أن أجلس فی الحاملة ألن

 کند!  توانم در اتوبوس بنشینم زیرا پایم درد مینمی
 

 هیچ کاری نزد خداوند برتر از اندیشیدن نیست پس بیاندیشید تا نزد خداوند محبوب شوید:   -35

ا ( 1 را حتی تصی 
ّ
ک
َ
ف
َ
ت
َ
ر ف

ّ
یَ عند هللا! ال العمل أفضل عند هللا من التفک  محبوبی 

روا حتی تصبحوا محبوب عند هللا! ( 2
ّ
ر عند هللا فتفک

ّ
 ال عمل أفضل من التفک

رن حتی تصبحن محبوبات عند هللا! ( 3
ّ
فک
َ
ت
َ
ر عند هللا ف

ّ
 ال عمل أفضل من التفک

ِ عند هللا( 4
ی وا محبوَبی ْ روا حتی تصی 

ّ
ر عند هللا فتفک

ّ
 أفضل من التفک

ً
   ! ال عمال
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ات تستفید من        الحشر
َ

 العلماء أثبتوا خالل تجاربهم أن
ّ

ات، و لکن ما الغریزة فقط، یه وراء سلوک الحشر
ّ

ون ان  الکثیر
ّ

یظن

یال  عندما   
ا

مثل نبور 
ّ

فالز ء!  شر لیست کّل  الغریزة   
ّ

أن و   
ً

أیضا الفکر  خلّیته  قّوة  لیواظب  عمله  ک  ییی تعصف،  الری    ح   
ّ

أن حظ 

 )بیته( یک ال تسقط! 

عندما        لکن  و  فقط،  الخلّیة  صیانة  هم 
ُ

عمل  ، ی المسؤولیر من   
ً

عددا تضّم  حل 
ّ

الن خلّیة   
ّ

أن المعروف  من  الخلّیة    تتعّرضو 

 مجموعات  
ّ

خریللخراب أو الجفاف فإن
ُ

حل تدخل العمل إیل جانب فئة الصیانة تارکة نشاطها الغریزي لتساعد عیل    ا
ّ

من الن

 استحکام الخلّیة أو حمل الماء! 

أن        المعقول  فمن  السلوک  هذا  عن  المسؤولة  یهي  الغریزة  مجموعات   یبادر فإذا کانت   
ّ

أن نری  نا 
ّ

لکن ذلک،  إیل  الجمیع 

ة فقط تقوم بذلک!    صغیر
 

ی الصحیح:   -36 ِ
 عیر

ع بقوة الفکر! ( ل1
ّ
ات تتمت  الحِّسر

ّ
 م یثبت حتیّ اآلن أن

حل حیاة اجتماعّیة تظهر مصادیقها عند بروز المشکالت! 2
ّ
 ( للن

ي جنب أعمالها العادیة تقوم بمساعدة اآلخرین! 3
حل فی

ّ
 مجموعات الن

ّ
 ( عندما تصاب الخلّیة بمشکلة فإن

حل إ4
ّ
 یل المساعدة لکي ال تواجه الخلّیة بالخطر! ( عندما تواجه الخلّیة الخطر یبادر جمیع مجموعات الن

 

ل هو .............   -37
ّ

ة إلثبات ظاهرة التعق
ّ

ی الصحیح: أهّم حج ِ
 عیر

 ( المواظبة عیل الخلّیة عند العاصفة یک ال تسقط! 1

 ( الشعور بالمسؤولّیة تجاه تهدیم الخلّیة أو فقدان الماء! 2

 و 3
ً
ات عملهم أحیانا  القیام بعمل آخر! ( ترک بعض الحِّسر

 ( مبادرة الجمیع إیل ما علیه من الواجب تجاه سقوط الخلّیة! 4
 

ی الصحیح عیل حسب النّص:   -38 ِ
 عیر

 لزوال فکرة سیطرة الغریزة!  1
ً
 ( مشاهدات العلماء کانت سببا

ي اإلنسان! 2
ل عند الحیوانات ال تختلف عّما فی

ّ
 ( قّوة التعق

ه أضعف3
ّ
ل موجود لکن

ّ
 التعق

ّ
 أن

ّ
 من الغریزة!  ( ال شک

ب عیل قّوة العقل! 4
ّ
 ( الحیوانات قّوة غریزّیة تتغل

 

ی الصحیح: من اعتقد بسیطرة الغریزة عیل جمیع ترّصفات الحیوان یجب علیه أن .............  -39 ِ
 عیر

 فی سلوک الحیوان مع اآلخرین! 1
ً
 واضحا

ً
 ( یشاهد تعارضا

 فی نشاطات مجموعة واحدة من الحیوان2
ً
 ! ( ال یری اختالفا

 ( ینکر موضوع مساعدة الحیوان اآلخرین عند بروز المصائب! 3

روف المختلفة! 4
ّ
ي الظ

 الحیوانات ال تعمل بأسلوب واحد فی
ّ
 ( یقبل أن

 

 تتعّرض:   -40

 معلوم / فعل »فاعله إالخلّیة« –مزید ثالثی )من باب تفعیل(  –فعل  (1

 / فعل و فاعله ضمی  مستیی  – للغائبة   –فعل مضارع  (2
 مزید ثالثی

 حروف األصلّیة: ع ر ض / فعل و فاعله ضمی  مستیی  – مضارع للمخاطب  (3

 مزید ثالثی )من باب تفّعل( / فعل و فاعله »الخلّیة«   – للغائبة   –فعل مضارع  (4

 

ة ثّم أجب عن األسئلة ) ∎∎
ّ

 : یناسب النّص ( بما  36- 42اقرأ النص التایل بدق

ی ع  ∎∎   حیالصح  یر
ی

  لیاالعراب و التحل ف
ی

 ( 40-42): الرصف
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بادر«:   -41
ُ

 »ی

 مزید ثالثی )له حرف زائد( / فعل و فاعله »الجمیع«   –للغائب  –فعل  (1

 )حروف األصلّیة: ب د ر( / فعل و مفعوله »الجمیع« –للمفرد مذکر غائب   –فعل مضارع  (2

 فعل و فاعله محذوف  مجهول /  –مزید ثالثی )من باب تفاعل(  –فعل  (3

 معلوم / فعل و فاعل –مزید ثالثی  –للغائب  –فعل  (4
 

خری«:    -42
ُ

 »ا

 اسم التفضیل / صفة للموصوف: مجموعات –مفرد    –اسم  (1

ث  –مفرد    –اسم  (2
ّ
 اسم التفضیل / مضاف إلیه للمضاف: مجموعات –نکره  – مؤن

ث   –اسم  (3
ّ
 اسم الفاعل / صفة  –مؤن

ث  –مفرد    –اسم  (4
ّ
 اسم الفاعل / مضاف إلیه  – مؤن

 

ی الصحیح:    -43 ِ
 عیر

ة! 1 َ ِّسر
َ
 ُمک

ً
ه یحمل أشیائا

ّ
 ألن
ً
با  ( زرت صدیقی ُمِتَعجر

اِئَرة! 2
ّ
یَ فی القطار أو الط  أن ُیساِفروا راکبی 

َ
ّیاح ُیِحّبون  ( هؤالء السُّ

َمال3
ُ
َعتی ز ! ( شجر

ً
ا
ّ
رجات العالیه ُمَجد

ّ
 الد

ُ
َسْبت

َ
 إکت

 ثی ألثیّ

َسة! 4
ر
د
َ
َن إیل زیارة هذه األماِکن الُمق

ْ
ف ر
َ ِّسر
َ
ت
َ
 ( تلمیذاثی ت

 

ی  -44 ِ
 : الخطأ عیر

ح 1
ِّ
لة: الُمَصل

ّ
ذی یقوم بتصلیح السّیارات المعط

ّ
 ( ال

 ( تمثال من حجر أو خشب أو حدید ُیعبد من دون هللا: صنم 2

 الجبل: القّمة( وقع فی أعیل نقطة فی 3

ل4
ر
 ( صفة لجهاز أو آلة أو أدات ال یحتاج إیل التصلیح: الُمَعط

 

ی   -45 ِ
:  ما ِلیسعیر

ّ
 أو مضاد

ٌ
 فیه مرادف

لم! 1 ل السر
َ
 َبد
ً
 شدیدا

ً
یَ ِِصاعا  ِمن المسلمی 

ً
ا ی کثی   ( نری الیوَم بی 

 ( الشمُس و القمُر کوکبان فی السماء یوجدان الضیاَء و الظالم فی الّسماء! 2

م السائل ِعند اإلجابة َعن المسائل! ( 3
 عیل الُمجیب أن َیحییَ

ب! 4
ّ
ه
َ
حاس أو ذ

ُ
لقوا ِمن فضٍة، أو حدیٍد، أو ن

ُ
م خ

ُ
ل تراه

َ
 ( ه

 

ی   -46 ِ
 کتابة حرف »ان«:   الخطا عیر

ی
 ف

ک ُسدًی« 1 ریم: »أَیحَسُب االنسان أن ُییی
َ
د قاَل فی کتابِه الک

َ
 هللَا ق

ر
َحِِکَ إن

َ
 ( ف

2 !
ً
َل آیة یر

 هللا قادٌر عیل أن ُیییَ
ر
ل إن

ُ
ه ق  ِمن ربر

ٌ
َل َعلیِه آیة زر

ُ
ْو ال ن

َ
 ( و قالوا ل

ص3
ُ
ْل ت

َ
 ( ه

ّ
ستطیع أن ترشدنا إیل مکان غرق السفن؟ د

َ
ی ت الفی 

َ
 الد

ّ
 أن

ُ
 ق

 ا 4
ر
َع المرأة إن تحضی فی المجتمع! ( إن

َ
 اإلسالم َمن

ر
ِقدون أن

َ
اس َیعت

ّ
 کیی الن

 

منی و األمل:    -47
ّ

ی عبارة تدّل عیل الت ِ
 عیر

ن بالدی الجمیلة! 1
ُ
شاهد جمیع ُمد

ُ
 ( لیتتی ا

اس غایة ال تدرک! 2
ّ
 إرضاء جمیع الن

ّ
 ( کأن

اس ُیرحم فی حیاتهم! 3
ّ
ذین یرحم الن

ّ
 ال
ّ
 ( إن

! ( أردت 4
ً
ک کنت غائبا

ّ
شاهدک فی الجامعة لکن

ُ
 ا

 

 

 

ی المناسب للجواب عن األسئلة التالیة ) ∎∎  ( 43-50عیر
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ی الحرص:  -48 ِ
 عیر

ما یقصد إبراهیم اإلستهزاء بأصنما! 1
ّ
 ( إن

نت! 2 ة فی اإلنیی  ( هاتان البنتان قاَمتا بجولة علمیر

ی عیل هللا! 3 لی 
ّ
ی إندفعوا إیل القتال متوک  المدافعی 

ّ
 ( إن

ٍء قدیر}( 4  هللا عیل کل شر
ّ
 { قال أعلم أن

 

ی   -49 ِ
ن الخطا عیر

َ
 نوع »ال«:   ع

 »ال« نقی جنس  عاَش من یظلم الِعباد   ال ( 1

یه،  ال ( کلُّ طعاٍم 2
َ
ر اسُم هللِا َعل

َ
 فیه   ال ُیذک

َ
 نقی جنس(  –)نقی  برکة

3  
ً
 العّزة لِِل جمیعا

ر
 قولهم إن

َ
 »ال« نه  ( ال َیحُزنک

(  –)نقی  َیرَحم الناس    ال َیرحُم هللا َمن  ال ( 4  نقی
 

ن کلمة »کیَف«:    -50
َ

جیُب ع
ُ

 ی
َ

ی العبارة ِ
 عیر

1 !
ّ
یا، و یه ست ی ة ِمن الفی  منا الیوم فوائد کثی 

ّ
 ( تعل

! ( ک2 ی  أداِء واجباتهم الیومیة دؤوبی 
ب مدرستنا فی

ّ
ّل
ُ
 ان ط

 فی طریقی قطرات الماء و یه جاریة فی البحر! 3
ُ
 ( شاهدت

4 !
ً
ا  کثی 

ً
ی رسورا  ( زادتتی حفلة تکریم المتقاتلی 
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ها برای نیازمندی جهان به دهی« بر کدام بخش از استداللبیت »خشک ابری که بود ز آب تهی ناید از وی صفت آب -51
 متناسب با این موضوع است. .......... چنین آیة شریفة  اشاره دارند. هم ..........خداوند در  

 }یا أیّها النّاس أنتم الفقراء إلی اهلل{  – پیدایش  – ( اول 1
 }یا أیّها النّاس أنتم الفقراء إلی اهلل{  –پیدایش  –( دوم 2
 }وَ اهللُ هُوَ الغَنیُّ الحمید{  – بقا  –( دوم 3
 }وَ اهللُ هُوَ الغَنیُّ الحمید{  –بقا  – اول  -4

 

 خدا( و )ابراز بندگی نسبت به خدا( ویژگی   اگر بخواهیم به سه عبارت )معرفت نسبت به خدا(، )نیازمندی نسبت به  -52
 نسبت دهیم، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ 

 قابل افزایش   –ثابت  –( ثابت 1
 ثابت – قابل افزایش   –( ثابت 2
 قابل افزایش – ثابت  –( قابل افزایش 3
 ثابت –قابل افزایش   –( قابل افزایش 4
 

 است؟   نادرستکدام عبارت   -53

 هاست.  ( الزمة توانمندی ذهن انسان مبنی بر دستیابی به ماهیت امور، محدود بودن آن1
 ( عدم درک امور نامحدود، به دلیل محدود بودن ذهن انسان است. 2
 ( دیدن خداوند با هر چیز، امری مشکل و قابل دسترس است. 3
 باشد.  بخشی خداوند توسط موجودات عالم، حد و مرز ندارد و نشانگر صفات مختلف خداوند می( تجلّی4

 

 کند؟ امام علی )ع( در مناجات با محبوب خود، به ترتیب )عزت( و )افتخار( را در چه چیزی معرفی می -54

 پروردگاریِ خداوند  – ( بندة خدا بودن 1
 دوست داشتن خداوند –هد خواگونه بودن که خداوند می( همان2
 خواهدگونه بودن که خداوند میهمان -( پروردگاریِ خداوند  3
 بندة خدا بودن – ( پروردگاریِ خداوند 4

 

...« و »اعتقاد به دخالت  -55 اولیای دین »صلوات اهلل علیهم« در »برآوردن حاجات انسان  توانایی شفابخشی پیامبران و 
 .   ....... ...مستقل در امور جهان«، با مفهوم  

 توحید در ربوبیت تضاد دارد.   – ( به زمان حیاتشان اختصاص دارد 1
 توحید در ربوبیت منافات دارد.   –( مختص دورة حیاتشان نیست 2
 شرک ربوبیت منافات دارد.   – ( به زمان حیاتشان اختصاص دارد 3
 توحید در ربوبیت در تضاد نیست.   –( مختص دورة حیاتشان نیست 4

 

اداره میعبارات » -56 را  از یک مبدأ پدید آمده«، »اوست که جهان  اینجهان  به سوی کند« و  را  که »خداوند مخلوقات 
دارد. محدود و ..........  و  ..........    ، . .......... نماید« به ترتیب اشاره به توحید در  مقصدی که برایش معین فرموده، هدایت می

 است. .......... و باز کردن حسابی جداگانه برای سایر مخلوقات، شرک در   ..........ناقص فرض کردن معلول شرک در  

 خالقیت  – ربوبیت خالقیت   –خالقیت  –( خالقیت 1
 ربوبیت   –خالقیت  –ربوبیت  –ربوبیت  –( خالقیت 2
 خالقیت   –ربوبیت  –ربوبیت   –ربوبیت  –( ربوبیت 3
 ربوبیت   –خالقیت  –خالقیت  –ربوبیت  –( ربوبیت 4
 

 عبارت »جهان از چند مبدأ پدید آمده« با کدام آیه در تضاد است و این موضوع مربوط به چیست؟  -57

 توحید در ربوبیت - ( »ُقلِ اهللُ خالِقُ کُلِّ شَیءٍ وَ هُوَ الواحِدُ الَقهّارُ« 1
 شرک در خالقیت   -  الوحِدُ الَقهّارُ« ( »ُقلِ اهللُ خالِقُ کُلِّ شَیءٍ وَ هُو2َ
 توحید در خالقیت   - ( وَ هُوَ رَبُّ کلِّ شیءٍ« 3
 ( »وَ هُوَ رَبُّ کلِّ شیءٍ« شرک در ربوبیت 4
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باشد و باتوجه می  .......... نمودار شدن توحید در یک اجتماع مردمی، مشروط به موصوف شدن حاکم آن اجتماع به صفت   -58
 شود. می..........  گردانی از خداوند و گرفتاری به شرک موجب گرفتار آمدن انسان در  در آیات قرآنی، روی

 زیان آشکار  – ( مقبولیت 2   زیان آشکار   –( مشروعیت 1
 گمراهی دور    –( مشروعیت 4   گمراهی دور   – ( مقبولیت 3

 

 گوی این پرسشاگر بخواهیم با دقّت در ادلّة قرآنی مصداقی از راه صحیح زندگی را نشان دهیم، کدام عبارت پاسخ   -59
 چنین این موضوع زاییدة کدام مطلب است؟ است؟ هم

 بودن خداوند. صاحب و مالک اختیار  –( عدم پیروی از بت درون و بیرون 1
 خالقیت خداوند.   –( عدم پیروی از بت درون و بیرون 2
 خالقیت خداوند.   – ( اطاعت و بندگی خداوند 3
 صاحب و مالک اختیار بودن خداوند.   – ( اطاعت و بندگی خداوند 4

 

فلت از خداوند و تقویت چنین کم شدن غبرتری مؤمنان بر یکدیگر چیست؟ همبنابر سخن شریفة پیامبر )ص(، اساس     -60
 محبت او در قلب انسان، مولود چه موضوعی است؟ 

 های شیطان ناپذیری در برابر وسوسه نفوذ - ( نماز و روزه 1
 نیایش با خداوند –( نماز و روزه 2
 نیایش با خداوند –( مراتب اخالص 3
 های شیطان ناپذیری در برابر وسوسه نفوذ - ( مراتب اخالص 4
 

ای از آن در  ص( نتیجة چیست و نمونه0های حکمت و معرفت از دل و زبان از دیدگاه پیامبر اکرم  جاری شدن چشمه -61
 کدام آیة شریفه است؟ 

 »اَنِ اعبُدونی هذا صِراطٌ مُستقیمٌ«  - ( انجام خالصانة کارها به مدت چهل روز 1
 مُستقیمٌ« »اَنِ اعبُدونی هذا صِراطٌ   - یابی به درجاتی از حکمت ( دست2
 »اَن تَقوموا لِلهِ مَثنی و ُفرادی«   - یابی به درجاتی از حکمت ( دست3
 »اَن تقوموا لِلهِ مثنی و ُفرادی«   - روز  ل( انجام خالصانة کارها به مدت چه4

 

های ما و تعیین عاقبت و سرنوشت ما چیست و روشن بودن وجود اختیار به چه معناست و کدام گیریمبنای تصمیم -62
 گردد؟  اصطالح برای آن اطالق می

 مطلق –نیازی آن از استدالل بی - ( اختیار محدود 1
 وجدانی  –درک شهودی آن  – ( آزادی مطلق 2
 بدیهی  – نیازی آن از استدالل بی - ( اختیار محدود 3
 مشهود   –درک شهودی آن  – ( آزادی مطلق 4
 

 شوند؟ های الهی مطرح میها« به ترتیب در کدام سنتور شدن در تاریکی»آشکار شدن باطن« و »غوطه   -63

 و استدراجامالء  –( امداد الهی 2   امداد الهی   –( امداد الهی 1
 ابتالء الهی  –( توفیق الهی 4   توفیق الهی   –( ابتالء الهی 3
 

های الهی اشاره دارد و کدام آیه حاکی بر این یک از سنتمفهوم »ایجاد زمینة مناسب برای رشد و تعالی« به کدام   -64
 موضوع است؟ 

 »وَالَّذینَ جَاهَدُوا ِفینَا لَنَهدینَّهُم سُبُلَنَا«   -های توفیق الهی  ( جلوه1
 هُم سُبُلَنَا«  »وَالَّذینَ جَاهَدُوا ِفینَا لَنَهدینَّ -( امالء و استدراج  2
 »پروردگار شما، رحمت را بر خود واجب کرده است.«   -( امالء و استدراج  3
 »پروردگار شما، رحمت را بر خود واجب کرده است.«   -های توفیق الهی  ( جلوه4
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الهی« مصادیق اگر بخواهیم برای »علت مهلت دادن به کافران و بدکاران« و »علت مهلت دادن به تکذیب کنندگان آیات     -65
 قرآنی ذکر کنیم، کدام گزینه مصدّق این عبارات است؟ 

 »أُملی لَهُم إنّ کَیدِی مَتینٌ« - ( »إنَّما نُمِلی لَهُم لِیَزدَادُوا إثماً« 1
 »إُملی لَهُم إنّ کَیدِی مَتینٌ«   -( »إنَّما نُمِلی لَهُم خَیرٌ لِاَنُْفسِهِم«  2
 »سَنَستَدرِجُهُم مِن حیثُ الیَعلمون«   -( »إنَّما نُمِلی لَهُم خَیرٌ لَاَنُْفسِهِم«  3
 »سَنَستَدرِجُهُم مِن حیثُ الیَعلمون«   - ( »إنَّما نُمِلی لَهُم لِیَزدَادُوا إثماً« 4

 

  درفرمایند: »َمن یَموتُ بِالذُّنوبِ اَکثَرُ مِمَّن یَموتُ بِاآلجالِ ...« گناهکاری و نیکوکاری  حدیث امام صادق )ع( که می  مطابق   -66
 انسان تأثیر مستقیم دارند و این موضوع بیانگر چیست؟  ..........

 تغییر یافتن تقدیر الهی در گرو اعمال خواه ناخواه انسان  –( عمر 1
 تغییر یافتن تقدیر الهی در گروه اعمال خواه ناخواه انسان –وت ( مال و ثر2
 تغییر یافتن قضای الهی در گرو اعمال اختیاری انسان –( عمر 3
 تغییر یافتن قضای الهی در گروه اعمال اختیاری انسان  –( مال و ثروت 4

 

کنند« و ة قوانین خاصی حرکت میهای جهان در دایر مند است«، »پدیدهاساس هریک از عبارات »جهان خلقت قانون   -67
 گردد؟ های الهی باز مییک از ویژگیپیماید« به کدامهای جهان مسیر تکاملی خود را می»هریک از پدیده

 قضا  – تقدیر  –( تقدیر 2   قضا   – قضا   –( تقدیر 1
 قضا   – قضا   –( قضا 4   تقدیر   – تقدیر  –( تقدیر 3
 

 .   ..........ایم زیرا  بیان کرده  .......... ای  یابد« جملهها تعمیم میمندی نظام خلقت به همة پدیدهاگر بگوییم: »قانون -68

 مندی است.  ها نیز مشمول این قانونزندگی فردی و اجتماعی انسان –( درست 1
 ها است. ی همة پدیدهمند نظام خلقت، توجه به پیوستگنگرش صحیح در ارتباط با قانون –( درست 2
 ها است.  مند نظام خلقت، توجه به پیوستگی همة پدیدهنگرش صحیح در ارتباط با قانون –( نادرست 3
 مندی است.  ها نیز مشمول این قانونزندگی فردی و اجتماعی انسان –( نادرست 4

 

یالت درونی خود را متناسب با خواست کوشد تماپیام کدام عبارت گویای این است که: »انسان موحّد کسی است که می   -69
 و رضایت الهی قرار دهد.«  

 ( »اَ رَاَیتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَهَهُ هَواهُ اَ َفاَنتَ تَکونٌ عَلَیهِ وکیالً« 1
 ( »أنَّ اهللَ رَبّی وَ ربَّکُم فَاعبُدوهُ هذا صِراطٌ مُستقیمْ«  2
 ( »اَلم اَعهَد اِلَیکُم یا بَنی آدَمَ ال تَعبُدوا الشَّیطانَ اِنَّهُ لَکُم عدوٌّ مُبین«  3
 ( »وَ مِنَ النّاسِ مَن یَعبُدُ اهللَ عَلی حَرفٍ َفاِن اَصابَهُ خَیرٌ اطمَأَنَ بِهِ«4
 

 ای در وجود او دارد؟ کند و این کوشش چه ثمرهانسان موحّد در چه مسیری تالش می -70

 شخصیت ثابت و پایدار  –ریزی برای تقویت آنها ( هماهنگی میان امیال و غرایز و برنامه1
 شخصیت ثابت و پایدار  –( تناسب میان تمایالت درونی و رضای الهی 2
 گیری متفاوت شخصیتی متعادل با جهت –ریزی برای تقویت آنها مه( هماهنگی میان امیال و غرایز و برنا3
 گیری متفاوت  شخصیتی متعادل با جهت –( تناسب میان تمایالت درونی و رضای الهی 4
 

 ت؟ در فرهنگ اسالمی به چه معنایی است؟ و هدف خداوند از اجرای این سنت در اجتماع، چیسابتالء   -71

 نشان دادن تمایالت درونی افراد  - ان ظهور رساندن استعدادهای انس( به 1
 ها آشکار شدن باطن انسان - به ظهور رساندن استعدادهای انسان ( 2
 ها انسان باطن شدن  آشکار  –قرار دادن فرد در تنگنا یا موقعیتی که صفات درونی خود را بروز دهد ( 3
 د افرا درونی  تمایالت دادن  نشان –قرار دادن فرد در تنگنا یا موقعیتی که صفات درونی خود را بروز دهد ( 4
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 ار« با کدام آیه از نظر مفهومی تناسب دارد؟شیء و هو الواحد القهّ »قل اهلل خالق کلّ  ة شریفآیة   -72

 رجعون« کم الینا ال تُا و انّ ما خلقناکم عبثّفحسبتم انّ( »أ 1
 « او ال یشرک فی حکمه احدّ ن ولىّ ن دونه مِ»ما لهم مِ( 2
 « أنٍی شَفِ  وَهُ ومٍیَ  لَّکُ رضِ االَ وَ ماواتِ ی السَّ ن ِفمَ هُ لُساَیَ»( 3
 « کم فاعبدوه هذا صراط مستقیمی و ربّاهلل ربّ نّ»اِ( 4

 

عونی« به ترتیب بیانگر کدام بِاتَّاهلل فَ  ونَبّحِم تُ نتُ ن کُکم الى یوم القیامة« و »قل اِهو لیجمعنّ  »اهلل الاله االّ   ة دو آیپیام   -73
 موضوعات می باشد؟ 

 توحید عملی  -معاد جسمانی و روحانی انسان   - توحید در خالقیت، ربوبیت و عمل ( 1
   عملی  توحید -  الهی عدل  براساس معاد ضرورت  - توحید در خالقیت، ربوبیت و عمل ( 2
 عمل   و ربوبیت خالقیت،  در  توحید  -  انسان روحانی  و جسمانی معاد -  عملی  ( توحید3
 ل عم  و ربوبیت خالقیت،  در  توحید  -  الهی  عدل  براساس  معاد ضرورت  - توحید عملی( 4

 

 شریفه، قابل دریافت است؟  ة»وحدانیت در خلقت و وحدانیت در تدبیر از یکدیگر جدا نیستند« از مفهوم کدام آیعبارت   -74

 « قیمٌستَمُ راطً هذا صِ دوهُ اعبُم َفکُ بُّرَ ی وَبّرَ اهللَ  نَّ»اِ( 1
 « حونَسبَ یَ کٍ لَ فی َف  لُّکُّ وَ  هارِ النَّ  قُسابِ یلَ ا الَّلَ  وَ رَمَالقَ  کَدرِن تُ اَها لَغی نبَیَ مسَ ا الشَّ»لَ ( 2
   «بیدِلعَلِ  امِظلُّ بِ یسَلَ  اهللَ نَّاَ  م وَکُ یدیاَت مَدَّبما قَ  کَ »ذلِ( 3
 « هِعدِن بَمِ دٍحَاَن ما مِهُسَکَم اَن اِ تا ن زالَ ئِلَ زوال وَ ن تَاَ رضَ االَ وَ ماواتِالسَّ ُکمسِ اهلل یُ نَّاِ»( 4

 

 ؟ کدام آیه سبب رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد می گرددپیام   -75

 ا وهم ال یفتنون« ن یقولوا آمنّ اکوا ترَیُ  نْاَ اسُالنّ  سبَ حَاَ( »1

 «  اًک محظورک و ما کان عطاء ربّبّ رَ هؤالء و هؤالء من عطاءِ نُمِدُّ کُلّاً»( 2
 ماء و االرض« فتحنا علیهم برکات من السّ قوا لَ رى آمنوا واتّاهل الُق »و لو انّ (3
 ثما« اِما نملی لهم لیزدادوا نّالنفسهم ا ما نملی لهم خیرٌنّاذین کفروا الَّ »و ال یحسبنَّ( 4
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Part A: Grammar and Vocabulary  

Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words 

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

sentence. Then mark your answer sheet. 
 

 Due to the condition Covid19has made, Armin rarely cut his hair in the barbershop, ----------?  
1) hasn't it 2) didn't he 3) has it  4) did he 
 

 Ali----------lately----------to look after his baby brother while his parents are not at 

  home. 
1) will be –  suggested 2) is – suggesting 

3) has been – suggested 4) had been – suggested 
 

 A: Mohammad, did Reza invite you to his birthday party? 

      B: No, But If I----------, I couldn't attend. 
1) were invited  2) invited  
3) would invited  4) had invited  
 

  Which of the following sentences is grammatically WRONG? 
1) The library where I studied was closed purposelessly.   
2) We went to the stadium which national games were supposed to be held. 
3) Corona virus has caused an enormous disaster, so people try to quarantine more than 
ever. 
4) Alex made a presentation to which we listened carefully. 
 

 Finally, I was able to avoid the catastrophe, but I must confess that without my parents' and 

my friends' ---------- I don't think I could deal with that. 
1) blessings 2) combinations  3) generations  4) inspirations 
 

 The NGOs have welcomed the comments, but are urging the government to release all 

remaining prisoners immediately and---------- . 
1) untruly 2) unconditionally 3) unconsciously  4) unnaturally 
 

 He was really engaged in preparing himself for the midterm exam, but he also---------- his 

time for his friends to solve their problems. 
1) filled 2) divided 3) cleared  4) spared  

 

 Teachers' questions were designed to ---------- information about the extent of teaching 

efficiency as perceived by the respondents. 
1) succeed 2) eliminate 3) elicit  4) preserve 
 

 While going back home, they crashed dreadfully and all members of the family passed away. 

But actually I believe they didn't ---------- such a fate. 
1) deserve 2) take 3) handle 4) deal 

 

 Diego Armando Maradona was a legend whose funeral thousands of people attended. 

Unfortunately, I couldn't gain ---------- . 
1) weight 2) attention 3) entry 4) power 

 

 

 



 15صفحه   7ه  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

 Sometimes it is better to ---------- our selfish thoughts to the idea of paying attention to the 

beneficial ideas that our friends suggest.  

1) convert  2) get  3) complete 4) replace 
 

 Corona virus is a/an ---------- virus that makes a person breathe hard once it enters the lungs.  
1) helpful  2) monolingual  3) micro 4) infectious 
 

Part B: Cloze Test  
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide which 

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

Scientists disagree about the place of instinct in human behavior. Sociobiologists urge that 
even (88) ---------- forms of human behavior can have an instinctive basis. They (89) ------- 
we have an inborn urge to propagate our own genes and those of our biological relatives. 
Social customs that (90) ---------- the odds of such transmission survive in the form of 
kinship bonds, courtship rituals, altruism, taboos against female adultery, and many 
aspects of social life. Other social scientists have argued that human behavior (91) ---------
- solely by learning. Psychologists today generally take a middle path. They acknowledge 
that human behavior is (92) ---------- by our biological heritage, but most doubt that either 
imprinting or true instincts occur in human beings. 
 

 1) complicated  2) competitive 3) commercial 4) crowded 

 1) hide   2) connect  3) believe  4) enable 

 1) import   2) strengthen 3) reduce  4) clarify  

 1) explains   2) can be explained 

3) explain   4) would explained 

 1) appreciated  2) contained  3) compiled  4) influenced 
 

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: 
 

A major revolution for the automated office is electronic mail. The customary postal 
system requires messages written on paper to be transmitted physically from one location 
to another. With electronic mail, messages are converted into electronic signals, 
transmitted anywhere in the world, and then changed back into the original written form, 
all in several seconds or minutes at most. 

     Through the use of video screens in company offices, a single document can be 
transmitted to hundreds of people in dozens of branch offices at the same time. Thus, 
electronic mail, along with databases, can be an important asset in teleconferences. 
Furthermore, the use of electronic mail in the form of a "mailbox" attached to a telephone 
is also of great value. Since in offices many telephone calls go uncompleted on the first 
attempt, with electronic mail, two-way conversion is not essential, so it reduces telephone 
use and saves time . 
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      Electronic mail is far more expensive than the postal system, as it must compete for 
transmission space on satellite, telephone, and cable links. But planned increases in 
satellite communications should lower the price and assist in the spread of electronic mail. 

 

 It can be inferred from the passage that the advantages of electronic mail are---------- 
1) its low cost and efficiency. 
2) its use of the postal system and telephone "mailboxes". 
3) its role in satellite communications and telephone calls. 
4) its speed and utility. 
 

 What does the underlined word ''transmit'' in first paragraph in line 2 means? 
1) Travel 2) Transfer 3) Think  4) Translate 
 

 The passage implies that electronic mail---------- 
1) will be used more often in the future.  
2) will soon outlive its usefulness.  
3) is too time consuming for most offices.  
4) could never take the place of the current postal system. 
 

 Which of the following can be inferred from the passage? 
1) Electronic mail saves money but not time. 
2) Electronic mail will eventually replace the telephone. 
3) Electronic mail has more than one use in the office setting. 
4) Electronic mail is not a new phenomenon. 
 

PASSAGE 2: 

The first black literature in America was not written but was preserved in an oral tradition, 

in a rich body of folklore, songs and stories, many from African origins. There are 

humorous tales, Biblical stories, animal stories, and stories of natural phenomena, of good 

and bad people, and of the wise and foolish. Many reflect how African-Americans viewed 

themselves and their lives. The lyrics of blues, spirituals, and work songs speak of 

suffering and hope, joy and pain, loved ones, and religious faith, and are an integral part 

of the early literature of black people in America. 

       The earliest existing written black literature was lucky Terry's poem" Bars Fight" 

written in 1746. Other eighteenth-century black poets include Jupiter Hammon and 

George Moses Horton. The first African American to publish a book in American was 

Phillis Wheatley. Black poetry also flourished in the nineteenth-century, during which the 

writings of almost forty poets were printed, the most notable of whom was Paul Laurence 

Dunbar, the first black American to achieve national acclaim for his work. Dunbar 

published eight volumes of poetry and eight novels and collections of stories. 

       More than three dozen novels were written by Black between 1853 and 1899, but 

autobiography dominated African-American literature in the nineteenth-century, as it had 

in the eighteenth. In the twentieth century, however, fiction has presided, with Charles W. 

Chestnut, America's first black man of letters, successfully bridging the two books that 

appeared in 1899, and had three books published between 1900 and 1905. He was a 

pioneer of the "new literature" of the early 1900s, which aimed to persuade readers of the 

worth and equality of African Americans. 
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 Which of the following is NOT mentioned in the passage as part of the oral tradition of 

African Americans? 
1) humorous tales 2) Tales of adventure             
3) Biblical stories 4) Animal stories 
 

 According to the passage, the lyrics of the blues and spirituals are often concerned with------ 
1) the pain and joy of the life. 
2) loved ones and animals. 
3) religion and nature. 
4) wise and foolish people. 

 The word " flourished " in the passage is closest in meaning to ---------- 
1) deprived 2) developed 3) delivered  4) depended. 
 

 Based on the passage, all statements are true except ---------- 
1) Black wrote more than 36 novels between 1853 and 1899. 
2) Paul Dunbar was the first African American to receive national recognition for his 
writing. 
3) Lucky Terry's poem" Bars Fight" which is about black literature was written in early 
1900s. 
4) Stories show how African-American view their life 
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 زمان تا شماره از شماره التعداد سؤ درس

 دقيقه 47 130 101 30 ریاضي

 دقيقه 36 180 131 50 شناسيزیست

 دقيقه 37 210 181 30 کفيزی

 دقيقه 30 235 211 25 شيمي

 

 دقيقه 150 گویی:مدت پاسخ 135 تعداد سؤال:

 

 گروه آزمایشی علوم تجربی ختصاصیادفترچه 

 (17/10/99چهارشنبه ) 7ـ مرحله  مازآزمون 
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yنمودار تابع  -101 x= +
1

3
2

های منفی انتقال می دهیم. نمودار جدید   yواحد به طرف   1های مثبت و   xواحد به طرف    6را،    

 و نمودار اولیه با کدام طول متقاطع اند؟ 

1 )1 2)
3
2

  3)−
3
2

   4)2 

 

xاگر  -102 x+ = − 
 

22 xباشد، حاصل 1 x x++ −     
     

2 3 44 8  کدام است؟   16

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

نمودار تابع  -103
x

y cos= −
2

 های زیر اکیداٌ نزولی است؟در کدام یک از فاصله  

1)  [ , ]



2
 2)  [ , ]

 
−
2 2

 3)  [ , ]−  − 3 2  4  )[ , ] 2 3 

 

)ی نقطه -104 , )−2 yروی نمودار تابع   1 f (x)=  یک از نقاط زیر حتما روی نمودار تابع قرار دارد. کدامy f ( x)= −2 2 3  
 قرار دارد؟ 

1)  ( , )11 2)  ( , )−2 5 3)  ( , )−1 5  4  )( , )2 1 
 

)اگر  -105 ) ( )x x
g x ( ) ,f x

x x

= =

− + +2

1
3 6

 کدام است؟  fogباشند، دامنه تابع   

1)  ( , )− +
1
2

 2)  ( , )+
1
2

 3)  ( , )− +1 4)  ( , )− −1  
 
 

)اگر  -106 ) ( )
x

g x x , f x
x

+
= + =

+

3 5
3

1
)باشد، جواب های معادله     ) ( )fog x gof x=   کدام است؟ 

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

fاگر  -107 (x) x= −3 1 ،g(x) ax b= + ،(g of )( )− − =1 1 17 )gو   4 ) =1  کدام است؟  (a,b)باشد، دوتایی   3
1)  ( , )10 2)  ( , )2 1 3  )( , )11  4  )( , )1 2 
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yی ضابطه -108 x x= −  ی وارون آن در این بازه کدام است؟ در یک بازه، نزولی اکید است. ضابطه  6

1)  
x

x

+ −

 

3 9

3 6
 2)  

x

x

+ −

 

3 9

0 9
  

3)  
x

x

− −

 

3 9

3 6
  4  )

x

x

− −

 

3 9

0 9
 

 

yخط  -109 x= − fنمودار معکوس تابع   5 (x) ax x= + +4 کدام   aکند. مقدار  قطع می  2ای به عرض  را در نقطه  1
 است؟

1 )1 2 )2 3)  
2
3

  4  )
4
3

 
 

 

 اگر -110
Cos x

Sin x

+
=

1 1
3 4

 باشد، حاصل    
Sin( x)

Cos( x)

−

+ +1
 کدام است؟   

1  )
3
4

 2)  
4
3

  3  )
16
9

  4)  
9
16

  

 

tanحاصل عبارت   -111 Cos cot Sin−780 330 315  ، کدام است؟ 510

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

yاگر نمودار  -112 a Cos(x )


= + −2
4

 کدام است؟   abبه صورت مقابل باشد، مقدار    

1)  


−
5
6

    

2  )


−
5
12

 

3)  
5
6

    

4  )
5
12
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yرو قسمتی از نمودار تابع شکل روبه  -113 Cos(mx)= +
1

2
2

xاست. مقدار تابع در نقطه   


=
10
3

 کدام است؟   

1)  −
1
2

 2)  
1
2

    

3)  −
3
2

 4)  
3
2

  

 

 

yنمودار تابع  -114 Cot( x)


= − 3
2

]، در بازه  , ]0 از چند قطعه تشکیل شده است؟ ، 

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

Sinاگر  -115 Cos −  =
1
3

)Cos، آنگاه مقدار  )

− 

3
2

2
 کدام است؟   

1)  −
8
9

 2)  −
4
9

 3)  
4
9

  4  )
8
9

 

 

Sinی مثلثاتی جواب کلی معادله -116 x Cosx− =22 3  ، کدام است؟    0

1)  k


 
2

2
3

  2)  k


 2
3

   

3)  k


 
5

2
6

  4  )k


 −
3

 

 

)Sinی مثلثاتی جواب کلی معادله -117 x)Cos(x ) Sin ( )
 
+ −  = 23 2

2 3
kکدام است؟ )    Z) 

1)  k


 
6

 2)  k


 
3

 3)  k


 2
6

  4  )k


 
12

 

 
 

Sinی مثلثاتی جواب کلی معادله -118 x Sin x+ =22 2 K، به کدام صورت است؟ ) 1 Z ) 

1)  k


 −
8

  2  )
k 

−
2 8

 

3)  
k 

+
2 8

  4  )k


 +
8
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حاصل   -119
x ( )

x
lim

x x+→ −

−

+ +

2

2

4

2 3
 کدام است؟   

1 )2 2 )2 - 3)  
1
2

  4  )−
1
2

 
 

حاصل   -120
x

x [x]
lim

x−→

+ −

−

3

3

5
3

 کدام است؟   

1)  −
1
12

 2)  
1
12

 3)  −
1
4

  4  )
1
4

 

 
 

حاصل   -121
x

cos x
lim

sin x→

− 3

20

1
 کدام است؟   

1)  
1
6

 2)  −
1
6

 3)  
1
12

  4  )−
1
12

 

با ضابطه   fتابع   -122
x

x
f (x) x x

ax a x

 −


=  −
 − + 

3 1
1

6 1

 پیوسته است؟   در   aبه ازای کدام مقدار    

a  ( فقط 1 a  ( فقط 2 0= =  a( هر مقدار حقیقی 4  ( هیچ مقدار 3 2

 

f، تابع aبه ازای کدام مقدار   -123 (x) a[ ] [x]
x

= − +
4

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

 ( هیچ مقدار 4  - 1( 3 2( 2 1( 1
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رو نمودار تابع شکل روبه  -124
(a )x x

f (x)
x bx

− + +
=

+

2

2
1 1

aاست.    b+ کدام است؟ 

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

 

اگر  -125
x x

f (x)
ax x

−
=

+ −2
5

4 4
و   

x
lim f (x)
→

= +
2

باشد، حاصل   
x

lim f (x)
→−

 کدام است؟  

1)  1 2)  −
2
3

 3)  −1  4  )
2
3

 

 

حاصل   -126

x

sin x
lim

sin x−


→

−

−25
4

1 2

2 1
 کدام است؟   

1)  + 2)  − 3)  
1
2

  4  )
2
2

 
 

ی در تابع با ضابطه -127
n

x x x
f (x)

ax

− + +
=

−

22 3

6
، اگر 

x
lim f (x)
→−

= −
1
2

باشد، آنگاه 
x
lim f (x)
→1

 ، کدام است؟ 

1)  −
1
6

 2)  −
1
8

 3)  
1
4

  4  )
1
3
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xای به طول در نقطه  dمطابق شکل زیر، خط   -128 =  مماس است.   f(x)بر تابع   2

)اگر  ) ( )f f = =2 2  کدام است؟  Bباشد، آنگاه عرض نقطه    2

1 )4     
2 )6  
3 )8    
4 )10 

 

 

 

)با فرض  -129 )f x x x= −2 حاصل    3
( ) ( )

x

f x f
lim

x+→

−

−3

3

3
 ؟ کدام است  

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

 

 

)اگر  -130 ) ( )f x x x x x= − − +
32 22 باشد، حاصل   2

( ) ( )
h

f h f
lim

h→

+ −

0

2 2
 کدام است؟     

1 )6 2 )3 3  )
3
2

     4  )
3
4

 

 

 

 

y 

x 
d 

A 

B 

f(x) 

2 3 
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  است؟  نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   -131

 »در نوعی سنگواره ممکن است ..................« 
 های بدن یک جانور یافت شود.( همۀ قسمت1
 ( هیچ قسمتی از جاندار یا اثری از آن دیده نشود.2
 ترشحات نوعی جاندارِ دیگر یافت شود.( جانوری درون 3
 طور نسبی حفظ شده باشد. ( اسکلت خارجی بدن جانور به4

 

بر روی یک کروموزوم قرار   bو    Aمفروض است که در آن دگره )الل(های    AaBbCcنمود )ژنوتیپ(  نوعی گیاه با ژن -132
آید وجود مینمود )ژنوتیپ( ................. فقط در صورتی بهای با ژناند. در صورتی که این گیاه خودلقاحی کند، زادهگرفته

 که دو گامت نوترکیب با هم لقاح یابند. 

1 )AaBbCc 2 )AaBBCC 3 )Aabbcc 4 )aabbCC 
 

 ایر از گونه همواره درست است؟کدام عبارت، بر اساس تعریف ارنست م  -133

  کنند.گونه قطعاً با هم آمیزش می( دو فرد هم1
 توانند با هم آمیزش کنند.گونه نمی( دو فرد غیرهم2
 گونه، زایا هستند. های حاصل از آمیزش دو فرد هم( زاده3
 گونه هستند. ( در صورت زیستابودن زادۀ حاصل از یک آمیزش، قطعاً والدین هم4

 

دهد. با توجه به نتایج این آزمایش، های سانتریفیوژشده در آزمایش مزلسون و استال را نشان میتصویر مقابل، نمونه -134
 کدام گزینه صحیح است؟

 چگالی سنگین دارند.  C( در ظرف DNAهای دِنا ) ( فقط بعضی رشته1
 چگالی یکسان دارند. Bنوکلئوتیدی در ظرف های پلی( همۀ رشته2
 شد. تشکیل می Aدقیقه، سه نوار در ظرف   60ت ادامۀ همانندسازی پس از ( در صور3
 ( هستند.N14حاوی نیتروژن سبک ) X( در نوار DNAهای دِنا )( همۀ مولکول4

 

  طورهای مرتبط با تجزیۀ الکتوز و مالتوز در باکتری اشرشیاکالی بهچند مورد، عبارت زیر را در مورد تنظیم بیان ژن -135
 کند؟ یمناسب تکمیل م 

 »در صورت عدم حضور گلوکز و حضور .................. در محیط باکتری اشرشیاکالی، قطعاً ..................«
 شود.کننده به بخشی از ژن متصل میفعال  - مالتوز - الف

 دهد.پروتئین مهارکننده تغییر شکل می  - الکتوز  - ب
 گیرند. ( قرار میmRNAپیک )رونوشت چند ژن متوالی در یک رِنای    - الکتوز - ج
 شود.از انرژی مالتوز جهت تولید نوکلئوتیدهای پرانرژی استفاده می  - مالتوز  - د

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

زنندۀ تعادل در جمعیت درست است که همواره موجب افزایش فراوانی صفات دربارۀ نوعی عامل برهم  کدام عبارت،  -136
 شود؟ سازگار با محیط می

 شود.گوناگونی در جمعیت می( موجب کاهش 1
 کند. میهنی ایفا میزایی هم( نقش اصلی را در گونه2
 شود. ( با تغییر در خزانۀ ژنی جمعیت، سبب پیدایش صفات سازگار می3
 گذارد.  ( همواره تأثیر متفاوتی بر افرادی که دارای ژنوتیپ متفاوت هستند، می4

 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -137

 »در هر فرد مبتال به .................. قطعاً ..................«
 شود. عالیم بیماری از بدو تولد آشکار می -کتونوری( فنیل1
 شود.آالنین تولید نمیآنزیم سازندۀ فنیل -کتونوری( فنیل2
 شود. ساخته نمی 8عامل انعقادی شمارۀ  -( هموفیلی 3
 شود. در تولید ترومبین اختالل ایجاد می -( هموفیلی 4
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 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -138

 ایوری، .................   .................در آزمایش ................. گریفیت ................. آزمایش  
 باکتری استرپتوکوکوس نومونیای زنده، دنای جدید از محیط اطراف دریافت نکرد. -دوم   -برخالف -( دوم 1
 محیط کشت باکتری، فاقد آنزیم تخریب کنندۀ نوکلئیک اسید بود. -دوم  -برخالف - ( چهارم2
 دار زنده استفاده گردید.نیای پوشینهاسترپتوکوکوس نومو - سوم - همانند - ( اول3
 ها فقط در اثر گرما تخریب شدند.پروتئین - سوم - همانند - ( سوم4

 

قابل تصور است. در پی میوز یک یاختۀ   1)کروموزوم(ها در متافاز   تننوع آرایش مختلف برای فام  18در یک فرد،  -139
 شود؟ای )اللی( تولید میکیب دگرهزاینده در این فرد، حداقل و حداکثر چند نوع گامت از نظر تر 

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

 چند مورد در ارتباط با انسان، درست است؟  -140

 جایگاهی دارد.دو نوع دگره )الل( برای یک صفت تک  هر فرد حداکثر   - الف
 شود.توانی همانند بارزیت ناقص، اثر هر دو دگره )الل( باهم ظاهر میدر رابطۀ هم  - ب
 شود.جایگاهی فقط یک نوع رابطه دیده می(های مربوط به هر صفت تکبین دگره )الل  در  - ج
 های غیرجنسی، ممکن است به تنهای سبب بروز بیماری شود. زا بر روی کروموزومیک دگره )الل( بیماری  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 کند، صادق است؟در یک یاختۀ کبدی ایفا می  ( که نقشی به عنوان میانجیRNAکدام عبارت، دربارۀ هر مولکول رِنا ) -141

 های نوکلئوتیدی یکسانی با رشتۀ رمزگذار ژن دارد.( توالی1
 شوند.های معینی از آن جدا و حذف می( در محل تولید خود، توالی2
 شوند. هایی در دو طرف خود است که درون رِناتن )ریبوزوم(ها ترجمه نمی( دارای توالی3
 (ی دیگر، رابطۀ مکملی ایجاد کند.RNAتواند با نوعی رِنا ) ( فقط پس از خروج از محل تولید خود می4

 

 کدام گزینه، صحیح است؟  -142

 ( ساختارهای آنالوگ طرح ساختاری یکسانی دارند. 1
 وستیجیال همواره فاقد نقش در بدن جاندار هستند.  ( ساختارهای 2
 توانند کارهای یکسان یا متفاوتی در بدن جانداران انجام دهند.( ساختارهای همتا می3
 کنند. بندی جانداران استفاده میای برای ردهشناسان از مطالعات مولکولی برخالف تشریح مقایسه( زیست4

 

 ر مناسب است؟کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زی -143

 شود.«طور حتم .................. میشود، بهای از .................. می»در هر مرحله
 پیوند بین دو رشتۀ ژن برقرار   -( ساخته RNAای از رِنا )( رونویسی که زنجیره1
 پیوند بین رِنا و دِنا ایجاد   -( گسسته DNA( رونویسی که پیوند بین دو رشتۀ دِنا )2
 خارج  Eرِنای ناقل از جایگاه    -گسسته   tRNAپپتیدی و ه که پیوند بین رشتۀ پلی( ترجم3
 گسسته   tRNAپیوند بین آمینواسید و  Eدر جایگاه  - ( ترجمه که پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها ایجاد4

 

 مشاهده کرد؟ توان  های حاصل از آمیزش کدام دو گیاه ذرت میبیشترین تفاوت از نظر رنگ دانه را در بین زاده -144

 aaBBcc، گیاه ماده AaBbCC( گیاه نر: aabbcc 2، گیاه ماده AABBCC( گیاه نر  1
 aaBBCC، گیاه ماده AABBcc( گیاه نر: AAbbcc 4، گیاه ماده aabbCc( گیاه نر 3

 

 شکل شوند؟ توانند داسیهای قرمز آن در شرایطی میچند مورد، دربارۀ هر فردی درست است که گویچه -145

 یافته دارد.های خونی، نوعی ژن جهشدر همۀ گویچه  - الف
 دارای دو زنجیرۀ بتای غیرطبیعی در هر هموگلوبین خود است.  - ب
 تواند پس از ورود به خون فرد، به گویچۀ قرمز وارد شود.انگل ماالریا می - ج
 شود. د میمقاومت در برابر ماالریا، موجب انتقال دگره )الل( بیماری به نسل بع  به علت   - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 ؟باشدساختار خود می  در  که فاقد کربوهیدرات  درست است  هر آنزیمی  رمزکنندۀ  کدام عبارت، دربارۀ ژن -146
 شود. ( فقط بخشی از آن رونوشت برداری می2باشد.               ( دارای )میانه( اینترون و بیانه )اگزون( می1
 ( هر واحد سازندۀ آن، حاوی یک یا چند فسفات است. 4ای پنج کربنه دارد.           ( در ساختار خود انواعی از قنده3

 

و دارای دو نوع  8از ازدواج یک فرد سالم با فردی که ناقل بیماری هموفیلی است، فرزندی فاقد عامل انعقادی شمارۀ   -147
وه خونی والدین، در کربوهیدرات در سطح غشای گویچۀ قرمز متولد گردیده است. در صورت یکسان بودن گر

دهندۀ بند ناف« و های تشکیلنمود )ژنوتیپ( به ترتیب از راست به چپ برای »یاختهبارداری بعدی کدام ژن
 اند«، قابل تصور است؟شده  ها خارجهای خونی در ساختار جفت که از رگ»یاخته

1)AO  HXHX -BB  hXHX  2 )Y AAHX  - Y AAHX 
3 )Y BOhX  - AB  hXHX  4 )ABhXHX  - ABhXHX 

 

 ( به آمینواسید، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟RNAدهندۀ رِنا )در ارتباط با آنزیم اتصال -148

 گیرد. ( رِنای ناقل برخالف آمینواسید در جایگاه فعال این آنزیم قرار می1
 ند.های نوکلئوتیدی مشابهی هستشوند، دارای توالی( همۀ رِناهایی که به آن وارد می2
 کند. ( بر اساس نوکلئوتیدهای جایگاه اتصال به آمینواسید در رِنا، نوعی آمینواسید را به رِنا متصل می3
 گیرد.( توالی پادرمزۀ رِنا برخالف نوکلئوتیدِ جایگاهِ اتصال به آمینواسید، در مجاورت جایگاه فعال آنزیم قرار می4

 

 دهد، قطعاً .................................... رخ میزایی که  در هر نوع گونه -149

 کاهش شارش نقش مهمی در جدایی تولیدمثلی دارد.  - ( بدون نیاز به جدایی جغرافیایی1
  جدایی جغرافیایی نقش مؤثری در کاهش شارش ژنی دارد. - بر خزانۀ ژنی جمعیت ( در پی اثر جهش 2
 ها نقش دارد. زنندۀ تعادل در تغییر خزانۀ ژنی جمعیتعامل برهمبیش از یک  -( بر اثر جدایی جغرافیایی 3
 افراد گونۀ جدید قادر به آمیزش با گونۀ نیایی خود نیستند. -( در پی جدایی تولیدمثلی در بین ساکنان یک زیستگاه 4

 

 چند مورد، در ارتباط با تشکیل دوپار تیمین در مادۀ وراثتی انسان، صحیح است؟  -150

 شود.ضلعی یک باز آلی می  6کیل پیوند بین دو حلقۀ  منجر به تش - الف
 شود.سبب کاهش فاصلۀ بین دو باز آلی در یک رشتۀ نوکلئوتیدی می  - ب
 با تشکیل پیوند بین قندهای دو نوکلئوتید مجاور هم در یک رشتۀ دِنا همراه است.  - ج
 شوند.به ایجاد این نوع جهش می  در نور خورشید با از بین بردن نوعی پیوند در دِنا منجر  UVپرتوهای    - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 های گریفیت، کدام عبارت درست است؟زای استفاده شده در آزمایشهای بیماریدر مورد باکتری -151

 ( پوشینه مستقیماً به غشای یاخته متصل است.1
 های بدون پوشینه انتقال یافت.( پوشینۀ آن به باکتری2
 پی برد.مادۀ وراثتی به ماهیت ( گریفیت با تحقیق بر روی آن، 3
 کنند.کشنده در بدن موش، علیه آن پاسخ ایمنی ایجاد نمی  T های ( لنفوسیت4

 

آالنین است، فرزندی فاقد عامل کنندۀ فنیلبا زنی که فاقد آنزیم تجزیه VIIIمردی فاقد عامل انعقادی    از ازدواج  -152
بودن گروه متولد شده است. با فرض متفاوت  ABآالنین با گروه خونی  کنندۀ فنیلنزیم تجزیهو فاقد آ VIIIانعقادی  

 است؟ غیرممکنخونی والدین، تولد کدام فرزند در این خانواده 

 که ناقل هر دو بیماری است.  B( دختری با گروه خونی 1
 آالنینکنندۀ فنیلو دارای آنزیم تجزیه VIII، دارای عامل انعقادی  A( پسری با گروه خونی 2
 ( PKUو فاقد دگره )الل( بیماری )  VIII، فاقد عامل انعقادی AB( دختری با گروه خونی 3
 که فقط ناقل یک بیماری است.  O( پسری با گروه خونی 4
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 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می -153

 «توانند ................. نمایند.................. میجاندارانی که تنها  »
 همزمان با ساخت هر رنا، از روی آن ترجمه   -اند ( از یک یاخته تشکیل شده1
 (ی متصل به غشا، رونویسی DNAاز روی دنا) -( نوکلئیک اسید حلقوی دارند 2
 همانندسازی   توسط بیش از دو نوع کاتالیزور، - تن خود دارند( دنای حلقوی در فام3
 از روی هر توالی غیرژنی، رونویسی  - کنندای همانندسازی می( یک بار در هر چرخۀ یاخته4
 

 است؟  نادرستبا توجه به تصویر مقابل، کدام گزینه   -154

 تواند بسیار متفاوت از هم باشد.های مختلف میدر ژن  Dو  A( فاصلۀ بین توالی 1
 دارد.  Cزۀ کوچکتری نسبت به بخش قطعاً اندا  A( پروتئین متصل به توالی 2
 کند. انداز هدایت می، رِنابسپاراز را به سوی محل راهAبرخالف  B( بخش 3
 نقش اساسی در میزان تولید محصول نهایی ژن دارد.  Aهمانند  B( بخش 4

 

ها ۀ گلهای هوگو دووری ظاهری متفاوت با بقیکدام گزینه، دربارۀ نوعی گل مغربی درست است که در طی بررسی -155
 داشت؟

 گونه پدید آید.تواند از آمیزش دو گیاه غیرهمطور طبیعی می( به1
 مجموعۀ کروموزومی دارد. 4هایی با ( در بافت آندوسپرم دانۀ خود، یاخته2
 آید. دارند، پدید می هایی که تعداد مجموعۀ کروموزومی یکسانی( فقط از لقاح بین گامت3
 کند.هایی نازا و نازیستا تولید میالد )تریپلوئید( قطعاً زادهگیاهان مغربی سه( در صورت آمیزش با 4

 

 کدام عبارت، دربارۀ اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، صحیح است؟ -156

 کنند.پپتیدی شرکت میدهی زنجیرۀ پلیآمینواسیدها بدون دخالت در تشکیل هر نوع پیوند اشتراکی در شکل  R( گروه  1
 . شودتشکیل می رمجاورشی غ  دی نواسیآم NHو گروه  دینواسیآم کی COگروه   نیب یدروژنی ه وندیدر ساختار دوم پ( 2
 شوند.ینواسیدهای آبگریز به یکدیگر نزدیک میپپتیدی، آم( همزمان با اولین مرحله از تاخوردگی زنجیرۀ پلی3
 شود.پپتیدی آن محسوب نمیهای آهن، جزیی از زنجیرۀ پلیحاوی اتم ( بخش4

 

 است؟   نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   -157

.................. به ترتیب از راست به چپ های   نمود )ژنوتیپ( »از آمیزش گل میمونی قرمز با گل میمونی صورتی، ژن
 توانند مربوط به آندوسپرم و رویان دانۀ حاصل باشند.«می

1 )RWW  – RW 2 )RRW – RW 
3 )RRR - RR 4 )RWW - RR 

 

پپتیدی درست است که فقط از طریق گروه اسیدی خود در کدام گزینه، در ارتباط با آمینواسیدی از یک رشتۀ پلی -158
 کند؟پتیدی شرکت میتشکیل پیوند پ

 شود. به رِناتن )ریبوزوم( وارد می AUG( فقط توسط نوعی رِنای ناقل با توالی پادرمزۀ 1
 نوکلئوتیدیِ ابتدای رشتۀ الگوی ژن، رابطۀ مکملی دارد.( رمزۀ مربوط به آن قطعاً با توالی سه2
 شود.ی غیراختصاصی متصل میtRNA( در مرحلۀ ادامۀ ترجمه با ایجاد نوعی پیوند اشتراکی به 3
 پلیمراز( تولید شده است. RNAای است که در هنگام رونویسی توسط رِنابسپاراز ) ( حاصل ترجمۀ نخستین رمزه4

 

تن جدا و که قسمتی از یک فام  تن )کروموزوم(ها صحیح استدربارۀ هر نوع ناهنجاری ساختاری در فام  ، چند مورد -159
 شود؟تن متصل میسپس به همان فام

 شود.بیش از یک کروموزوم دچار تغییر می  - ب  شود.منجر به تغییر طول کروموزوم می - الف
 با تغییر در ژنگان )ژنوم( فرد همراه است.   - د  تواند با عدم تغییر کاریوتیپ همراه باشد.می - ج
1 )4 2 )3 3 )1 4 )2 
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 نماید؟ ند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل میچ -160

 طور حتم ..................« زنندۀ تعادل جمعیت که .................. به»هر عامل برهم
 شود.طور هدفمند سبب تغییر سیمای جمعیت میبه  - دهدها را تغییر مینمود )ژنوتیپ( فراوانی نسبی ژن  - الف

 انجامد. به کاهش فراوانی صفات سازگار می  - دهدفراوانی نسبی دگره )الل(ها را تغییر میصورت تصادفی  به  - ب
 شود.موجب افزایش سازگاری جمعیت با محیط می -کندنمود )فنوتیپ( افراد جمعیت عمل میرخبا توجه به  - ج
 اری گونه تأثیرگذار باشد. تواند در پایدمی  - کندای )اللی( خزانۀ ژنی جمعیت کمک میبه افزایش تنوع دگره  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -161

 هایی که ..................«طور طبیعی در یک یاختۀ یوکاریوتی، همۀ پروتئین»به
 اند.سیتوپالسم ساخته شدههای آزاد در شوند، توسط ریبوزومهای حاویِ مادۀ وراثتی یافت می( درون اندامک 1
 اند.های متصل به سطح آن تولید شدهکنند، توسط ریبوزوم( در شبکۀ آندوپالسمی فعالیت می2
 شوند.هایی به سوی غشا برده میشوند، توسط ریزکیسه( به دستگاه گلژی وارد می3
 کنند. شوند، از منافذ غشای نوعی اندامک عبور می( در سیتوپالسم آزاد می4

 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -162

 «ها امکان ................. وجود دارد.در گروهی از باکتری»
 (ی جدید DNA)  ( دخالت چندین نوع کاتالیزور زیستی در تولید دنا1
 (ی در حال ساختDNA) های هیستونی از دنا ( جداشدن پروتئین2
 قطۀ آغاز همانندسازی ( اتمام فرایند همانندسازی در مقابل ن3
 ( رونویسی همزمان چندین رنابسپاراز از روی یک ژن 4

 

 با توجه به صفت چند جایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، کدام عبارت صحیح است؟  -163

 نمود )ژنوتیپ( پوستۀ دانۀ خود، تعداد یکسانی دگره )الل( بارز دارند. هایی که رنگ یکسان دارند، قطعاً در ژن( دانه1
 نمود )فنوتیپ( یکسان تولید شده باشند.توانند از آمیزش دو ذرت با رخهایی که رنگ متفاوت دارند، نمینه( دا2
 نمود )ژنوتیپ( آندوسپرم با هم متفاوت باشند. توانند از نظر ژنهایی که رنگ یکسان دارند، می( دانه3
 اند.پ( پوستۀ دانه با هم متفاوتنمود )ژنوتیهایی که رنگ متفاوت دارند، قطعاً از نظر ژن( دانه4

 

 برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  کدام گزینه،  -164

 طور حتم ..................«»هر نوع جهش .................. در ساختار ژن رمزکنندۀ نوعی پروتئین، به
 با تغییر در ساختار چهارم پروتئین همراه است.  - ( دگر معنا1
 انجامد. تغییر در محصول نهایی ژن میبه  -( تغییر چارچوب 2
 پپتیدی همراه است.با عدم تغییر در توالی رشتۀ پلی - معنا( بی3
 شود.منجر به ایجاد نوعی رمز پایان در رشتۀ الگو می - ( خاموش4
 

 های موجود در عمق غدد معده، درست است؟ترین یاختهچند مورد، دربارۀ هر آنزیم تولید شده در فراوان -165

 ها است.حداقل دارای سه سطح از سطوح ساختاری پروتئین  - الف
 ماده است.ای برای اتصال به نوعی پیشدارای جایگاه ویژه  - ب
 شوند.ضمن مصرف انرژی، به فضای درون معده وارد می  - ج
 بهترین فعالیت خود را دارند.   2برابر با    pH در حدود    - د
1 )1                                     2 )2                                      3 )3                                        4 )4 
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 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -166

های همانندسازی در مادۀ وراثتی در شرایط مختلف، متفاوت است. در یک یاختۀ »در نوعی جاندار، تعداد دوراهی
 ن جاندار ..................« دار در بدن ایهسته

 کنندۀ نوعی آمینواسید است. ( هر رمزه )کدون( در ساختار رِنای پیک تعیین1
 شود.در ساختار هر رِنای پیک یافت می AUGنوکلئوتیدیِ ( فقط یک توالی سه2
 ( باشد. mRNAتواند دارای بیش از یک نوع رمزه )کدون( در یک رِنای پیک ) ( یک آمینواسید می3
 تواند در حمل بیش از یک نوع آمینواسید به رِناتن )ریبوزوم( نقش داشته باشد.( میtRNA( یک رِنای ناقل )4
 

 کدام گزینه، درست است؟ -167

 شود.های بدن باعث ایجاد جهش مینیتریت در مجاورت یاخته ( قرارگیری سدیم1
 بروز سرطان شوند.توانند موجب ( محصوالت گیاهی به علت وجود مواد پاداکسنده، نمی2
 سود شده اثبات کرده است.ها را با غذاهای نمک ( تحقیقات دانشمندان ارتباط بعضی از سرطان3
 زا هستند.( مواد افزودنی برای ماندگاری محصوالت پروتئینی، در صورت تغییر در بدن قطعاً سرطان4

 

شده در کتاب درسی پایه دوازدهم، امکان تولد .................. از ازدواج .................. های مطرحدر هیچ یک از بیماری -168
 .نداردوجود  

 مرد بیمار با زن ناقل بیماری  -( دختری سالم 1
 مرد سالم با زن سالم  -( دختری بیمار و ناخالص 2
 ناقل بیماری مرد بیمار با زن  -( پسری ناقل بیماری 3
 مرد بیمار با زن ناقل بیماری  -( دختری بیمار و خالص 4

 

ها بیشترین نمود )فنوتیپ( آنهایی که رخبا توجه به صفت چند جایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، از آمیزش ذرت  -169
نمود  د مورد از ژنها کمترین فراوانی را دارد، چننمود )فنوتیپ( آنهایی که رخفراوانی را در جمعیت دارد با ذرت 

 شود؟ ها مشاهده نمی)ژنوتیپ(های زیر در بین زاده

 AAbbcc  - د          AabbCC  - ج  aaBBCc  - ب  AAbbCC  - الف

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

 برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   ، چند مورد -170

 .................. رونویسی، ..................«»در یک یاختۀ یوکاریوتی، در فرایند همانندسازی  
 کند.( الگوبرداری میDNAهر آنزیم بسپاراز از روی دو رشتۀ دِنا )  -الف( برخالف

 نوکلئوتیدی جدید نقش دارد. فقط یک نوع آنزیم در ساخت رشتۀ پلی  - ب( همانند
 ها نقش دارند.هیستونفقط یک آنزیم در بازکردن پیچ و تاب فامینه و جداکردن    -ج( همانند
 شود.استر توسط دو نوع آنزیم مختلف انجام میبازکردن مارپیچ دِنا و تشکیل پیوند فسفودی - د( برخالف

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

 طور حتم .................. ان مشاهدۀ .................. وجود دارد، بهدر هر جانداری که امک -171

 شود. تنظیم بیان ژن با ممانعت از حرکت رِنابسپاراز دیده می - (mRNAها بر روی یک رِنای پیک ) ( تجمع ریبوزوم1
 ها در دسترسی رِنابسپاراز مؤثر است. کروموزوممیزان فشردگی  - ( تنظیم بیان ژن با تغییر در طول عمر رِنای پیک 2
 باشد.انداز نمیرِنابسپاراز به تنهایی قادر به شناسایی راه - ( انواعی از رِنابسپارازها در مجاورت مادۀ وراثتی3
 اند.ها توسط دو الیه غشا از سیتوپالسم جدا شدههمۀ ژن - ( پس از رونویسیRNA( تغییرات رِنا )4

 

 ها، درست است؟ های موجود در دیوارۀ حبابکترین یاختههای دِنای فراوانقط دربارۀ بعضی از مولکولکدام عبارت، ف -172
 ( تعداد جفت نوکلئوتیدهای موجود در هر مارپیچ با یکدیگر برابر است. 1
 شوند. های یاخته جدا می( توسط نوعی ساختاری غشایی از سایر قسمت2
 آزاد متصل به قند است.  OHرای گروه ( فقط در یک انتهای هر رشتۀ خود دا3
 ( به ازای هر باز آلی موجود در آن، دو پیوند میان مولکول قند و فسفات دارند. 4
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 نماید؟ درستی کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به -173

 اند که ..................«برده»دانشمندان با بررسی .................. پی
 ها از طرح مشابهی برخوردار است.ساختار بدنی بسیاری از گونه - ای جانداران مقایسه( تشریح 1
 های خاص یک گونه را ایجاد کنند. توانند ویژگیشده« میهای حفظ»توالی -( مطالعات مولکولی 2
 اند.کره وجود داشتهمیلیون سال پیش، فقط گیاهان بدون آوند در زیست 170در  - ها( عمر سنگواره3
 تری نسبت به دلفین دارد.ماهی، خویشاوندی نزدیک پوس نسبت به سفرهپالتی - ( اجزای پیکر جانداران4
 

 نیست هستند، ممکن    AaBBCcنمود )ژنوتیپ(  از آمیزش دو ذرت که هر دو از نظر رنگ دانه مشابه ذرتی با ژن -174
 ....... دارد، یکسان باشد.ای که آندوسپرم ...........ای تولید شود که از نظر رنگ با دانهدانه

1 )AAABBBCCC 2 )AAaBBbCCC 
3 )aaabbbCcc 4 )aaaBBbCcc 
 

 چند مورد، دربارۀ هر مولکول حامل اطالعات وراثتی در یک یاختۀ پروکاریوتی، درست است؟   -175

 تعداد جایگاه آغاز و پایان همانندسازی برابری دارد.   - الف
 پیوندهای اشتراکی دارد. در واحدهای سه بخشی خود    - 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 
 

 های ضخیم یک سارکومر که .................. به طور حتم، ................. دهندۀ رشته هر سطح ساختاری پروتئین تشکیلدر   -176

 شود.  انواعی از پیوندهای اشتراکی و غیر اشتراکی مشاهده می -گیرندها با آرایش خاصی کنار یکدیگر قرار می( زنجیره1
 شوند.ها کروی شکل میا دور شدن آمینواسیدهای آبگریز از یکدیگر، رشتهب -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 ایجاد( پیوند اشتراکی 4
 

شود. کدام های خونی یکسان، فقط سه نوع گروه خونی در بین فرزندان مشاهده میاز ازدواج دو فرد سالم با گروه -177
 صحیح است؟   ABOعبارت، دربارۀ بررسی این خانواده از نظر گروه خونی  

 شود.نمود )ژنوتیپ( در بین فرزندان یافت می( بیش از سه نوع ژن1
 ویچۀ قرمز خود، یک نوع کربوهیدرات دارند.( هر یک از فرزندان در غشای گ2
 وجود دارد.  ABOنوع دگره )الل( برای گروه خونی  یکای هر یک از والدین،  ( در ژنگان )ژنوم( هسته3
 ت در غشای گویچۀ قرمز هستند. لص دارند، دارای دو نوع کربوهیدرانمود )ژنوتیپ( ناخا ( همۀ افراد خانواده که ژن4
 

 کمیل عبارت زیر مناسب است؟کدام گزینه، برای ت -178

، ه متصل نیست، .................. ی اصلی آن به غشای یاختها دِنا  نندسازی در نوعی یاخته، کههما  فرایند  از شروع  » پس
 «  گیرد.پیش از .................. صورت می

 آنزیم هلیکاز باز شدن مارپیج دِنا توسط  -های موجود در فامینه و تاب ( باز کردن پیج1
 های خاصی از آن جداشدن دو رشتۀ دِنا در محل  -ها از دِنا ( جداشدن هیستون2
 دو نوکلئوتید مجاور  استر میان تشکیل اولین پیوند فسفودی -( تخریب نوعی پیوند اشتراکی 3
 دروژنی  تشکیل اولین پیوند هی  - ( قرارگیری دو رشتۀ دِنای اولیه در جایگاه فعال یک آنزیم دِنابسپاراز4

 

سازند، کدام عبارت  ها فشرده میهایی که مادۀ وراثتی خود را به کمک هیستوندر ارتباط با تنظیم بیان ژن در یاخته -179
 درست است؟ 

 های افزاینده در تنظیم بیان هر ژن نقش دارند. ( توالی1
 های درون هسته تحت نظارت یاخته است.( فقط بیان ژن2
 سازی نقش دارد. سیتوپالسم، در پروتئین(ی موجود در RNA( هر رِنا )3
 شوند. انداز توسط رِنابسپارازها میتن )کروموزوم( مانع شناسایی راهدر سطح فام ( با تنظیم بیان ژن 4



 14صفحه               7مرحله    -زیست شناسی                                            آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(

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

 

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -180

است.   شدهمنفی متولد    B مثبت و مردی سالم با گروه خونی  A»فردی سالم از ازدواج زن ناقل هموفیلی با گروه خونی  
 نمود )ژنوتیپ( .................. تولید نماید.« نتواند اسپرماتوسیتی با ژاین فرد می

 Y BO DDHX  - ب   AO DDHXHX  - الف

 Y O D  - د     B d   hX  - ج

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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t=دو متحرک در لحظة    زمان این دو متحرک مطابق شکل مقابل   –متری از هم قرار دارند. اگر نمودار مکان    30در فاصلة    0
 رسد؟متر می  75ها به  فاصلة آنکنند،  ای که دو متحرک از کنار هم عبور میباشد، چند ثانیه پس از لحظه

1 )10 

2 )14 

3 )4 

4 )6 

 
 

شود؟ )زمان  جدول زیر طی کنند. کدام دونده برندة مسابقه میمتری مسابقه را مطابق    1200خواهند مسافت سه دونده می   
 ها یکسان است.(شروع حرکت دونده

 

1 )A 

2 )B 

3 )C 

4 )A  وB رسند. به خط پایان می زمان هم 
 
 

t=کند، به شکل سهمی مقابل است. اگر تندی حرکت در  حرکت می   xزمان متحرکی که روی محور    – نمودار مکان      s2 7  ،  6 
t=متر بر ثانیه بیشتر از تندی حرکت در   s1 باشد، متحرک در مدت زمانی که به صورت کندشونده حرکت کرده است،   3

 چند متر مسافت را پیموده است؟

1 )12 

2 )24 

3 )36 

4 )48 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/mکل مسیر را با تندی ثابت   Aدوندة  s6 کند. طی می 

 Bدوندة 
/mنیمی از مسافت مسابقه را با تندی  s4   و نیمة دیگر را با تندی

m/ s8 کند. طی می 

 Cدوندة 
/با شتاب   m / s20 کند تا به  از حال سکون شروع به حرکت می 25
/mتندی  s6 دهد. برسد، سپس با تندی ثابت به حرکت ادامه می 
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6 2 

10- 

10 

10 

t=مطابق شکل، دو قطار روی دو ریل موازی قرار دارند و در لحظة    کنار هم است. اگر نمودار   یقادق، ابتدای دو قطار  0
t=زمان قطارها به صورت زیر باشد، در لحظة   –رعت  س s10وضعیت قطارها چگونه است؟ ، 

 

 

 

 

 

 

 

 است. Aابتدای قطار  دقیقاً کنار   B( انتهای قطار 2   است. Aابتدای قطار   از جلوتر  B( انتهای قطار 1

 است.  Bابتدای قطار   جلوتر از A( انتهای قطار 4 است. Bانتهای قطار  جلوتر از A( انتهای قطار 3

 
های زیر در  مطابق شکل مقابل است. چه تعداد از عبارت kg2نمودار تغییرات تکانه بر حسب زمان برای یک جسم به جرم   

 است؟  نادرست  مورد حرکت این جسم

 ثانیة دوم حرکت، جسم ساکن است.   2در    (الف

 برابر   جسمثانیة دوم حرکت، اندازة شتاب متوسط    4در  (  ب
m

/
s
22  است.  5

 ثانیه کندشونده حرکت کرده است.   6ثانیة اول حرکت، متحرک    10در    (ج

 برابر است.   ثانیة دوم  4ثانیة اول و  4اندازة نیروی متوسط وارد شده به جسم در    (د

1 )1 2 )2 

3 )3 4 )4 

m=های جسم  kg1 m=و  78 kg2 V=/های به ترتیب با تندی  13 m s1 V=/و9 m s2 شوند تا به روی سطحی پرتاب می3
و   d2و   d1کنند را به ترتیب تدریج تحت تأثیر اصطکاک متوقف شوند. اگر مسافتی که دو متحرک تا لحظة توقف طی می

های بنامیم، نسبت  t2و   t1ها را مان توقف آنز
d

d

2

1

و   
t

t

2

1

به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ )ضریب اصطکاک سطح   

 برای دو جسم برابر است.(

1  )2
3

 ،2 2  )2
3

،1
18

 3 )9 ،2 4  )1
9

 ،1
3
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کنیم. اگر نیروی مقاومت هوا ثابت و بار دوم در هوا از باالی ساختمانی رها می  خألرا بار اول در    kg8ای حجیم به جرم گلوله 
/و برابر  N15 ..... درصد .............. از آزمایش اول خواهد .........فرض شود، تندی برخورد گلوله به زمین در آزمایش دوم،    2

)بود.   )=
N

g
kg

10 

 ، کمتر 19( 4 ، بیشتر19( 3 ، کمتر 10( 2 شتر، بی10( 1
 

با شتاب   به آن متصل شده است. اگر آسانسور  kg30فنری از سقف یک آسانسور ساکن آویزان است و جسمی به جرم    
m/ثابت  s

رسد و اگر با همین شتاب به سمت پایین شروع به می  cm50شروع به حرکت به طرف باال کند، طول فنر به   22

)است؟   SIرسد. ضریب سختی فنر چند واحد  می  cm30حرکت کند، طول فنر به  )=
N

g
kg

10 

1 )720 2 )2/7 3 )600 4 )6 
 

s=/روی یک سطح افقی با   kg4مطابق شکل جسمی به جرم     0 4   و/=k 0 2   ساکن است و نیروهایF1   وF2   به آن
برابر   F2  ،2شود و اگر فقط نیروی برابر می  برابر شود، نیروی اصطکاک وارد بر جسم   F1  ،2شوند. اگر فقط نیروی وارد می

+شود. میبرابر    شود، نیروی اصطکاک وارد بر جسم      کدام است؟( )=
N

g
kg

10 

1)  
26
15

 2  )
29
15

 

3)  
8
5

 4 )1 

 

کیلومتری آن است.    7500درصد کمتر از وزن آن در ارتفاع    51ای،  کیلومتری از سطح سیاره  12000وزن یک جسم در ارتفاع     

اگر چگالی متوسط این سیاره برابر 
kg

m
)باشد، جرم این سیاره چند تن است؟   35000 )3 

1)   192 10 2)   222 10 3)  /  205 4 10 4  )/  235 4 10 
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کند یک سهمی به شکل مقابل است. تندی متوسط متحرک در  حرکت می  xزمان متحرکی که روی محور    –نمودار مکان     
 مبدأ مکان چند متر بر ثانیه است؟ ازمدت زمان دو عبور متوالی  

 5/2( 2 ( صفر 1

3 )3 4 )4 

 
 
 
 
 

رانندة اتومبیلی که با سرعت  
m

s
کند. حرکت بیند و ترمز میمتری مقابل خود می  26در حرکت است، مانعی را در فاصلة    20

اتومبیل با شتاب 
m

s
 های زیر در مورد این اتومبیل درست است؟یک از گزینهشود. کدامکُند می  27

 شود. مانع متوقف میمتری  4/1( در فاصلة 2   شود.متری مانع متوقف می 5( در فاصلة 1

( با تندی  3
m

s
( با تندی  4   کند.به مانع برخورد می  7

m

s
 کند. به مانع برخورد می  6

 
و )1اندازة ) دو گوی هم  را که جرم2(  به ترتیب های آن(  m=و   m1ها  m2 ارتفاع    12 به  باالی برجی  از  به طور   hاست، 

که نیروی مقاومت هوا در طی حرکت دو گوی ثابت و یکسان باشد، کدام مقایسه در مورد  کنیم. با فرض اینزمان رها میهم
 ها درست است؟ها به زمین و زمان حرکت آنتندی برخورد گوی

1)  t t , v v 2 1 2 1 2  )t t , v v 2 1 2 1 

3)  t t , v v 2 1 2 1 4  )t t , v v 2 1 2 1 

 
کند. چه نیرویی بر همین جسم وارد شود تا جا میجابه  dآن را به اندازة    tشود و در مدت  به جسم ساکنی وارد می  Fنیروی   

 جا کند؟ جابه  d4آن را به اندازة    tدر مدت  

1 )F2 2 )F4 3 )F8 4 )F16 
 

شتاب گرانشی در چه فاصلة تقریبی از سطح زمین برابر شتاب گرانش در سطح کرة ماه است؟ )شتاب گرانشی در سطح  

کرة ماه 
1
6

 شعاع کرة زمین است.(   eRشتاب گرانش در سطح زمین و    

1)e/ R1 45 2)  e/ R2 45 3)  eR5 4)  eR6 
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W ،Wهای  مطابق شکل مقابل درون یک ناوه با اصطکاک ناچیز قرار گرفته است. سه نیرو با بزرگی  Wای به وزن  کره 
2
2

و   

F  شوند. نسبت به کره وارد می
F

W
 کدام است؟   

1)  2
2

 2  )
1
2

 

3)  3
2

 4  )3
2

 

 
 

 
روبه    جرم  در شکل  به  نردبانی  ایستایی    kg12رو،  اصطکاک  ضریب  با  قائمی  دیوار  است. ضریب    4/0به  داده شده  تکیه 

آستانه سر خوردن روی زمین و دیوار است. نیرویی  است و نردبان در    5/0اصطکاک ایستایی بین سطح زمین و پای نردبان  

=) شود، کدام است؟ که از طرف نردبان به سطح زمین وارد می
m

g
s
210) 

1  )( N)i ( N) j+ −25 50 

2  )( N)i ( N) j50 100+ − 

3  )( N)i ( N) j− +25 50 

4  )( N)i ( N) j− +50 100 
 

x=دو بار متوالی از مکان   tاست. ذره در مدت   Aبا دامنة    xای در حال نوسان هماهنگ ساده روی محور  ذره  A
3
2

  

 است؟ترین مقدار آن  چند برابر کم  tکند. بیشترین مقدار عبور می

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

متر بر ثانیه  زمان یک نوسانگر هماهنگ ساده مطابق شکل زیر است. بیشینة تندی این نوسانگر چند سانتی   – نمودار مکان   
 است؟

1  )20 

2  )25 

3  )30 

4  )35 
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های  کند و در لحظهشروع به حرکت هماهنگ ساده می  Tای در مبدأ زمان از بیشترین فاصله از نقطة تعادل با دورة تناوب  ذره 

t1   و=t t2 کدام است؟ t1گیرد. به یک فاصله از نقطة تعادل قرار می  12
T

(t )1 4
 

1)  
T

12
 2)  

T

8
 3)  

T

6
 4  )

T

5
 

 

روی سطح افقی بدون اصطکاکی قرار دارد و به فنری با ثابت   g100ای به جرم  رو وزنهدر شکل روبه 
N

m
بسته شده است.   20

به چند   cm24کنیم. بزرگی شتاب وزنه پس از طی مسافت کشیم و از حال سکون رها میبه سمت راست می  cm10وزنه را 
 رسد؟متر بر مربع ثانیه می

1 )2 2 )6 
3 )8 4 )12 

 

 

کنیم تا در امتداد قائم به نوسان درآید. بزرگی را به انتهای آزاد فنر قائمی وصل و بالفاصله آن را رها می  N2ای به وزن  قطعه   
 ترین نقطة مسیر چند نیوتون است؟بر قطعه در پاییننیروی خالص وارد  

 4( 4 2( 3 1( 2 ( صفر 1
 

کند. اگر این ساعت به کرة ماه برده شود، ............... و اگر دمای هوای دار در سطح زمین درست کار مییک ساعت آونگ 
)ماه   افتد. محیط افزایش یابد، .................... می gزمینg) 

 ( عقب، عقب 4 ( عقب، جلو 3 ( جلو، عقب 2 ( جلو، جلو1
 

ست. ا  روبهبر حسب مکان آن مطابق شکل رو  g500ای به جرم  های جنبشی و پتانسیل نوسانگر هماهنگ سادهنمودار انرژی 
 کند؟متری نقطة تعادل عبور میسانتی  2ا تندی چند متر بر ثانیه از  این نوسانگر ب

1 )4 2  )4 2 

3 )8 4  )2 14 
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Fای به معادلة  است، توسط یک نیروی دوره  m1تابی که طول طناب آن    cos t= −10 شود. در چنین وضعیتی هل داده می  2
g=) کند.  با بسامد ............. هرتز به طور .............. نوسان می  تاب

2های تاب کوچک است.(و دامنة نوسان 

(  3 ، واداشته 5/0( 2 ، طبیعی 5/0( 1


1
(  4 ، طبیعی 



1
 ، واداشته 

 

t=ی  متحرکی از حال سکون در لحظه    زمان آن به شکل زیر است.   –آید و نمودار شتاب روی خط راست به حرکت درمی  0
t=ی این متحرک در مدت زمان مسافت پیموده شده t=تا   0 s20   چند متر است؟ 

1 )125 
2 )225 
3 )250 
4 )300 
 

 
 
 
 

 

فنری به ضریب سختی  
N

m
کنیم را به آن متصل کرده و رها می  kg1ای به جرم به صورت قائم از سقفی آویزان است. وزنه  50

/تا سیستم وزنه فنر به تعادل برسند. حال وزنه را  cm2 کنیم. کشیم و سپس رها میاز حالت تعادل جدید به پایین می  5
 اصله پس از رها شدن چند متر بر مجذور ثانیه است؟شتاب حرکت وزنه بالف

1 )25/1 2 )5/2 3 )75/3 4 )5 
 

F=سه نیروی   N1 5 ،=F N2 10 ،=F N3 تواند های زیر نمییک از گزینهشوند. کداموارد می  kg3به جسمی به جرم   30
 شتاب وارد بر جسم بر حسب متر بر مجذور ثانیه باشد؟ 

1 )5 2 )5/7 3 )15 4 )5/22 
 

کنیم و اجازه  به فنر آویزان می  mفنری با جرم ناچیز از سقف آویزان بوده و طول عادی خود را دارد. جسمی به جرم     
ای، جسم را در راستای قائم به نوسان گر با ضربه متر پایین رفته و به حالت تعادل درآید. اسانتی  10دهیم تا به آرامی  می

)متر است؟ متر بر ثانیه باشد، دامنة نوسان چند سانتی  2/0،  نوساندرآوریم و بیشینة تندی جسمِ در حال   )=
m

g
s
210 

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

/به صورت    SIای در  زمان حرکت هماهنگ ساده  –معادلة مکان    cos( )=x t0 02 20    است. مسافتی که متحرک در مدت
=t t=/تا   0 s0  متر است؟ کند چند سانتی طی می  325

1 )13 2 )12 3 )26 4 )24 
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 های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 سطح بهداشت شده است.  افزایش  ها سببها بر اساس خواص اسیدی و بازی عمل کرده و استفاده از آن شوینده   (1

 شاخص امید به زندگی به عوامل مختلفی بستگی داشته و مقدار آن در نواحی برخوردار در حال افزایش است.(  2

 .کنندمی  عمر  سال  چند  حداقل  هاانسان   ،خطرات موجود در زندگی  به  توجه  با  دهدمی   نشانشاخص امید به زندگی  (  3

 ه است. شد  گیرهمه  جهان  در  بارها  تاریخ  طول  درشایع شده و    آب  شدن  آلوده  دلیل  به  که  است  واگیردار  بیماری  یک  وبا(  4

 

ی گازی را در مقداری آب حل کرده  گرم اتم کربن در ساختار خود است. این نمونه  4/ 2ای از گاز هیدروژن سیانید، دارای نمونه  

باشد، درصد یونش    4محلول حاصل از این فرایند برابر با  𝒑𝑯رسانیم. اگر  لیتر می  7به   با استفاده از آب خالص و حجم محلول را 

𝑪هیدروسیانیک اسید در محلول مورد نظر برابر با چند درصد بوده است؟ )  = ۱2 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−۱) 

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

 

 های زیر درست هستند؟چه تعداد از عبارت  

 در اتیلن گلیکول با عدد اکسایش گوگرد در مولکول هیدروژن سولفید برابر است. های کربن عدد اکسایش اتم آ( 

 توان از محیط زدود. ی هگزان می ی ناقطبی بوده و ذرات آن را با استفاده از یک نمونه روغن زیتون، یک ماده ب( 

 شود.ژنی برقرار می های سازنده پیوند هیدرودر یک نمونه از اوره، همانند یک نمونه از عسل، بین مولکولپ( 

𝑪در ساختار بخش قطبی اسیدهای چرب، همانند استرهای سنگین، پیوند  ت(  = 𝑶  شود. یافت می 

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

 

مقابل،    آبیتصویر  به حجم    یک محلول  آمونیاک  را نشان می   5از  اگر هر  دهد.  لیتر 

۳/۰۱ی نشان داده شده در این تصویر معادل با  ذره × عدد از آن گونه باشد، مقدار   ۱۰2۱

𝒑𝑯  حل شده در آن برابر با چند مول   ترکیب بازیاین محلول چقدر بوده و ثابت یونش

 بر لیتر است؟ 

1)  7/11  - 7/5 × 10−4 2)  5/11  - 7/5 × 10−4 

3)  7/11  - 6 × 10−4 4)  5/11  - 6 × 10−4 

 

 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام  

 های ناپایدار بوده و مسیر حرکت نور در یک نمونه از آن مشخص است. ای از مخلوط شربت معده، نمونه (  1

 های متفاوت است. های مولکولی با اندازه مخلوطی از آب، روغن و صابون، به ظاهر همگن بوده و حاوی توده (  2

 های غیرصابونی به هیچ اتم هیدروژنی متصل نشده است.کننده موجود در ساختار پاک   𝐶های  حداقل یکی از اتم (  3

 زیرالیه وجود دارد.   5شود،  ها میهای آب سخت که باعث ایجاد رسوب توسط صابون در آرایش الکترونی یکی از یون(  4

 

.𝒈 ۱در محلولی از سدیم هیدروکسید با چگالی    𝒎𝑳−۱4۶۰۰لظت یون سدیم برابر با  ، غ𝒑𝒑𝒎    ۱۰۰است. در صورت ریختن 

𝒑𝑯لیتر از این محلول بر روی محلولی از هیدروکلریک اسید با  میلی  = این محلول بازی به    𝒑𝑯لیتر،  میلی  4۰۰حجم  و    ۰/5

𝑵𝒂کند؟ )ی چند واحد تغییر می اندازه  = 2۳ 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )12 2  )3/12   3  )13 4  )6/12 
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 های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت  

 کند. را قرمز می  𝒑𝑯ی سفید، همانند محلول حاصل از انحالل آهک در آب، رنگ کاغذ  سرکه آ( 

 دهد.ری با فلزها واکنش می شت در شرایط یکسان، فورمیک اسید در مقایسه با استیک اسید با سرعت بیب( 

 رود. دهد، این ماده یک الکترولیت به شمار نمی جریان برق را از خود عبور نمی چون بلور جامد سدیم کلرید  پ( 

 شود. ها استفاده میچربی  باهای بسته شده  لوله کردن   باز  برای، 𝒑ی  و یک عنصر از دسته  𝑵𝒂𝑶𝑯از مخلوط حاوی  ت( 

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

 

𝒑𝑯محلولی از سدیم هیدروکسید با    =   ۱/ 5در اختیار داریم. غلظت مولی یون هیدروژن در این محلول چقدر بوده و    ۱۳/۳

𝑶دهد؟ )از ترکیب زیر به طور کامل واکنش میلیتر از این محلول، با چند گرم  = 𝑪 و ۱۶ = 𝑯 و ۱2 = ۱ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−۱) 

 
1)  2 × 10−14  –  3/21 2  )2 × 10−14  –  8/63 3  )5 × 10−14  –  3/21 4  )5 × 10−14  –  8/63 

 

اسید  در فرایند انحالل یک نمونه از    𝑯𝑨و    −𝑯+  ،𝑨تصویر مقابل، روند تغییر غلظت   

𝑯𝑨  دهد:در محلولی از هیدروکلریک اسید را نشان می  

ی ............... بیشتر بوده در لحظه 𝑯𝑨های با توجه به این نمودار، سرعت مصرف مولکول

در    در محلول،  یونیده نشده  𝑯𝑨های  ی برقراری تعادل، غلظت مولی مولکولو در لحظه 

 مقایسه با غلظت مولی یون کلرید ............... است. 

1)  𝐴  -   2 بیشتر  )𝐴  -  3 کمتر  )𝐵  -   4 بیشتر  )𝐵  -  کمتر 

 

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

 . است  1  از  کمتر  ریواس،  در  موجود  اسید  همانند  داریم،  کار  و  سر  هاآن  با  روزمره  زندگی  در  که  اسیدهایی  اغلب  یونش  درجه  (1

 کند.می( این اسید تغییر  𝐾𝑎با انحالل مقداری نمک کلسیم کلرید در محلول هیدروفلوئوریک اسید، مقدار ثابت یونش) (  2

 آب خالص است.   𝑝𝐻یک نمونه از آب گاز دار، بیشتر از  های بدن انسان، برخالف  خون موجود در رگ   𝑝𝐻مقدار  (  3

 های اسیدی، ثابت یونش بزرگی دارد. های معمولی، همانند اسیدهای موجود در باران اسید موجود در باران (  4

 

به حجم    از هیدروکلریک اسید  و  میلی   2۰محلولی  𝒑𝑯لیتر  = مقداری آب خالص مخلوط می   ۰/7 با  تا  را  به    𝒑𝑯کنیم  آن 

محلول حاصل از این فرایند، با چند  لیتر بوده و  حجم آب مصرف شده برابر با چند میلی واحد افزایش پیدا کند.    ۱/ ۳ی  اندازه 

.۱𝒈دهد؟)چگالی محلول سود برابر با  کامل واکنش می جرمی سود به طور %۰/ 2لیتر محلول میلی  𝒎𝑳−۱  .است) 

(𝑵𝒂 = 𝑶 و 2۳ = 𝑯 و ۱۶ = ۱ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )380  -  80 2  )180  -  80 3  )380  -  160 4  )180  -  160 
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 های داده شده درست هستند؟چه تعداد از عبارت  

 کند.پیدا می  افزایش اسید معده  𝒑𝑯، مقدار  ی انساناسید معده نمونه از   کی با ریختن مقداری سرکه بر رویآ( 

 . شودیونیده میهیدروژن کلرید، از جمله اسیدهای آرنیوس بوده و بر اساس یک واکنش تعادلی در آب ب( 

 ها یکسان نیست. های تجربی، رسانایی الکتریکی محلول آن ی تلخ داشته و با توجه به یافته بازها مزه پ( 

 است.   ۱4تا  7ی ها در گستره محلول آن  𝒑𝑯ها از جمله مواد خورنده بوده و در شرایط استاندارد،  بازت( 

 شود. در واکنش میان اسیدهای چرب با محلول آبی سدیم هیدروکسید، نوعی رسوب جامد ایجاد می ث( 

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

 

2برابر با    مول بر لیتر،  ۰/ ۰5با غلظت    در محلولی از این ماده استیک اسید  ثابت یونش    × این محلول    𝒑𝑯مقدار    است.   ۱۰−5

 های استات موجود در آن است؟ های استیک اسید یونیده نشده در این محلول، چند برابر شمار یون چقدر بوده و شمار مولکول 

1  )3  -  24 2  )3  -  49 3  )7/2  -  24 4)  7/2  -  49 

 

 های داده شده درست است؟ یک از عبارت کدام  

 کنند.ی ناقطبی مایع با سدیم هیدروکسید تولید می ک ماده ترین صابون سنتی ایران را از واکنش میان یمعروف (  1

 است.  2ها به شمار عناصر در فرمول شیمیایی آن برابر با  جوش شیرین، نوعی باز بوده و نسبت میان شمار اتم (  2

3در آن برابر    +𝐻ادریسی در خاکی که غلظت یون    گل(  3 × 10−8𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1  روید. است، به رنگ آبی می 

 .دهندمی   نیز  واکنش  این مواد  با  ،های آالینده با ذرات سازنده   کنشبرهمایجاد    بر  افزونها  کننده دسفی(  4

 

گرم    ۰/ ۶کنیم. اگر یک لیتر از محلول تولید شده طی این فرایند با آب خالص حل می  ۱۰𝑳نیتروژن پنتاکسید را در  مقداری دی  

نیتروژن پنتاکسید حل شده در آب برابر با چند گرم بوده و در واکنش انجام شده،  فلز منیزیم به طور کامل واکنش بدهد، جرم دی 

𝑴𝒈های اکسنده و کاهنده مبادله شده است؟ ) ونه گچند الکترون بین  = 𝑶 و 24 = 𝑵 و ۱۶ = ۱4 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−۱) 

1)  7/2  - 1/505 × 1022 2  )27  - 1/505 × 1022 3  )7/2  - 3/01 × 1022 4  )27  –  3/01 × 1022 

 

 های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 . بردارد  گام  سبز  شیمی  اصول  کردن  راستای پیاده  در  تواندمی  ،الکتریکی  انرژی  کمک  به  جدید  مواد  تهیه  بر  افزون  الکتروشیمیعلم  (  1

 شود. افزایش سطح رفاه است که دستیابی به آن با استفاده از الکتروشیمی محقق میای از  ، چهره آب  انتقال  فلزی  هایلوله   ساخت(  2

 توان بخشی از انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل کرد.ای مثل لیمو، می جنس مس و روی در میوه   از  با فرو بردن دو تیغه(  3

 کند.تبدیل می  یکاهش، به اکسید فلز-ا را طی یک فرایند اکسایشهبجز طال، گاز اکسیژن با سایر عناصر فلزی واکنش داده و آن (  4

 

 های داده شده درست هستند؟چه تعداد از عبارت  

 یابد. ی مسی در محلولی از نقره نیترات، رنگ محلول تغییر کرده و دمای آن افزایش می با فرو بردن یک تیغه آ( 

 های مس به از دست دادن الکترون است. الکترون، بیشتر از تمایل اتم های فلز روی به از دست دادن  تمایل اتم ب( 

 نقره است. -آهن سلول گالوانی  نیروی الکتروموتورینقره، بیشتر از  -سلول گالوانی هیدروژن  نیروی الکتروموتوری پ( 

𝑴𝒏𝑶4واکنش تبدیل یون  در نیم ت( 
 است.  5یب آن برابر در سمت چپ قرار گرفته و ضر −𝒆(، نماد  𝑰𝑰به یون منگنز)  −

1  )1 2  )2   3  )3 4  )4 
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۱/5۰5،  اکسیژن - هیدروژن  در مدار خارجی یک سلول سوختی  × در این سلول، چند لیتر گاز  الکترون مبادله شده است.    ۱۰25

جرمی منیزیم سولفات   %۱۰مصرف شده و با استفاده از آب تولید شده در این سلول، چند گرم محلول    𝑺𝑻𝑷اکسیژن در شرایط 

𝑶)  توان تولید کرد؟می = 𝑯 و ۱۶ = ۱ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−۱) 

1)  140  -  250 2  )140  -  500 3  )280  -  250 4)  280  -  500 

 

 های زیر نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 های آندی و کاتدی از نظر بار الکتریکی خنثی بمانند. کند تا محلول های گالوانی، کمک میسلول ی متخلخل  دیواره (  1

 کنند.ورده و سپس برقکافت میآ استخراج فلز منیزیم از آب دریا، یک ترکیب یونی دوتایی را به حالت مذاب دردر فرایند  (  2

 شود. سلول خارج میتولیده شده نیز از این نیم  یافته و فراورده   کاهش  کاتددر سمت    𝐻2ترین سلول سوختی، گاز  در رایج(  3

 های کربن موجود در مولکول پنتانوئیک اسید، با عدد اکسایش کربن در مولکول اتن برابر است. عدد از اتم   3عدد اکسایش  (  4

 

های آندی کاسته شده است. با استفاده از  گرم از جرم تیغه کیلو ۱۰8ی در سلول مورد استفاده برای انجام فرایند هال، به اندازه  

𝑪) توان تولید کرد؟گرم را می  8۱ی آلومینیمی به جرم آلومینیم تولید شده در این سلول، چند دستگیره  = ۱2 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−۱) 

معادله موازنه نشده واکنش  ∶  𝑨𝒍2𝑶۳(𝒍) + 𝑪(𝒔) → 𝑨𝒍(𝒍) + 𝑪𝑶2(𝒈) 

1  )6000 2  )3000 3  )8000 4  )4000 

 

 یک از مطالب داده شده درست است؟ کدام  

 است.   9برابر با    یآهناجسام  ی واکنش کلی فرایند خوردگی  ی موازنه شده ب مواد در معادلهایمجموع ضر(  1

 گیرد.خوردگی آهن بوده و به طور کامل جلوی این فرایند را می ترین روش جلوگیری از  قیراندود کردن، ساده (  2

 توان به طور کامل جلوی خوردگی آهن را گرفت.های آهنی انتقال آب، می با اتصال قطعاتی از فلز مس به لوله(  3

 دارد.   بوده و در ساختن تانکرهای آب کاربرد  𝑑ی  فلز مختلف از دسته  2در ساختار خود دارای  آهن گالوانیزه  (  4

 

 های داده شده در کدام گزینه آمده است؟پاسخ درست پرسش  ،زیر های موجود در جدول داده با توجه به  

 

 ؟ ( سولفات، باید از ظروف ساخته شده با کدام فلز استفاده کرد𝑰𝑰برای نگهداری محلولی از مس) آ( 

 شود؟های خنثی، دچار اکسایش میمحیطهای اسید برخالف ب( در حضور گاز اکسیژن، کدام فلز در محیط 

𝑶2(𝒈) + 2𝑯2𝑶(𝒍) + 4𝒆 → 4𝑶𝑯−(𝒂𝒒) , 𝑬۰ = +۰/4𝑽 
𝑶2(𝒈) + 4𝑯+(𝒂𝒒) + 4𝒆 → 2𝑯2𝑶 , 𝑬۰ = +۱/2۳𝑽 

 مس   -روی  (  4 مس   -نقره  (  3 نقره   -روی  (  2 نقره   -نقره  (  1

 

به جرم    به عنوان    کاتدگرم را در موقعیت    48/ ۶یک قاشق آهنی  را  نقره نیترات  از  یک سلول آبکاری قرار داده و محلولی 

پس از عبور چند الکترون از مدار خارجی این سلول، درصد جرمی فلز آهن در قاشق مورد نظر  کنیم.  الکترولیت وارد سلول می 

𝑨𝒈رسد؟ ) می  % 9۰به  = ۱۰8𝒈. 𝒎𝒐𝒍−۱) 

1)  1/505 × 1022 2  )3/01 × 1022 3  )4/515 × 1022 4  )6/02 × 1022 
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 درست است؟  نقره-یک از مطالب زیر در رابطه با سلول گالوانی هیدروژن کدام  

(𝑬۰(𝑨𝒈+/𝑨𝒈) = ۰/8 , 𝑬۰(𝑷𝒕2+/𝑷𝒕) = ۱/2 𝑽) 

 الکتروموتوری این سلول گالوانی است. برابر نیروی    2پالتین،  -نیروی الکتروموتوری سلول گالوانی نقره(  1

 کند.اکسایش پیدا می   به مرور  ترین عنصر موجود در جهانسلول آندی این سلول گالوانی، فراواندر نیم(  2

 روند. سلول هیدروژن میسلول نقره خارج شده و به سمت نیمها از نیمدر مدار خارجی این سلول، الکترون(  3

 کند.سلول نقره افزایش پیدا می سلول، غلظت مولی یون نقره به تدریج در محلول موجود در نیمبا کارکرد این  (  4

 

 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام  

 شود اما در برابر خوردگی مقاوم است. ای است که به سرعت در هوا اکسید میجدول دوره   13آلومینیم، عنصری از گروه  (  1

 شود. های حلبی، فلز آهن شروع به اکسید شدن کرده و به مرور زمان دچار خوردگی میورقهبا ایجاد خراش در سطح  (  2

 ماند.در الکترولیت ثابت باقی می   [+𝐴𝑔]در سلول مربوط به آبکاری اجسام فلزی با نقره، اگر جنس آند از نقره باشد،  (  3

 . دارد  هال نیاز  فرایند  از  قوطی  تعداد  همان  هتهی  برای  الزم  انرژی  از  %70  به  ،کهنه  هایاز قوطی  آلومینیمی  هایی قوط  تولید(  4

 

 


