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 1صفحه   8مرحله    -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؟  نادرست  گزینه   کدام 

 فتح مکّه روی داد.  از پس کافـران و مسـلمانان  میان  کـه( طائـف مکه و بین ) منطقۀ حنیـن در  نبردی اسـت نـام  :حنیـن( 1

 دیگران ببیند.   به  رسـاندن  آسـیب یا توجهیبی خاطـر خطاکاری، بـه شـخص کـه آسـیبی  یـا زیـان : تـاوان( 2

 ساختند.  می آنها آن تیر و نیزه و مانند  از چوب که  صاف و محکم  سخت، خدنگ: چوبی( 3

 شناسنده.  کندمی معرفی شـوندمی وارد به مجلس  که  را افرادی  بـزرگان  مجمع در که  کسـی: فمُعّرِ( 4
 

 است؟  شده  معنا غلط  واژه،   بیشتري  تعداد   گزینه  درکدام 
 ترسناک( : )رعب یا فشار(  سنگینی تحمل  )توش: توانایی  )عیال: زن( نمونۀ پیروی( )اسوه: ( 1

 )خلف: جانشین(    )مرّفه: راحت(  آرام(:)طمأنینه  رفت وآمد( :)معاشرت( 2

 ( تکیه دادن : یله) ( سبزیجات: )بُنشن )کرای: کرایه(  دان()ادیب: سخن( 3

 ( زه: کمان) شایستگی( : )اهلیت )بیشه: نیزار(  )تازی: عرب(( 4
 

 آمده است؟  نادرستمعنی چند واژه   

  /نشان دهنده:  شگفتی/ مفتول: سیمی/ نموده    :طرفهردا: باالپوش/ تمایز: امتیاز دادن/ غایی: نهایت/ مبتنی: بناشدن/  
  درنگ:  اِرتجـاالًعنود: دشمنی/ اوان: اوایل/    دستار:کمربند/

 نه( 4 ( هفت 3 ( هشت 2 ده ( 1
 

 شود؟  یافت می غلط امالییچند    ، در عبارت زیر مجموعا    

نامه بنوشت و بندگانی که  ها را توقیع نمود و وصیّتخواجه عظیم رنجوردل شد و بیدار گشت. به کار خود باز نگریست. رقعه
جا که دست رسید خشنود کرد و و از خصمان  فارغی حاصل کرده بودند آزاد کرد و غرضی که داشت بگذارد و تا آندل

 حاللیّت خاست. و کار را منتظر بنشست تا در رمضان شهید شد زیرا که منجّمش حازق و فاضل بود و حکمش هرآینه راست.  
 ( پنج   4 ( چهار 3 ( سه 2 دو ( 1

 

 شود؟دیده می  غلط امالیی گزینهدر کدام   

 مخافت  و هول و بود مرجان  و دُر  دریا  ده  قضا  به تن شدی ارـگرفت  چـو سعـدی( 1

 خذالن   صـد  بند تخته در  مـانده اسیـر هوس هزار در  افتـــاده در  دست ز  دلــی    
 مد  کـرمش  از گیـرد،  جـزر هنـرش از قــدرش   در بــــر نیــل رود بــرود گــر( 2

 نیست  شکایت  فلک   از مرا نوع به هیچ دَرست  بنده به دست الهی  حکم  نقض نـه    

    سـالح   بشکستـم  زود  دیــدم خـصـم صــالح و  فـرهنگ  و  زور  نـدیـدم چـون( 3
 پستیم   تو پیش و بلنـد  عـالم  همـه در خواریم  تـو نزد و عزیز  چشمـی هـمـه در     

 نشـــود  مگس  سگ  غیـــر   آن قلــب مغلـوب کـنــــی اگـــر را مگــسسگ ( 4
 نـیـــافته کـمـالی  یـافت   زوال عـمـرم یافت  کمال کلی  به چه آن هر شود  زایـل    

 

 به کار رفته است؟  غلط امالیی در کدام بیت   

 ای؟وده ــراغ که بـکــز فـــارغان بـــزم ف   دارم هــزار تفـرقـه در گـوشــۀ فـراق( 1

 ز جرم زَلّت ما بگذرد خدیو ) پادشاه( زَمن     چو عجز و ذِلّت ما دید و رنج و علت ما ( 2

 علَـــم کـــرد بـــر تــاک  بستان  سرش    یکی روستــایی سقــــط شــد خرش( 3

     که زیــر این کف پوچ است بهر گوهر عیش          ار  ــنهبک مگیر بهــار شکـــوفه را زس( 4
 

 ذکر شده است؟  نادرستاثر    مولف یا پدیدآورندۀ کدام  

 ( قبّانی  نِزار :جنوب پنجم سمفونی) ( کوپه فرانسوا:  شاعر مزار)  (اشتهاردی  محمدی  کوشش به صاحبدالن: داستانهای )  (1
 ( گرمارودی  موسوی سیدعلی : عرش  گوشواره) ( تولستوی : پرسش  سه)  (باکوچی سروراعظم : آزادگان خاک ) (2
 آندره: تازه های مائده و زمینی  هایمائده) ( کاشانی  فیض  محسنمال  :محسنی اخالق) ( صفی علی فخرالدین  :الطّوایفلطایف)  (3

 ( ژید
 ( منوّر محمّدبن )اسرارالتّوحید: ( توسی الملک نظام  خواجه نامه:سیاست)   (آباد  معصومه ام:زنده من ) (4
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 هاي بیت زیر در کدام گزینه تماماً درست است؟  آرایه 

 شود ساغر جدا« زان لب میگون به تلخی می  ظرف نبود دل ز جان برداشتن»کار هر بی 
 آمیزی، تشبیه، کنایه، حُسن تعلیل ( حس1
 ( ایهام تناسب، حُسن تعلیل، استعاره، مجاز 2
 ( ایهام تناسب، تشبیه، جناس، کنایه 3
 آمیزی ایهام، تشبیه، حس ( اسلوب معادله، 4

 

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

 « دست دامان  هیچ  به   هاشب  دامن  غیر  به                                 نزد  که صبحدم   روي   بود  سفید  ازان»  
 تشبیه تعلیل،  تناسب، تضاد، حسن  ( ایهام 2 جناس، مجاز، حسن تعلیل، استعاره  (1
 ( تضاد، استعاره، کنایه، حسن تعلیل  4 آمیزی، کنایه ( تضاد، جناس، حس3

 

 هاي ذکر شده در کمانک روبروي ابیات در چند مورد درست است؟آرایه 

 (تلمیح)رود    یــک  زان  یــنگتش  را  انـــقـــعــاش           س بـــود  عـاقـــالن را یــک اشـارت ب الف(
ـ وین به  شکل آب از دری        جد بر سحاب ـاد در باال بپیـان بـه ســب( آن ب  )پارادوکس(    ار  ـزد غبـا برانگیـ
 )تشبیه(  نیست    اختیارم  به   هم  آن  کـه  ریهــگ  رـــبه غی         دگر  ارــی  وــت  از  س ـپ  ردمـنک  ارـاختی ج( مـن

 (تناسب  )ایهام   ان  ـافش  آتش   گونه  زین   آبی دید  که  گز  هر        انـوفــط  چو  هم  دهـدی  از ریزم  اشک  د( سیالب
 دي گو بر آتش نه که خوش جمعیتی دارد  ) ایهام( ــه( شراب و شاهد و ساقی و مطرب هر که را باشد         سپن

 چهار ( 4 ( سه 3 ( دو 2 پنج ( 1
 

 هاي ابیات زیر در کدام گزینه به درستی آمده است ؟آرایهترتیب   

   نرسد  خرما   بـه  دست  اگــر  بردارم  خار نشود   میسر   لوصـ اگر بپسندم  الف( هجـر

 بـرانداز   پرده   یکـی  روي   آن  از  رقص  در دـوج  از  آید رقص  به   امـب  و  در  تو   با  ب( تـا
 پست   گرد  یار  قدم   در  خاک  چو  سلمـان او   وايـه  از  شوي،   سـربلند  که  ج( خـواهی

 اال تا شکر و افیون یکی باشد بر مجنون    لهـی باشد بر ابـد( اال تا سوسن و سوزن یک
 بلنـد است  دستار  گـنبـد  از  تــو  آواز د استـبلن  گفتـار  پـایه   تو را   نـه  ه( واعـظ 

   جناس  تلمیح،   پارادوکس، تشخیص، تضاد،  (2 استعاره  تضاد، ایهام، تناسب، ایهام ، تعلیلحسن (1
 تضاد  جناس، کنایه،   ایهام، آرایی، واج (4 سلوب معادله ا تلمیح، تشبیه،  استعاره، جناس،  (3

 

 است؟   ها کمتر از سایر گزینههاي وصفی در کدام گزینه  تعداد ترکیب 

 شــده غلتان گــوهــر محیطم  در  گـلمهره           نـیافت وانــنت  نهــکی غبـار   صافم دل  در ( 1

 دارد بهـار  وکمـر درکـوه مستــــانه کند        جلــــوۀ  می دیگر  شور سنگین دردلهای عشق ( 2

 ود ـــب  دانعیب دبـــــو هــــــک عیب رـــه        برخاست خیال نـــای هــــک اهــــرگــه( 3

 روشــــن از آن راه تــیـــــره شـب بـــــه         ایــن روغـن و آن چــراغ عقــل و علــم ( 4
 

 ؟شودنمیدر کدام گزینه جملۀ وابسته یافت   
 جویمش  می  چمن  ازصحن شبنم  چراغ با است  ننــهاده بــرون دل پا پرده  کـز گلی  نـو( 1

 سماع     بستان کند  می  نـونهاالن از را بـزم نیست  کار   در  بوستان و باغ هست جا هر رقص ( 2

 هـزارباره کـه  رفتن  به دیگری به حمایت     مرا بـه دست تـو خوشتـر هـالک جان گرامی ( 3

 قــانع  فـــریـــدون  نمـدازتــاج کاله بـه د ـش هـرکـس شــود، جـاه دردســر  از فـارغ( 4
     

 در کدام گزینه منادا به قرینۀ معنوي محذوف است؟  

   ولـتق  لمن   ندارم ماعـاست وشـگ نـم قبول   کند نصیحت که  مبر گمان  دلـبی( 1
 ای خاک بر سـر من و این داستان من   ن ـشو ای درون و بسـوزان زبان مآتش ( 2

 کجاست   خار بی گُلِ  رماـبف  معقول فکرِ حافظ از بـاد خزان در چمن دهـر مرنج( 3

 یک دل به جهان نگشته شـاد از دل تو     ای خـاک وفـا رفتـه بـه بـاد از دل تـو( 4
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 کسان دارند؟ هایی یهاي مشخص شده در کدام بیت نقشواژه 

  دانش هـــب مـــــرد ز زن  چنـــــان آن     دانـش از  زن وانــــ جــ آن ــاــبـ ـفتـــ( گ1

 چرا   چرا گرانروی   ای کرده خسته  نـم بر     چرا راـچ کران گوشه  اــوف  از هـــرفتــبگ ( ای2

 ـی  ـزنمــی کسی  عـشـق در کــــه بـــه     ی ـزن یـ م نفسـی  در هــــانــج هــبــ ـاــ( ت3

 بینا  شود  الغر  و فربه حوادث  از است محال           روشندل مهر مه،  چون بدر و هاللگردد نمی( 4
 

 نقش ضمیر پیوسته در کدام گزینه یکسان است؟  

 رم ـضمی  در ستـبنش  تـنقش  و  استیـبخ  وـت          خوبان  و   بنشستمی حریفان   اــب رـعم  هـهم  الف(

 تـاس  خبر  با   ما   مـــعال زــک  داند،   کسی وین           تـنیس  عالم   از  رـــخب  کم  منم،  هشیار  ردـم     ب(

   آزرم  شـنق  هـن  دان  ادم ــب  ز  مــذات  بی  م ـاس           مـناطق  حی  نه  خوان  مـطلسم  اصلم بی  جسم   ج(  

 دمـخرسن  وـ ت  گفتار  به  خوشنودم  وـت  دیدار  به             دمـآرزومن جان  از  کت   ازآـب  درم  از رامانــخ  د(  
ـ ابــــع  یــیکهـ(  روي  و  تـدس  مـــوختـــآم   شستن  یـــهم           کوي  ارسایانــــپ  از  دـــ

 ( ب، هـ  4 ( ج، د 3 ( الف، ج 2 ج، ب  (1
 

 ؟ نیستمفهوم کدام بیت با سایر ابیات یکسان   

 اکــخ هب دـافت  تمام روزن،  از  صـناق  ماهِ نور نـبیپاک ایـهدهـدی در  رـهن گردد می عیب ( 1

 راـم ودـشیـم  رـهن دهـ دی هـب انـکس بـعی ج ـک ایــهشـنق از کجی ردــبیـم هـنـآیی( 2

 دارم نمی بر پا   از چشم  رنگین بال  چندین به م بمحجو طاووس  چون عیب  از  هنر سازد نمی( 3

 ردد ـگیـم رـ گه رـبح نـای در  زـمغبی فـک ردد ــگیـم هنر  اکـپ  دل  و م ـچش در  عیب ( 4
  

 ؟ شودنمیمفهوم عبارت زیر در کدام  گزینه دیده    

   . باشد مستغنی داور  از  بدهد،  خویشتن از داد هرکه  که بده  خویشتن از داد کاري   همه اندر  و

ــد (  1 بـرن فـرو  را  تـو  جـنــت  ــه  ب کــه       خـواهـی 
 

 اشــاب بــود حسـرده زن و خــب نفس شمـصائ 

دگی        2 زـن اب  ـت ب و  ـت ــمـار  اگر شـ اســــت  این   ) 
 

داد   ــاب  حســ قــیــامــت  ــه   ب تــوان  مــی   امــروز 
 

ــت 3 ــته گردید و تن افزونی خواس  ( روح  زان کاس
 

ـچنــد   ــیــاری  بسـ و  ـکم  ــاب  حســ ـکردـیم  ـن  کــه 
 

 طــومـــار کــــرده  دفتـــــر یـــوم الحساب را   خبـری تـــو که کردگار( ای کــج حســاب بـی4
 

 همۀ ابیات بیانگر مفهومی مشترک هستند؛ به جز:    

 ا ـم داریم  هنر از بیش  نظر در را  خود عیب پا  ز  پر و بال  به ما چشم طاووس چون  نیست( 1

 ریزتر خون پر  و بال  حسن  است تیغ  دم  کز صرف  طاووس چون اوقات مکن  خودآرایی  در ( 2

 اشه ـــشــی ـت درآورد ایـــپ ز  را ادــرهـف  ون؟ـخ هـب ی ـکس  نشوید چگونه هنر از دست ( 3

 ف صد د دار وـسب  در ودـخ گوهر  از ها سنگ  تـکسـش را رورـهن دـافتیـم کار   در  رـهن از( 4
 

 کدام بیت » فاقد« مفهوم عبارت زیر است؟  

  ، نواله  عم  و  جالله  جل کردگار،  رحمت  و  فضل  از  و  نالید  نباید  آید، پیش  روزگار  از  که  شدتی  به  که   بدانند  مردم »تا  
  «.است  رحیم  و تعالی او که  باشد  نباید   ناامید  

 دا نباشد  ـر از خــاهی غیـگــ ـدـامیـا را ـ( هر کس به هر گروهی دارد به چیزی امید             مــ1
 ـاشد  ــدا دور نبـتـــم از لطف خــن دولـ( خـوش می کنـد امیـد وصـال تـو دلـم را             ایــ2
 نادان کـه بگشاید  ای امید ما آخر            خدا بگشاید این در آخر  ( مگـو وحشی کـه بگشــاید در3
 ـریـدن  پس روا نیست  ـ ق بـــد از حـــچــون و چـرا نیست            امیـ( چـو در کــار خـــدا 4

 

 

 

 

 مفهوم کدام گزینه با بیت زیر تناسب دارد؟     

 ام آرمانم شهادت / تجلّی هستی است جان کندن من« »من ایرانی
 زنده شوندرده همه از قدمت  ـــته و مـکش          د گذرتـر افتـــدان اگـــاک شهیـــر خــ( بر س1
 که دریا از کفی کز خود برآرد پیرهن پوشد            ( شهید عشق هیهات است غیر از خون کفن پوشد2
 وید تجلّی کن که هستی را بیارایی ــتو را گ          دا روزی که هستی را بیاراید ــواهد خـــر خــ( اگ3
 یات اوست حردۀ درد او زنده به ـــود مــخ           رگ نیندیشمـق، از مــر کشته شوم در عشـــ( گ4
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 کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟   هبیت زیر ب 

 ام افراسیاب« ــــود نـــــر بشنـــاگ              ن چو دریاي آب  ــوه آهـــود کــ»ش       
 سخنور است  انــوگوی زبرون ز گفتـــبی           ه زبان زان که روح پاک ـرم بواــ( نامش نی1
 رارـجست آتشی که تا به فلک رفت از آن ش           ام تیغ تو کز نوک کلک منـــوشته نــ( نن2
 دـرش دُر شهوار افتــه قعـــزۀ سنگ بــری           ام عطایش ببری بر لب بحرـر نـکه گ  ( آن3
 ه راه تنگـبه نفس بست ممــز غوــسیرــگ             ( افراسیاب چرخ ز بس ریخت طرح جنگ 4

 

 شود؟ مفهوم آیۀ »کل نفس ذائقه الموت« در چند بیت از ابیات زیر دیده می 

 وـافتی بگـري یـگو چارهـجز مرگ اگر ت وار راــی ناگــاره زندگـرگ است چــالف( م 
 گلی ـد به چنـدرانـوترش بـون کبـهمچ رگ هر که سر از بیضه برکند ـــب( کاین باز م 

 کنیگرچه خود را از اجل دانسته غافل می از صید تو غافل یک نفس صیاد مرگج( نیست  

 ود ـدبـزار خواهــکر هـگرت خزانه و لش تـوت درکشند از تخـته و تابـو را به تخـد( ت
 کل استـآسان ز یاد مرگ شود هرچه مش ستـه( در مرگ هست  آن چه در آب حیات نی

 ( چهار  4 ( سه 3 ( دو 2 ( یک1
 

 ام گزینه با ابیات زیر متناسب است؟مفهوم کد 

 استه ـب خفتـ ت شـآرام درون دشــک            رم به خواب آن مردابــرت نبــ»حس       
 است«ه عمر خوابش آشفتهــا هم ــدری            م از طوفانــاکـــم و نیست بــدریای       

 اـر ویرانی مــدارد سسیل اشک است که   بدوشان چه کند؟ ( شور سیالب به ما خانه1
 د ـیابلنگر نمیکه موج آسودگی در بحر بی ( مجو سررشتۀ آسایش از دنیای پروحشت 2
 آید که خودداری ز دست گوهر غلطان نمی ( مجو آرامش از جان مقدس در تن خاکی 3
 آسانان به فکر بستر و بالین مباش چون تن رانـواب گــ( راهرو را بستر و بالین بود خ4

 
 

 یر با کدام گزینه قرابت معنایی بیشتري دارد؟شعر ز 

 « افتدمی  عقل کودک  سر   از  کاله   تماشا  هنگام  به  که » چندان تناوري و بلند  
 چون بــه  پیمــــانـــه کسی کِیل کند دریا را    ق مکن        ـــی رو وصف ره عشــــانــرغــف ف ـسی( 1
 ت                ـه تـو گفتی خیـال توسـدر وصف هـر آن چ وارت در تصــوّر نــــایــــد خـــــیالـآن دوس( 2
 د  ـبه  تحسینی نکردی شرمسارم این چنین باش  کـردم فکـر صـائب را تو  گرچه صـرف در وصف ا( 3

 کـه دگـــر آن بت عـــارض نـــرود از یـــادم    ـــان  عـــاجــز بیمارم کرد وصف روی تــو چن( 4
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ذین تدعون من دون هللا لن یخلقوا } -26
ّ
 ال
َّ
ب مثل فاستمعوا له إن  ذبابیا أّیها الناس ضر

 
 { ا

 خوانند، یک مگس را نخواهند آفرید!( ای مردم مثلی زده شد پس گوش فرا دهید و بدانید کسانی که به جای خدا فرا می1
 خوانید، مگسی را نخواهند آفرید! اوند فرا می( ای مردم مثلی زده شد پس بدان گوش فرا دهید کسانی را که به غیر خد2
خوانید، مگسی را نخواهند  ( ای مردم به مثلی که زده شد گوش فرا دهید، پس بدانید کسانی را که به جای خداوند فرا می3

 آفرید!
د که خالق  خوانی( ای مردم مثلی زده شد، پس باید به آن گوش فرا دهید همانا شما کسانی را به غیر خداوند فرا می4

 مگسی نخواهند بود!
 

ث   -27  بمعجِم أبی ورِّ
 
تی کتبتها فر السنة الماضیة إیل الفارسیة مستعینا

ّ
ترجم هذه الرسائل ال

ُ
 ا
 
 ربعا

ّ
»کنت فر الساعة السابعة إّل

 لنا!«: 
ی پدرم که برای نامهلغتهایی را که در سال گذشته نوشته بودمشان را با کمک  ( در ساعت یک ربع به هفت، این نامه1

 کردم!ما به ارث گذاشته شده است، به فارسی ترجمه می
ای که پدرم برایمان  نامههای گذشته نوشته بودمشان، با استفاده از لغتهایی را که در سال( در ساعت هفت و ربع این نامه2

 بودم!  به ارث گذاشته بود، به فارسی ترجمه کرده
ی پدرم که برایمان  نامههایی که در سال گذشته نوشته شده بود را با استفاده از لغتهفت این نامه( در ساعت یک ربع به  3

 کردم! به ارث گذاشته بود، به فارسی ترجمه می
ای که از پدرم برایمان  نامههایی که در سال گذشته نوشته بودمشان را با استفاده از لغت( در ساعت هفت و ربع این نامه4

 کردم! ذاشته شده است، به فارسی ترجمه میبه ارث گ 
 

ازی ملّمعات جمیلة   -28  من سعدی ممزوجة بالعربیة، تّسیم هذه األبیات بالملّمع. لحافط الشتر
 
حت تالمیذی: إقَرؤوا أبیاتا »إقتی

 :»!
 
 فر دیوانه أیضا

نامیم. حافظ  ن ابیات را ملمّع میآموزانم پیشنهاد دادم: ابیات سعدی را که آمیخته به عربی هستند بخوانید، ای( به دانش1
 شیرازی نیز ملمّعات بسیار زیبایی در دیوان خود دارد!

شوند.  اند بخوانید، این ابیات ملمّع نامیده میآموزانم را نصیحت کردم: ابیاتی از سعدی را که به عربی آمیخته شده( دانش2
 برای حافظ شیرازی نیز در دیوانش ملمّعات زیبایی است!  

شوند.  آموزانم پیشنهاد دادم: ابیاتی از سعدی را که آمیخته به عربی است، بخوانید، این ابیات ملمّع نامیده میدانش  ( به3
 حافظ شیرازی نیز در دیوان خود ملمّعات زیبایی دارد!

شوند.  ع نامیده میآموزانم را نصیحت کردم: ابیاتی از سعدی که آمیخته به عربی هستند را بخوانید. این ابیات ملمّ( دانش4
 حافظ شیرازی در دیوان خود ملمّعات زیبایی دارد!

 

تر فر الّسماء فال تکن کاتم العلم!   -29
ّ
ء حتی الحوت فر البحر و الط مت زمالبی هذا الحدیث: کاتُم العلم یلعنه کّل شی

ّ
  عل
د حتی نهنگ در دریا و پرنده در  کنی علم، هر چیزی او را لعنت می( به دوستانم این حدیث را یاد دادم: کتمان کننده1

 آسمان پس کتمان کننده علم نباش!
کند حتی ماهی بزرگ در دریا و پرنده در  ی علم را لعنت می( از دوستانم این حدیث را آموختم: هر چیزی کتمان کننده2

 آسمان پس علم را کتمان نکن!
کند حتی نهنگ در دریا و پرنده در  م را لعنتش میی عل ( به دوستانم این حدیث را یاد دادم: همه چیز کتمان کننده3

 ی علم نباش! آسمان پس کتمان کننده
کند حتی ماهی بزرگی که در دریا و  ی علم، هر چیزی لعنتش می( از دوستان خود این حدیث را آموختم: کتمان کننده4

 ی علم نباش!ای که در آسمان است پس کتمان کنندهپرنده
 

ها ترشد اإلنسان إیل مکان   ّشف العلماء هذا السّ »قرأت فر موسوعتی ک  -30
ّ
 فر الّسلم ألن

 
 مهّما

 
ی دورا

ّ
ر تؤد الفیر

ّ
 الد

ّ
فر األبحاث أن

 ی خود خواندم ...... غرق السفن أو سقوط الطائرة!«: در دانشنامه
ها انسان را به مکان غرق  آنها نقش مهمی در صلح دارند زیرا  ( دانشمندان این راز را در گفتگوها کشف کردند که دلفین1

 کنند! شدن کشتی یا سقوط کردن هواپیما راهنمایی می
ها انسان را به  کنند زیرا آنها نقش مهمی در صلح ایفا میها آشکار کردند که دلفین( دانشمندان این راز را در پژوهش2

 کنند!ها یا سقوط هواپیما راهنمایی میمکان غرق شدن کشتی
ها راهنمای انسان  ی نقش مهم در صلح هستند زیرا آنها ایفا کنندهان این سرّ در گفتگوها بود که دلفین( کشف دانشمند3

 ها یا سقوط هواپیما هستند!به مکان غرق شدن کشتی
ها انسان را به  کنند زیرا آنها نقش مهمی در صلح ایفا میها آشکار کردند که دلفین( دانشمندان این راز را در پژوهش4

 ها غرق شدند یا هواپیما سقوط کرده است!کنند که کشتیمکانی راهنمایی می

 ( 35- 26: )و التعریبأ للترجمهعیّن األصح واألدق فی الجواب ∎∎ 
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ٌّ لنا!   -31 ر بأمراض مختلفة و هذا شی تنا و نصبح مصابیر ّ صحَّ تضر
َ
ها ل

ّ
 ألن
 
ا  کثتر

 
 أو ملحا

 
تی تحتوی زیتا

ّ
 علینا أن ال نأکل األطعمة ال

ها برای سالمتی ما ضرر دارند و ما را به  یم، زیرا آن( ما باید غذاهایی را که حاوی روغن یا نمک فراوانی هستند نخور1
 های گوناگون مبتال کرده و این برای ما بد است! بیماری

های  رسانند و ما به بیماریما قطعاً ضرر می  ها به سالمتی( ما نباید غذاهایی که پر روغن و نمک هستند را بخوریم زیرا آن2
 بسیار بد است!  شویم و این برای ماگوناگونی مبتال می

های  ها قطعاً برای سالمتی ما مضر هستند و ما به بیماری( ما باید غذاهای حاوی روغن یا نمک زیادی را نخوریم زیرا آن3
 باشد!شویم و این برای ما بد میمختلفی دچار می

زنند و ما به  سالمتی ما ضرر می ها قطعاً به ( ما نباید غذاهایی را که حاوی روغن یا نمک فراوانی هستند بخوریم زیرا آن4
 شویم و این برای ما بد است!های گوناگونی مبتال میبیماری

 

 هناک   -32
ّ
رَ فر مهرجان الکتاب فلم أقدر أن أسمع صوت المدیر من مسافة ستة أقدام ألن مة یتناَجیر

ّ
»کانت سبع و تسعون معل

 :»!
 
ا  کثتر

 
 کان مزدحما

گفتند. پس من نتوانستم که صدای مدیر را از فاصله شش قدمی بشنوم  هم راز می( نود و هفت معلم در جشنواره کتاب با1
 زیرا آنجا بسیار شلوغ بود!

ی شش قدم  توانستم که صدای مدیر را از فاصلهکردند. پس من نمیی کتاب مناجات می( هفتاد و نه معلّم در جشنواره2
 دورتر بشنوم زیرا شلوغی بسیاری وجود دارد!

گفتند پس من قادر نبودم که صدای مدیر را از فاصله شش  ی کتاب با یکدیگر راز میهفت معلّم در جشنواره( نود و  3
 قدمی بشنوم زیرا آنجا بسیار ازدحام وجود داشت!

ی شش قدمی صدای  کردند پس من نتوانستم که از آن فاصلهی کتاب باهم مناجات می( هفتاد و نه معلّم در جشنواره4
 وم زیرا آنجا بسیار شلوغ بود! مدیر را بشن

 

ر  -33  :  الخطأ عیرِّ
 ( سحبت األعاصتر سّیارتنا إیل الّسماء و لم نستطع أن ننقذها!: 1

 گردبادها ماشین ما را به آسمان کشیدند و ما نتوانستیم آن را نجات دهیم! 
2  :!

 
 لنسافر إیل البالد العربّیة معا

 
 ( کن جاهزا

  مسافرت کنیم! آماده باش تا باهم به کشورهای عربی
 حتی ال ینجح العدّو!: 3

 
 ( لنعتصم بحبل هللا جمیعا

 همه باید به ریسمان خداوند چنگ بزنند تا دشمن پیروز نشود! 
ب امثال لتالمیذه!: 4 ضر

ُ
م أن ت

ّ
 ( یحّب المعل

 آموزانش زده شود! هایی برای دانشمعلّم دوست دارد که مثال
 

ر الّصحیح:   -34  عیرِّ
ذین إذا 1

ّ
 أصابهم البغر هم ینتضون{ ( }و ال

 جویند.  که هرگاه به آنان سختی وارد شود، یاری میو کسانی  
ها! 2  ( ما أصعب األسئلة اإلمتحانّیة أنا ال أعلم جواب اکتر

 دانم! ها را نمیسؤاالت امتحانی بسیار سخت هستند. من جواب اکثر آن
 ( الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب! 3

 خورد!طور که آتش هیزم را میخورد همانها را میحسادت خوبی
4 !  ( إحتفلت أّّم یوم تخّرجت من الجامعة و دعت زمالبی

 مادرم روزی که از دانشگاه خارج شدم جشن گرفت و دوستانم را دعوت کرد!
 

 بودند:ها از دشمنان واقعی اسالم  دادند پس بدان که آنها به خداوند مسلمانان دشنام میاین مرد  -35

ر هذا الرجال. فاعلم هم کانوا من ُعدوان الحقیقی اإلسالم! 1  ( کان یسّب إله المسلمیر
2 ! ر . فاعلیم هم کانوا من أعداء اإلسالم الحقیقّییر ر  ( هؤالء الّرجال کانوا یّسبون إله المسلمیر
. فاعلم هم کانوا من األعداء الحقیقی اإلسالم! 3 ر  ( کان هؤالء رجال یّسبون إله المسلمیر
4 ! ر . فاعلم هم کانوا من عدوان اإلسالم الحقیقّییر ر  ( کانوا یّسبون هؤالء الرجال إله المسلمیر
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ا حیات
عادة فر اس یبحثون عن السّّّّّ

ّ
 من الن

 
ا  کثتر

ّ
هم یطلبونها من طرق هلنعلم أن

ّ
ا یرید أن یصّّّّل   یختلفم و لکن

ّ
. کّل من

 
ها بعضّّّّا

ُ
بعضّّّّ

ة   ا کتر
عّادة فر ّّّ اس یطلبون السّّّّّّّّّّّّّ

ّ
 فریا من النّ

ل
ّّبّاب تختّ  بهّا، فمثط هم ال یجّدونهّا و ال    المنّاصّّّّّّّّّّّّّّّبإلیهّا بّأسّّّّّّّّّّّّّ

ّ
العّالیّة و المّال و لکن

عاد  المال و المنصّّّب ال یکفیان لوصّّّول اإلنسّّّان إیل السّّّّ
َّ
هما  یشّّّعرون بها، ألن

ّ
ا الحیاة، مع إن

صّّّاحبهما للوصّّّول إیل   یسّّّاعدانة فر
ا سبیل خدمة 

 أن یقضوا حیاتهم فر
ّ
ا خدمة اآلخرین و الیرضون عن أنفسهم إّل

 الّسعادة فر
ّ
اس یعتقدون بان

ّ
الّسعادة. و جمع من الن

ب عن مشّّّّّّّّّّّّّّّاکّل الحیّاة. و نجّد  
ّ
جنّ

ّ
ا راحّة العمش و الت

عّادة فر ّّّ ون أفراد المجتمع. و جمع منهم یرون السّّّّّّّّّّّّّ
ّ
ذین یعّد

ّ
بعض األحیّان الّ

عید   »رضّّا هللا هو رضّّا الوالدین«. فمن هو السّّّ
ّ
هم یعتقدون بأن

ّ
الخدمة إیل الوالدین ختر وسّّیلة للوصّّول إیل سّّعادة الدارین، الن

ع  جمیع ما ذکرناه من أسّّّّّّّّباب سّّّّّّّّعادة اإلنسّّّّّّّّان، لکّن السّّّّّّّّّ
ّ
؟ و الجواب هو أن

 
ا
ّ
عادة حق ذي یشّّّّّّّّعر بالسّّّّّّّّّ

ّ
؟ و من هو ال ّ ا

ید الحقیقی
( و ال یسّّّّّّّّّّمح للیأس أن  ه ینار إیل الحیاة بتفاؤل  خوال بیتر

ّ
فات و األعمال، مع ان ّّّ ر جمیع هذه الصّّّّّّّّ ذي یجمع بیر

ّ
ّ هو ال ا

الحقیقی
( و هکذا، یمکن له أن یشعر بالّسعادة الحقیقّیة.  شاؤم  بدبیتر

ّ
 یدفعه إیل الت

 

ر   -36  : الصحیحعیرِّ
 ( للسعادة طریا واحد فر الدنیا! 1
 المشاکل نحصل عیل السعادة! ( إن نجتنب عن 2
 ( یصل إیل السعادة کّل األشخاص الذی یبحثون عنها!  3
 ( یرید الناس أن یصل إیل السعادة بطرق مختلفة! 4
 

ر الصحیح:  -37  عیرّ
ما طریا الوصول إیل السعادة خدمة إیل الناس! 1

ّ
 ( إن
2 !  ( من یشعر بالسعادة فر حیاته فهو سعید حقیقی
وة و المناصب العالیة! ( من طرق الوصول إیل 3  السعادة إکتساب التر
 ( سبیل الوصول إیل السعادة الحقیقیة فر أن النیأس! 4

 

ر   -38  :  الخطأ عیرّ
 ( للوصول إیل السعادة یجب علینا أن نجتنب عن التشاؤم! 1
 ( المال و المنصب العایل یبّعدنا عن السعادة الحقیقیة! 2
ه من آالت 3

ّ
 السعادة! ( إرِض من حیاتک ألن

 التفاؤل من آالت الوصول إیل السعادة! 4
ّ
 ( إن

 

ر عنوانا مناسبا للن :   -39  عیرِّ
 ( سبل الخدمة إیل اآلخرین! 1
 ( إجتناب عن مشاکل الحیاة! 2
 ( طرق الوصول إیل السعادة الحقیقّیة! 3
وة و المناصب العالیة! 4 ة التر  ( کتر

 

 »یختلف«:   -40
 معلوم / فعل و جملة وصفیّة.   –ان( مزید ثالثی )له حرفان زائد – ( فعل مضارع 1
 الزم/ فعل و فاعله: »بعضاً«   -مزید ثالثی )حروفه األصلیّة: خ ل ف(  –للغائب  –( فعل 2
 متعدّ / فعل و مفعوله »بعضاً« – )من باب إفعال(  – ( فعل مضارع 3
 معلوم / فعل و فاعله ضمیر مستتر –مجرّد ثالثی  – للغائبة  –( فعل 4

 

 »ُیساعدان«:   -41
 مزید ثالثی بزیادة حرف واحد / فعل و فاعله ضمیر بارز الف  –للغائبینِ  – ( فعل مضارع 1
 مجهول / فعل و فاعله محذوف  –للغائبین  – ( فعل مضارع 2
 مزید ثالثی )من باب تفاعُل( / فعل و فاعله »صاحب«  - مثنّی–( فعل 3
 معلوم / فعل و فاعل  –مزید ثالثی )حروفه األصلیّة: س ع د(  – ( للغائبینَ 4

 

 »المناصب«:   -42
 نکره / مضاف الیه  – اسم المکان  – جمع تکسیر  –( اسم 1
 معرفة / مجرور بحرف الجارّة  –اسم الفاعل  –( جمع )مفرده: مَنصَب( 2
 )حروفه األصلیّة: ن ص ب( مصدر / صفة للموصوف: کثرة  –جمع  –( اسم 3
 معرّف بأل / موصوف و صفته: العالیة – جمع تکسیر  – ( اسم 4
 

ة ثّم أجب عن األسئلة   ∎∎
ّ
 : یناسب النّ  ( بما  42-63اقرأ الن  التایل بدق
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ر  -43  فر ضبط الحرکات أو قراءة الکلمات:  الخطأ عیرِّ
1 !

 
 ِسلمّیا

 
عاُیشا

َ
عاَیشوا مع بعضهم ت

َ
اس أن َیت

ّ
ّل الن

ُ
 ( َعیل ک

؟ 2
 
مطُر أسماکا

ُ
 الّسماء ت

ّ
الِحاوا أن

ُ
قون أن ت

ِّ
َصد

ُ
ل ت

َ
 ( ه
ة! 3 فایات کثتر

ُ
 ن
ُ
دت

َ
ة طهران شاه

َ
 إیل ُمحاِفا

ُ
ت
ْ
 ( ِعندما َوَصل

4 !
 
 عاِلما

ُ
صِبح

ُ
ٌ من ألف عاِبد. لیتتر ا ع بعلمه ختر

َ
ف
َ
 ( عاِلٌم ُینت

 

حیح:  -44 ر الصَّ  عیرِّ
یور و وقع أعیل األ 1

ّ
 شجار! ( الَوکر: بمت تعمش فیه الط

 ( المستنقع: ُحفرة عمیقة یستخرج الماء أو النفط منها! 2
جل تختلف أنواعه و أسبابه! 3  ( ُصداع: وجع فر الرِّ
هار! 4

ّ
وکة و ینام فر الن راب: طائر یسکن فر األماکن المتی

ُ
 ( غ

 

45-   :» ر ما فیه »ترکیب وصقر اضافر ّ  متر
ر شجرة عجیبة و تحمل األثمار فر 1  شجرة الختی

ّ
 نهایة األغصان! ( إن

لیل! 2
ّ
یم المدرسة و یعملون واجباتهم کل ال

ّ
 ( أطاع التالمیذ من معل

 ( إجَعل الّسغ صدیقک الحمیم و إعلم أنت ناجح فر حیاتک! 3
ه! 4 م إکتساب العلم و زکاة العلم نسی

ّ
 ( مفتاح التقد

 

 یختلف بابه:  -46
 
ر مزیدا  عیرِّ

اس نیام فإذا ماتوا إنتبهوا! 1
ّ
 ( الن

 ض مفروشة بالثلج فانقطع تّیار الکهرباء! ( کانت األر 2
3 !  خمسة کتب لمکتبتی

ُ
 ( حتی اآلن إنتخبت

ذی قتل قائد جمشنا! 4
ّ
 ( لننتقم من العدّو ال

 

 ؟ اکتر فر أّی عبارة جاءت جملة فعلیة  -47
مها حتی أموت! 1

ّ
عل
ُ
مها و ا

ّ
ر فأتعل غة العربیة واجب عیل المسلمیر

ّ
م الل

ّ
 ( تعل

م منه و ل 2
ّ
 النجاح فیهما! ( تواضع لمن تتعل

ّ
مه ألن

ّ
 من تعل

َسَع أخر إلیه و یساعده! 3
َ
 ( کان هذا الحیوان یشعر بألم ف

ه یری ما تعمل فر کل الزمان و المکان! 4
ّ
 ( إعمل ما تشاء ألن

 

؟  لمسفر أّی عبارة   -48
 
 الفعل معلوما

ة عیل رجله! 1  ( ُیجلس أبی بنتی الصغتر
ذی ما درس من 2

ّ
خرُج التلمیذ ال

ُ
 الّصف! ( ا
 ( ُیحاول التلمیذ المشاغب أن ُیصِلح أعماله الّسّیئة! 3
ة و ال ُیالم! 4

ّ
 یدخل الجن

 
 ( من تاب و عمل صالحا

 

ر »نون« الوقایة:   -49  عیرِّ
یور! 1

ّ
ر تستطیع أن تغترّ کالط الفیر

ّ
 الد

ّ
یم أن

َ
 ( إعل

: أِعترّ فر حل هذه المسائل الصعبة! 2  ( قلت ألبی
هبّیة! ( أتمترّ أن أحصل عیل 3

ّ
 الجائزة الذ

ّم فر کل مجاالت حیاتک! 4
ّ
 ( إن تؤمتر بقّوة نفسک تتقد

 

ر عبارة    -50 :  لمسعیرِّ
ل
 فیها اسم الفاعل فاعط

 ( یعمل المستخرجون فر اعماق األرض و البحر! 1
ذین یکفرون و ینفقون! 2

ّ
 ( ال یعمش المسلمون کال

المون بقتل مالوّم عالم اإلسالم! 3
ّ
ام الا

ّ
 ( امر الحک

ین و منذرین و أنتم ال تعلمون! ( أ4
ّ ر مبسی  رسلنا المؤمنیر

الیة  األسئلة عن أجب ∎∎ 
ّ
 ( 50-43  الت
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کند و این عامل را برای رسیدن به چه چیزی به گناه دعوت می او   باز می دارد، لوّامه  نفس پیروی از  انسان را عاملی که   -51
 در کالم پیشوایان پاک و دلسوز ما چگونه بیان شده است؟ 

 گناه   دهندة زینت  – های زودگذر دنیایی ( لذت1
 حاضر در درون آدمی   – ( بهشت پهناور خداوند 2
 حاضر در درون آدمی    – های زودگذر دنیایی ( لذت3
 به گناه  ةدهندزینت  -( بهشت پهناور خداوند  4

 

دانستند، به بینند و اگر میچه عالمی می  به  منحصربر طبق آیات سراسر نور قرآن کریم، منکران معاد حیات خود را   -52
 کردند؟ کدام دید نگاه می  با  تجهان آخر

 »لَهٌو َولَِعٌب«  -الدُّنیا«   ة  »ما هِذِه الَحیا( 1
«  - الدُّنیا«  »ما ِهَی اِِلٌَحیات نَا( 2  »لَِهَی الَحیَوان 
«  -( »ما هِذِه الَحیاة  الدُّنیا« 3  »لَِهَی الَحیَوان 
 »لَهٌو َولَِعٌب«  - الدُّنیا«  اِِلٌَحیات نَاَی ( »ما هِ 4

 

 ه خواهیم شد؟!« در کدام گزاره آیة شریفة »هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخت  بیان  پایه و اساس -53
 عنوان شده است؟ 

 حاصل از وجود نعمات و استمرار بر انجام گناهان کبیره  فر( ک 1
 اقعة بزرگ  ( عدم تردید در رخ دادن معاد یا و2
 ( انجام گناهان در طول عمر بدون واهمه از دادگاه عدل الهی 3
 همراه انکار قیامت   کاری به ( معصیت کردن و تجاوز 4

 

مبنی بر اینکه »باید مسلمانان، فضای سراسر عالم را از محبت و   اسالمی  سفارش امام خمینی )ره( معمار کبیر انقالب -54
دربردارندة چه مفهومی است و رابطة نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند«،    عملی عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض  

 بین دوستی با خدا و نفرت از باطل چگونه است؟

 معکوس –( در ابتدای امر، بیزاری از باطل و پیروان او 1
 مستقیم  –وجود تولّی در مسلمانان  به ( کفایت کردن 2
 معکوس –( در انتهای کار، دوستی با خدا و دوستان او 3
 مستقیم  -( لزوم وجود یک »نه« و یک »آری«  4

 

 کدام عبارت در رابطه با نیاز به مقبولیت به درستی مطرح شده است؟    -55

 دهد.( پیدایش این نیاز در نوجوانی و جوانی رخ می 1
 دور از دید دیگران است. استعدادهای شکوفا شده اما  ، ( محصول نیاز به مقبولیت2
 کنند. ( همة افراد جامعه در هر جایگاهی برای کسب کردن مقبولیت سعی و تالش می3
 ( کسی که دوست دارد دیگران او را تحسین کنند به این نیاز طبیعی پاسخ درستی نخواهد داد.4

 

 روزه بگیرد؟تواند در آن روز، فرد نمی  شرایط در کدام     -56

 بعد از ظهر مسافرت کند. ( کسی که روزه است و1
 نرسیده است.  ر مسافرت کرده و هنوز به حد ترخّص( کسی که روزه گرفته و پیش از ظه2
 برسد.   ، خواهد ده روز در آنجا بماند( مسافری که پیش از ظهر به وطنش یا جایی که می3
 برسد.  ،روز بماندخواهد ده  بعد از ظهر به وطن یا جایی که میو ( مسافری که صبح حرکت کرده است 4

 

 رساند؟منین علی )ع( می، امیرالمؤمولود کعبه   هل ایمان را به چه جایگاهی در سخنا  ، روزه  ةترین فایدثمرة کسب مهم   -57

 اسب چموش هستند. برهایی که سوار ( انسان1
 پیمایند.  ( افرادی که راهی را برای ورود به بهشت می2
 آتش خواهند افکند.هایی که سوارکاران خود را در ( اسب3
 گسیخته سوارند.  های لجام( کسانی که بر اسب4
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رفََن فاَل  ذِلَک اَدنی اَن یُعَ مختص چه شرایطی است و مقصود خداوند از عبارت »  «بهِنَّیجَلَاب  هنَیُدنینَ عَلَی»  یدستور اله -58

 « چه مفهومی است؟ یُْوذَینَ 

 حفظ حریم و حرمت زنان   –های جنگ ( حضور زنان در معابد یا پشت جبهه1
 حدود حجاب توجه به   –( حضور زن در اجتماع و روبرو شدن با نامحرمان 2
 حدود حجاب توجه به   –های جنگ ( حضور زنان در معابد یا پشت جبهه3
 حفظ حریم و حرمت زنان   –( حضور زن در اجتماع و روبرو شدن با نامحرمان 4
 

حجابی زنان غرب ناشی از چه امری چه چیزی است و بیدرباره حجاب    مسیحیت و یهود  دو آیین    کنونی  مشترک  نقطة    -59
 است؟

 کمتر شدن پایبندی به تعالیم دینی   –( سرلوحه بودن حضرت مریم و زنان قدیس 1
 اندیشة مسیحیت اصیل و حقیقی   –( پوشاندن موی سر هنگام ورود به جامعه 2
 کمتر شدن پایبندی به تعالیم دینی  –( پوشاندن موی سر هنگام ورود به جامعه 3
 اندیشة مسیحیت اصیل و حقیقی  –( سرلوحه بودن حضرت مریم و زنان قدیس 4
 

 ی که با خداوند بسته شده است چیست؟ توجه به کالم وحی به ترتیب نتیجة موفقیت و عدم آن در وفای عهد  با -60

 سرزنش کردن خود   –( دریافت پاداشی بزرگ 1
 طلب بخشش از خدا  –( تکرار پیمان در روزهای خاص 2
 تألم از عذابی دردناک – ( مراقبت از پیمان در برابر عهدشکنی 3
 پاک نشدن از گناهان  –از سوی خداوند  ( عمل به پیمان4

 

« ؟ند، اسوه و الگو قرار داده اسال قبل زندگی کرد  1400که حدود    را    های بزرگی شود انساناین پرسش که »چگونه می  به -61
 داد؟   پاسخ  را چگونه باید

 عمل کنیم.در همان حد    بلکه باید قرار دادن پیامبر )ص( به این معنا نیست که ما عین او باشیم  اسوه( 1
 ریزی و تقسیم زمان تنها درس و الگویی است که از این کار به دست خواهد آمد.  ( برنامه2
 های انسانیت هستند و انسانیت دیروز و امروز و فردا ندارند.  ( اهل بیت اسوه3
 ی است که باید از او تبعیت کند.  یو پیشوا م کننده اما( برای هر پیروی4

 

میان عمل و جزای آن اشاره دارد و با توجه به کالم   به کدام گونه از رابطة  «جرایم نقدیپرداختن    یا وجود مقررات  » -62
 خواهد بود؟    اومایة انس   ،در قبر  نشین مدفون شده با انسانپیامبر اکرم )ص( در چه صورتی هم

 درگذشتگان  بهرسیدن ثواب حاصل از خیرات  – ( طبیعی 1
 در دنیا  انسان  ک بودن رفتار نی  – ( قراردادی 2
 درگذشتگان   هرسیدن ثواب حاصل از خیرات ب – ( قراردادی 3
 در دنیا انسان  نیک بودن رفتار  – ( طبیعی 4

 

درخواست دوزخیان توسط    به ترتیب اساس ردّ  الهی،  هدایت  انتخاب راه   )ع( و کافی بودن عمر برای دالیل روشن انبیا    -63
 چه کسانی هستند؟ 

  خداوند   –( نگهبانان بهشت 1
 شیطان   – ( خداوند 2
 خداوند  – ( فرشتگان جهنم 3
 ( پیامبران و امامان )ع(  شیطان4

 

مددرسان  رد به ترتیب  اها« و »دادن نامة اعمال« باشیم، کدام مواگر در پی آیاتی راجع به حوادث »زنده شدن همة انسان   -64
 ما خواهند بود؟ 

1 » ف  اِلرض  َو الِجبال  َر«  ا»یَنَبَّؤ   -( »یَوم تَرج  َم َو اَخَّ  اِِلنسان  یَوَمئٍِذ بِما قَدَّ
 »اِنَّها َکِلَمةٌ ه َو قائِل ها َو ِمن َورائِِهم بَرَزٌخ«  - ( »لَیَجَمعَنَّک م اِلی یَوِم القیاَمِة ِل َریَب فیِه« 2
َر«   ا»یَنَبَّؤ   - لی یَوِم القیاَمِة ِل َریَب فیِه« ( »لَیَجَمعَنَّک م اِ 3 َم َو اَخَّ  اِِلنسان  یَوَمئٍِذ بِما قَدَّ
ف  اِلرض  4 « ( »یَوم تَرج   ه َو قائِل ها َو ِمن َورائِِهم بَرَزٌخ«  ٌة»اِنَّها َکِلمَ  -َو الِجبال 
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دهد، بر محتوای از حقّانیت وعدة الهی خبر می ، کفّارآنگاه که رسول خدا )ص( خطاب به کشته شدگان از بزرگان لشکر   -65
 دارد؟ گذارد و از کدام ویژگی عالم برزخ پرده برمیکدام عبارت قرآنی صحّه می

 وجود ارتباط میان دنیا و برزخ -  »یُنَبَّؤُا االِنسانُ یَومَئِذٍ« ( 1
 وجود شعور و آگاهی در برزخ -  »یُنَبَّؤُا االِنسانُ یَومَئِذٍ« ( 2
 وجود شعور و آگاهی در برزخ -  »وَ مَن اَصدَقُ مِنَ اهللِ حَدیثاً«( 3
 وجود ارتباط میان دنیا و برزخ -  »وَ مَن اَصدَقُ مِنَ اهللِ حَدیثاً«( 4

 

دهند و متبوع جویی ظالمان پیشنهاد میتگان در مقابل کدام بهانهحیط فاسد، اتمام حجّتی است که فرشهجرت از م  -66
 از مرگ انسان جریان دارند، کدام است؟   اعمالی که حتی بعد

 آثار ماتقدم  – .( ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم1
 آثار ماتأخر – .( ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم2
 آثار ماتقدم  -  .( ما از شنیدن دالیل روشن انبیا محروم بودیم3
 آثار ماتأخر  -  .محروم بودیم( ما از شنیدن دالیل روشن انبیا 4

 

دارد و این اعمال تحت چه عنوانی انسان را گرفتار چرا خداوند انسان را از اعمال پلید و کارهای شیطانی برحذر می   -67
 کنند؟می

 های سلطة شیطان راه   –از یاد خدا و نماز  غفلتشدن از عناد میان افراد و  ( دور 1
 های فریب شیطان راه   –از یاد خدا و نماز  غفلتشدن از عناد میان افراد و  ( دور 2
 های فریب شیطان راه  –( دور شدن از تزیین اعمال زشت و آرزوهای طوالنی 3
 های سلطة شیطان راه  –( دور شدن از تزیین اعمال زشت و آرزوهای طوالنی 4
 

 ر کدام سخنان گهربار نمود یافته است؟  افراط در آراستگی ظاهری و تفریط در آن، به ترتیب د   -68

»مبادا خود را برای جلب توجه دیگران    - آید«  ( »خداوند ... از نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن بدش می1
 بیارایی.« 

 نپوشید.« نما »لباس نازک و بدن  -آید«  ( »خداوند ... از نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن بدش می2
 نما نپوشید.«»لباس نازک و بدن -( »مبادا خود را برای جلب توجه دیگران بیارایی.«  3
»خداوند ... از نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن بدش    - ( »مبادا خود را برای جلب توجه دیگران بیارایی.«  4

 « .آیدمی
 

 گردد؟ برداشت می  «هُما اِلّا بالحَقِّ وَ االَرضَ وَ ما بَینَهُما العِبینَ ما خَلَقناماواتِوَ ما خَلَقَنا السَّ»کدام مفهوم از آیة مبارکة     -69

 علیّت هدفمندی جهان و معلولیّت حکمت الهی  ( 1
 ( علیّت حکمت الهی و معلولیّت حقانیت جهان 2
 ( علیّت حقانیت جهان و معلولیّت حکمت الهی  3
 انیت الهی ( علیّت هدفمندی جهان و معلولیّت حق4
 

 کند؟ یک از دالیل اثبات امکان معاد اشاره میبه کدام  زیر به ترتیبهر یک از عبارات قرآنی     -70

 کنیم.«گونه که بوده، مجدداً خلق میها را نیز همان»... بلکه سرانگشتان آن  الف(
 ...« های پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی که  »کیست که این استخوان  ب(
 فرستد تا ابر را برانگیزند ...« »خداست که بادها را می  ج(
 زنده شدن مردگان  –مرگ و زندگی در طبیعت  – ( قدرت نامحدود الهی 1
 مرگ و زندگی در طبیعت   –آفرینش نخستین انسان  – ( قدرت نامحدود الهی 2
 مرگ و زندگی در طبیعت   –آفرینش نخستین انسان  - ( زنده شدن مردگان 3
 زنده شدن مردگان   – مرگ و زندگی در طبیعت  - ( زنده شدن مردگان 4
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 ست؟اودر   «ال هُم یَحزَنون»یک از موارد زیر، دلیل شور و نشاط در انسان معتقد به معاد و روحیة  کدام   -71

 از آنِ خود کند.    تر و در جایی برتر از بهشت را با عمر طوالنی های کاملختهتواند اندوداند که میالف( می
 ماند. پاداش نمییک از کارهای نیک او در آن جهان بیداند هیچب( می
 ها را هموارتر کند. تواند راه آزادی انسانداند که با شهادت خود میج( می
 اعمال اوست. داند که خداوند حاضر و ناظر بر  د( می

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

ها نشان اند تا راه سعادت را به انسانکارکرد سرمایة عظیم راهنمایان الهی چیست و آنان مقرون با چه چیزی آمده    -72
 دهند؟ 

 قسط   –( برگزیدن راه حق 1
 قسط   –( اعانه در راه حق 2
 کتاب   –( اعانه در راه حق 3
 کتاب    –( برگزیدن راه حق 4

 

کدام رفتار، مالزم با دوستی با دوستان خدا ضروری است و این ویژگی در مورد دوستی با خودِ خداوند، در کدام   داشتن   -73
 آیة شریفه ترسیم شده است؟ 

 »اَشَدُّ حُبّاً لِلّهِ«  - ( عمل و پیروی از دوستان خدا 1
 »َفاتَّبِعونی یُحبِبکُمُ اللّهُ«  - ( عمل و پیروی از دوستان خدا 2
   »َفاتَّبِعونی یُحبِبکُمُ اللّهُ« -( ارادات قلبی و عملی به دوستان خدا  3
 »اَشَدُّ حُبّاً لِلّهِ«  -( ارادات قلبی و عملی به دوستان خدا  4

 

ای به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت هیچ بهره   گویند: خداوندامفهوم مستنبط از آیة شریفة »بعضی از مردم می -74
 ندارند.« با کدام کالم موالنا در فیه ما فیه متناسب است؟ 

( در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست؛ اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، تو را  1
 باک نیست.  

 کار اصلی را فراموش کنی، هیچ نکرده باشی.   ( اگر جمله کارها را به جا آری و آن2
 ین عالم برای کاری آمده است و مقصود آن است.ا ( آدمی در 3
 ( حق تعالی تو را ارزش بسیار داده است. پس ببین که برای چه تو را خلق کرده و برای چه کار فرستاده است. 4

 

ها چه اقدام گیرد و خداوند جهت ناکام شدن آنمیل شدن بدکاران به سوگند دروغ به کدام هدف واهی صورت متوسّ   -75
 دهد؟قاطعی انجام می

 واداشتن اعضای بدن به گواهی دادن علیه صاحب خود  –( رهایی از مخمصة هولناک قیامت 1
 معیار و میزان سنجش قرار دادن اعمال پیامبران و امامان –( رهایی از مخمصة هولناک قیامت 2
 معیار و میزان سنجش قرار دادن اعمال پیامبران و امامان  -اند  انجام داده( پس زدن نامة اعمالی که 3
 واداشتن اعضای بدن به گواهی دادن علیه صاحب خود -اند  ( پس زدن نامة اعمالی که انجام داده4
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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. 
 

 I think Maze tests ---------- improve the students' base knowledge who are going to prepare 

themselves for Konkur. 
1) are going to 2) will 3) would  4) will be 
 

 Teacher told us that Mohammad's grades in English are ---------- . 
1) better than Reza's  2) better than Reza 
3) as well as Reza's  4) as good as Reza 
 

 Police asked me what ---------- when my neighbour committed suicide at this moment yesterday. 
1) have I done  2) I have been doing  
3) was I doing  4) I was doing 
 

 Which of the following sentences is grammatically WRONG? 
1) I did the job the teacher assigned by myself.   
2) I haven't decided yet which university to go. I may enter Ardabil university. 
3) The students must be very tired since they participated in such a complicated exam. 
4) Zahra is not a fast writer, but she always writes herself's composition. 
 

 Scientists believe that pregnant women must not smoke, otherwise it may ---------- new-born 

babies' life.  
1) enlarge 2) enhance  3) endanger  4) encounter 
 

 Students can monitor their progress in English over a ---------- of 4 years attending in different 

institutes. 
1) span 2) speed 3) spare  4) space 
 

 Shad application is hardly ---------- for students of all ages to be involved in learning process in 

virtual classes. 
1) emotional 2) comparable 3) visible  4) suitable  

 

 Blood---------- is one of the efficient activities that  assists saving others' life. Furthermore, it 

helps the donors to ---------- blood pressure. 
1) pressure - increase      2) pressure - lower  
3) donation - lower       4) donation -  increase  

 

 There isn't any ---------- of humanity in wars since cruelty talks and humans are severely killed. 
1) side  2) sign 3) sort 4) sample 
 

 Based on the recent scientific findings, the new English Covid-19 is ----------about 70 % faster 

and hazardous than former. 
1) going out  2) puting out  
3) turning on  4) getting around 

 

 It would be better for student-teachers to ---------- their instructors' classes so that they can 

positively influence their own students in the coming years. 
1) obtain 2) offer 3) obey 4) observe 
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 Based on the type of the bacteria we study, they need a/an ---------- environment to grow and 

propagate.  
1) honest  2) local  3) hospitable 4) generous 
 

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. 
        

Can we see that the earth is a globe? Yes, we can, when we watch a ship that (88) ---------- out to sea. If 
we watch closely, we see that the ship begins to (89) ---------- The bottom of the ship disappears first, 
and then the ship (90) ----------  to sink lower and lower, untill we can only see the top of the ship, and 
then we see nothing at all. What is hiding the ship from us? It is the earth. Stick a pin most of the way 
into an orange, and (91) ---------- turn the orange away from you. You will see the pin disappear, (92) --
-------- a ship does on the earth. 

 1) sail   2) sails  3) sailing  4) sailed 

 1) vanish   2) verify 3) view  4) vary 

 1) sees   2) sails  3) seeds  4) seems  

 1) accidentally  2) slowly 3) closely  4) carefully 

 1) the same  2) alike 3) by the way  4) just as 
 

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: 
 

Most houses use energy - lots of it. We use energy for heating, lighting, for running our household 
appliances - TVs, washing machines, fridges, and so on. In winter time, most houses use dozens of 
kilowatts of electricity every day, or the equivalent in gas. 
There is an experimental house at the University of Nottingham, and it could be the kind of house that 
most people are living in fifty years from now. These houses use virtually nothing: most of the energy 
that they use comes straight from the sun, the wind or the ground.  
During the daytime, it is rarely necessary to turn on an electric light,  even in rooms without windows. 
Sunlight, or daylight, is piped through the house, into each room, through special high-reflection 
aluminium tubes. You can see how well they reflect light if you look at them very carefully. 
At night, of course, energy is necessary - but most of this comes from the sun or the wind. The house 
is fitted with photovoltaic solar panels that generate electricity during the daytime, and a wind turbine 
power generator too; electricity from these can be used directly, or else stored in batteries, and used when 
it is needed. 
If, one day, most people in developed countries live in houses like this one, most of today's pollution will 
have disappeared, and global warming may be a problem of the past. 
 

 

 Based on the passage which sentence is true? 
1) Universities aren't fond of doing researches into how people can use energy more 
effectively. 
2) It is obviously time consuming to apply the results of experiment into real life situations. 
3) Regardless of how people use energy and what the sources of these energies are, 
pollution will not disappear. 
4) The amount of gas that houses use is equal in daytime and night. 
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 What does the underlined word ''generate'' in line 9 mean? 
1) destroy 2) consume 3) produce  4) transfer 
 

 What does the underlined word "them" refer to in the passage? 
1) Sunlight or daylight.  
2) Some special tubes that are made of aluminium.  
3) Photovoltaic solar panels  
4) wind turbines. 

 Which of the following can be inferred from the passage? 
1) In winter, most houses use a lot of energy by burning coal. 
2) The amount of Electricity used is totally independent of the time. 
3) There is a sharp relationship between pollution and how houses use energy. 

4) Energy has many types and all are everlasting. 
 

PASSAGE 2: 

 Research suggests that there are creatures that do not know what light means at the bottom of 

the sea. They don't have either eyes or ears; they can only feel. There is no day or night for them. 

There are no winters, no summers, no sun, no moon, and no stars. It is as if a child spent its life 

in darkness in bed, with nothing to see or hear. How different our own life is! Sight shows us the 

ground beneath our feet and the heavens above us - the sun, moon, and stars, shooting stars, 

lightning, and the sunset. It shows us day and night. We are able to hear voices, the sound of the 

sea, and music. We feel, we taste, we smell. How fortunate we are! 

 Judging from the passage, we can say that this story is mainly about----------. 
1) life of sea creatures at the bottom of the sea            
2) how changes in the seasons are perceived by the deep-sea creatures             
3) the differences among creatures of the earth and those of the sea  
4) the superiority of human beings over some creatures in terms of senses 
 

 We discover that the sea creatures in the story ---------- . 
1) have the same senses that we do. 
2) have no sense of hearing as well as sight. 
3) live in darkness because no light reaches to the bottom. 
4) do not hear the sound of sea as they are accustomed to it. 
 

 The word "beneath" in the passage is closest in meaning to ---------- 
1) over 2) next to 3) under  4) behind. 
 

 In the passage a child in darkness is likened to ---------- . 
1) someone who lives where there are no seasons. 
2) an animal without the sense of touch. 
3) a deaf child unaffected by the environment. 
4) a sea creature with no seeing or hearing ability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

O
8

F
 D 
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 1400آمادگی کنکور 

 آموزشی مازگروه 

 کنيد طی آسان را کنکور مارپيچ ما با

www.biomaze.ir 
 

 زمان تا شماره از شماره التعداد سؤ درس

 دقيقه 20 125 101 25 شناسيزمين

 دقيقه 47 155 126 30 ریاضي

 دقيقه 36 205 156 50 شناسيزیست

 دقيقه 37 235 206 30 )زوج درس(دهمفيزیک

 دقيقه 37 265 236 30 )زوج درس(یازدهمفيزیک

 دقيقه 25 285 266 20 درس()زوج دهمشيمي

 دقيقه 25 305 286 20 )زوج درس(یازدهمشيمي
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   :جز  کنند، به های کهکشان راه شیری« بیان میها مفهوم درستی را، از »ویژگیعبارت  ۀهم -101

 است. کاوشگران ترین کهکشان شناخته شده توسط بزرگ (1
 .یکی از بازوهای مارپیچی آن قرار گرفته است لبۀ  در  خورشید ( 2
 ند. اتحت تأثیر نیروی گرانشی متقابل، استقرار یافته( شامل انبوهی از اجرام است که 3
 . ها وجود داردهای نجومی، احتمال دورشدن آن، از سایر کهکشانگیری  براساس اندازه (4

 

مدار این سیاره در چند کیلومتری خورشید  قرار   گردد.سال یک بار به دور خورشید می  512ای تقریبا هر  سیاره -102
 واحد نجومی با زمین فاصله دارد؟   حدود چندداشته و  

1)   109 × 6/9 – 48 2 )109  × 4/5 – 63   

3 )109  × 4/5 – 48   4 )109  × 6/9 – 63 
 

یۀ زاو  و   زمین   حرکتدرجۀ جنوبی است.« با توجه به    18و محل تقریبی آن عرض جغرافیایی   ای بر زمین عمودمیله» -103
 ، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ آن محور انحراف

 . ای به سمت جنوب داردسایه آذر  و دوم بدون سایه و به هنگام ظهر روز بیست  آذر سومروز  شرعی به هنگام ظهر (1
 . ای به سمت جنوب داردخرداد بدون سایه و به هنگام ظهر روز بیستم خرداد سایه ششمروز  شرعی به هنگام ظهر (2
 . دارد  شمالای به سمت سایه آذر  و دوم روز بیست  بدون سایه و به هنگام ظهر آذرروز پنجم  شرعی به هنگام ظهر (3
 . دارد  شمالای به سمت خرداد سایه مروز بیست  نگام ظهرخرداد بدون سایه و به ه هفتمروز  شرعی به هنگام ظهر (4
 

 ... .....  نیست از چرخۀ ویلسون، ممکن    ... .....  در مرحلۀ -104
    گردد.  اقیانوسی درازگودال نوعی فرآیند منجر به تشکیل  - ( سوم1
    برسند.  زمین  سطح  به و نموده صعود  کره،  سست مذاب مواد  - ( اول2
 شوند. فشرده رسوبات  ها،ورقه برخورد و اقیانوس شدن  بسته  با - ( چهارم3
 شود.    فرورانده خود مجاور  ای قارهقۀ  ور  زیر به حاشیه از اقیانوسیۀ ورق  -دوم ( 4
 

 اند، به جز: به درستی بیان شده  شناسیمقیاس زمان زمینهمۀ رویدادهای زیستی مطرح شده، با توجه به  -105

 پیدایش نخستین خزنده به وقوع پیوسته است. ( انقراض گروهی در دورۀ پرمین و بعد از 1
   پیدایش نخستین پرنده در دورۀ ژوراسیک و بعد از پیدایش نخستین پستاندار بوده است.( 2
 دار به وقوع پیوسته است.انقراض دایناسورها در دورۀ کرتاسه و قبل از پیدایش نخستین گیاهان گل (3
 در دورۀ سیلورین و قبل از پیدایش نخستین دوزیست بوده است.  آونددار گیاهان  پیدایش نخستین  (4

 

 تصویر زیر، در کدام مناطق قابل مشاهده است؟  -106

 د( بستر اقیانوس اطلس  ج( بستر اقیانوس آرام  ب( بستر دریای سرخ  الف( بستر اقیانوس تتیس 
  

 
 

 
 

 

 
 ( ب و د 4 ( الف و د 3 ( ب و ج 2 ( الف و ج 1
 

 مناسبی برای عبارت زیر است؟ کدام گزینه، علت   -107

 داشت.«   درازا  متر سى تا  خزندگان  ن یا ۀجث  شدند و فراوان اریبسن  خزندگا کییمزوزو ابتداى عنىی اس، یتر در»
 ها  سنگ  تشکیل و آب و هوایی  شرایط  ( تغییرات 1
 آب  چرخۀ آمدن وجود به و اولیه دریاهای  ( تشکیل2
 ها اقیانوس آمدن وجود به و  سنگ کره های ورقه ( حرکت3
 زیست کره  تشکیل  و دار هسته های یاخته نخستین  ( پیدایش4
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 « به درستی بیان شده است؟نزمی   پوستۀ    سازنده   هایکانی وزنی   درصدکدام گزینه در رابطه با » -108

 ها است.بیشتر از درصد وزنی پیروکسن ،ها و میکاهامجموع درصد وزنی آمفیبول (1
 مجموع درصد وزنی فلدسپارهای پتاسیم و میکاها، کمتر از درصد وزنی کوارتز است.  (2
 های رسی، بیشتر از درصد وزنی فلدسپارهای پتاسیم است. ها و کانیپیروکسن مجموع درصد وزنی  (3
 درصد وزنی فلدسپارهای پتاسیم است.  کمتر از   ،های رسیکانیپالژیوکالزها و  مجموع درصد وزنی  (4

 

 دارد؟   مغایرتبرداری کانسنگ«    کدام گزینه با »شرایط بهره -109
 معدنی  ۀتعیین عیار و کیفیت ماد (1
 معدنی  ۀدر ماد وجود عناصر با حجم و غلظت کافی  (2
 معدنی در زیرزمین  ۀتعیین موقعیت تقریبی یک تود (3
 کالرک در یک منطقهافزایش غلظت عناصر نسبت به غلظت  (4

 

 در کدام یک از نفت گیرهای زیر، ممکن است نفت خام در چند نقطۀ مختلف محبوس شود؟  -110

   ( ریف مرجانی 4( تاقدیسی                    3                 ( گنبد نمکی       2                ( گسلی          1
 

 الزم است؟   «ت های بسیار بزرگ مسکوویورقه»کدام شرایط، برای تشکیل   -111

 .رسوبی تزریق شده باشد ۀمذاب حاوی آب و مواد فرّار در حد فاصل دو الی (1
 . شده را، مقدار متنابهی سیلیکات آلومینیم و پتاسیم همراهی کند  مذاب تشکیل (2
 . مذاب باقی مانده پس از تبلور بخش اعظم ماگما، آب و مواد فرّار فراوان داشته باشد (3
 .ها تزریق شده باشدهای سنگ های فلزی در بین شکافهای بسیار داغ حاوی یونآب (4

 

نی در را که احتمال تشکیل ذخایر معد  ، مناطقیکدام مواردشناسان با بررسی  ، زمینمعدن اکتشاف  با توجه به مراحل -112
 ؟کنندآن وجود دارد، شناسایی می

                                         گرانش زمین و اصول تشکیل تغییرات میدان( 2 هاو خواص فیزیکی کانسنگ فلزات  عیار( 1

 ( نتایج به دست آمده از نرم افزارها و آزمایشگاه 4 شناسی و بازدید صحرایی های زمیننقشه( 3
 

 د؟ نشده مطابقت بیشتری دار  های ارائه با ویژگی  ها به ترتیب، کدام کانی -113

 .  شود می     یافت  ایران   نقاط از  بسیاری   در   که    است   قیمتی   نیمه   کوارتز  نوع   یک الف(
 شود.دیده می  زیتونی   سبز   رنگ    به   و  سیلیکاتی    کانی،  این  ب(
 .آن، قرمز تیره استترین رنگ های سیلیکاتی است که فراواناز کانی ج(
 .کمانی دارد  رنگین  که درخشش  نوعی گوهر سیلیسی د(
 اپال  - گارنت  -زمرد - عقیق آبی (2 کریزوبریل  -یاقوت -زبرجد -عقیق زرد (1
 کریزوبریل - یاقوت  -زمرد -عقیق زرد (4 اپال -گارنت  -رجدبز - عقیق آبی (3

 

 ؟دارد  عکس  نسبت  کدام دو مورد بامقدار رواناب در یک منطقه،   -114

 درصد تخلخل خاک  -( شدت بارندگی2 تراکم خاک  -پوشش گیاهی  (1
 پوشش گیاهی  -( نفوذپذیری خاک 4 شدت بارندگی  -رطوبت خاک (3

 سختی کل آب کدام چاه از بقیه بیشتر است؟  زیر،اطالعات    با توجه -115

 A (1 
2 )B 

3 )C 

4 )D   

 

 

 

 

  2Mg+یون   چاه

 )گرم در لیتر(

 2Ca+یون  

 (در لیتر  )گرم

A 10-2   ×  25/8 10-2   ×  35/1 

B 095/0 10-3   ×  8/47 

C 10-1   ×  25/1 055/0 

D 141/0 06/0 
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 به جز:   اند، بیان شده  نادرست«  ایغیرنقطه  ای و نقطه  آالینده آب زیرزمینیهمۀ موارد در رابطه با »منابع   -116

 . شوندزیرزمینی میطور مستقیم وارد آب  کننده از یک نقطه مشخص، بهمواد آلوده ،اینقطهغیردر حالت ( 1
 .شوندوارد آب زیرزمینی می جذب شده و های کشاورزی زمین از سطح  کننده ای، مواد آلودهدر حالت نقطه (2
 . شوندوارد آب زیرزمینی می های آلوده از سطح مراتع وسیله رواناب کننده بهمواد آلوده، اینقطهغیردر حالت  (3
 .  شوندوارد آب زیرزمینی می به طور غیر مستقیم  های آلودهوسیله رواناب کننده بهمواد آلوده ، ایدر حالت نقطه (4

 

 یک نسبت عکس دارد؟   های زیرزمینی، با کدامشده در آب  های حلمیزان غلظت نمک -117

 ها  ها و سنگ حاللیت کانی( 4 شده  مسافت طی ( 3 سرعت نفوذ ( 2 دمای آب  (1
 

 . کدام گزینه در رابطه با آن درست است؟دهدرا نشان میاز یک رودخانه   مقابل مقطعی  زیر  شکل -118

 

 . سرعت آب بیشتر است ، A ۀهمانند نقطB  ۀ در نقط (1
 .است تر گذاری کمفرسایش و رسوب ،A  ۀبرخالف نقطB  ۀ در نقط (2
 .است ترسرعت آب زیاد و فرسایش کم  ، B ۀهمانند نقطA  ۀ در نقط (3
 .است بیشترفرسایش و سرعت آب  ،B  ۀبرخالف نقطA  ۀ نقطدر  (4
 
 

 است؟  مناسب  گیاهان  رشد  برای  دلیل  چه به   و  زیر   هایخاک  از یک  کدام -119

 مغذی  مواد حفظ  و منافذ مناسب اندازه  ← رسی  و ایماسه خاک ( ترکیب 1
 منافذ  در هوا و آب گردش   و منافذ  باالی  تعداد  ←شنی   و  رسی خاک ( ترکیب 2
 منافذ  در هوا و آب دشگر  و مغذی  مواد  وجود ←گیاخاک  و  رسی خاک ترکیب ( 3
 خاک خیزیحاصل  نتیجه  در  و متنوع عناصر وجود ← الی  و ماسه  (  ترکیب4
 

 ؟ها مناسب استسازهکدام گزینه برای پی -120

 آهک کارستی –های ضخیم شیل ( الیه2گابرو                                 –آهک ضخیم الیه کارستی  (1
 گابرو –( سنگ کربناتی ضخیم الیه 4       آهک ضخیم الیه       –های ماسه سنگی درز دار ( الیه3

 

 ؟برخوردار باشد  بیشتری   پایداری  ممکن است از های زیر، ساخت و قرارگیری تونل، در کدام یک از موقعیت -121

 ( سطح ایستابی تا قسمت انتهایی منطقۀ اشباع 1
 ( ابتدای منطقۀ تهویه تا قسمت باالیی منطقۀ اشباع 2
 یا باالتر از منطقۀ تهویه  پیزومتریک سطح   تر از( پایین3
 تر از سطح ایستابی ( باالتر از سطح پیزومتریک یا پایین4

 

 کدام یک از مصالح زیر، برای احداث سدهای بتنی کاربرد دارد؟   -122

 شن، میلگرد،سیمان،ماسه( 2                                           ماسه،قلوه سنگ،سیمان( 1
 سیمان،میلگرد، قلوه سنگ (4                                             میلگرد،رس،شن،سیمان( 3

 

شناسان، در شناسایی »مناطقی با کمترین هوازدگی، در دلیل مناسبی برای تمرکز مطالعات زمینها،  عبارت  ۀهم -123
 : جز  ، به«احداث فضاهای زیرزمینی هستند

 . است هافشار آب زیرزمینی، از عوامل مهم ناپایداری تونل (1
 .ها اهمیت زیادی داردکنترل جریان آب زیرزمینی، در ترانشه (2
 . های زیرزمینی بسیار اهمیت دارددر فرار آب، از سازهها  جنس الیه (3
 .های زیرین زمین بر کیفیت آب زیرزمینی تأثیر دارد های تبخیری، در الیه قرارگرفتن سنگ  (4

 

 کدام گزینه با عبارت زیر مطابقت دارد؟ -124

 «.شودمی حفر  سازه  احداث  محل مختلف  نقاط  در  عمیقی  و باریک  های گمانه  پروژه،   یک   آغازین  مطالعات  در»  

   زمین  و درونی سطحی  های موادرفتار و ویژگیبررسی   (1
 سنگ و خاک هایدانهزۀ مقاومت، نفوذپذیری و اندا( بررسی 2
 های واردهمقدار مقاومت سنگ و خاک در برابر تنشبررسی  (3
 سطحی زمینهای سازه احداث برایها جنس الیه( بررسی 4
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 کند؟ درستی کامل میکدام گزینه عبارت زیر را به   -125

 شود.«ساخته می........    گیرد،از مخلوط»در یک جاده، بخشی که به طور مستقیم روی مواد پرکننده قرار می
 رس و شن یا سنگ شکسته (2      رس و ماسه یا سنگ شکسته                        (1
 شن و ماسه یا سنگ شکسته ( 4                             رس و الی یا سنگ شکسته (3
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Mاگر  -126 {x x W,x }=  100  مرجع،  ه مجموعA {x x k ,k Z}2 1= = − وB {x k,k A}5= =    ،باشدA B− 
 چند عضو دارد؟

1)9 2)10 3)40 4)50 
 

n باشند و داشته باشیم: Uزیرمجموعۀ  B , Aاگر   -127 A n B n A B  + = =( ) ( ) 17, (( ) ) nآنگاه حاصل  12 A B(( ) )  
 مجموعۀ مرجع است.( Uکدام است؟) 

1)2 2)5 3)10 4)29 
 

های اگر اشتراک مجموعه -128
a

B a A
2 5

[ , ) , ( , ]
3
−

= + = −  باشد، مقدار  ای به طول یک واحدبازهa   کدام است؟ 

1)2- 2)5- 3)8- 4)11- 
 

,1دنباله  جمله دهم -129 4,11,22, 37,  کدام است؟   ...

1)172 2)137 3)184 4)160 
 

باشد،   36برابر جمله اول برابر    2و مجموع جمله هشتم و    28اگر در یک دنبالۀ حسابی جمع جملۀ اول و هفتم برابر   -130
 جمله نهم کدام است؟ 

1)26 2)27 3)28 4)29 
 

2باشد و نسبت جملۀ چهاردهم به جملۀ دهم برابر   512جملۀ اول از یک دنبالۀ هندسی برابر    9ضرب  اگر حاصل   -131 2 
 باشد،جملۀ اول این دنباله کدام است؟ 

1)2 2)  
2
2

  3)  
1
2

  4)2   
 

)اگر  -132 )A = − + +3 2 2 3 2 2 3 2  کدام است؟   A2باشد مقدار  2

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

−xاگر  -133 =4(0/ 25) باشد، حاصل   16
x

9  کدام است؟   384

1)  9 8
3

  2)  9 1
3

 3)  3 4    4)  3 2 
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اگر  -134
A

xxx
+ + =

−−−3
1 1

0
111

 کدام است؟   A، آنگاه   
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xاگر  -135 x2 4 3+ + − xباشد، حاصل عبارت  = x− − +4  کدام است؟  2

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

yاگر باالترین نقطۀ سهمی -136 mx x m= + + −2 2 3  کدام است؟   mدر ناحیۀ چهارم دستگاه مختصات باشد، حدود  2

1)  m  −1  2)  m3 1−    3)  m3 1−   −  4)  m1 0−   
  

تر سال قبل برادر کوچک  3تر در سن سال بعد برادر بزرگ 4ضرب سن  سال اختالف سنی دارند. اگر حاصل  3دو برادر   -137
 است؟  چقدر  در حال حاضر   باشد، مجموع سن دو برادر  96برابر  
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مجموعۀ جواب نامعادلۀ -139
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xهایفاصلۀ بین دو نقطه به طول -140 , x24  ها، به ازای روی محور طولx (a,b)    باشد، حداکثر مقدار  12کوچکتر از
b a−  چقدر است؟ 

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

xمجموعه جواب نامعادلۀ -141 x x+  +2 3 )بازۀ  2 ,a)−  باشد، میx a=   ریشۀ کدام معادلۀ زیر است؟ 

1)  x x2 3 2 0− + =   2)  x x2 2 3 0− − =  
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,اگر  -142   های حقیقی معادلۀریشهx x− − =2 2 4 2باشند، حاصل  0 −+  کدام است؟ 

 -2(4 6(3 (صفر 2 2(1
 

yراس سهمی به معادلۀ  Sنقطه   -143 x mx2 1
4

= + روی نیمساز ناحیۀ اول و سوم محورهای مختصات واقع است. اگر   −

 کدام است؟  SABمساحت مثلث  قطع کند،    B , Aها را در نقاط  xاین سهمی محور

1)2   2)2
4

   3)1 4)1
2

   
 

)های حقیقی معادلهجمع ریشهحاصل -144 )x x x x+ − + + − =
22 22 2 3 6 10  کدام است؟   0

 (صفر 4 2(3 -2(2 -4(1
 

xاگر  -145 x2 3 2 3+ − xباشد، حاصل   = +9  کدام است؟   5

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

های معادلۀ جواب  تفاضل -146
x x

10 1
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3 3
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 کدام است؟  

1)3 2)4 3)5 4)13 
 

نقاش   2نقاش مبتدی و    3آمیزی کنند و  روز رنگ  2ای و یک نقاش مبتدی با هم ساختمانی را اگر یک نقاش حرفه -147
روز رنگ   3ای چند ساختمان را در  نقاش حرفه  3نقاش مبتدی و    2را رنگ کنند،  ساختمان   7روز    6ای در  حرفه

 کنند؟می

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

yنمودار   های مثبت منتقل کنیم و xها قرینه و سه واحد به سمتyرا نسبت به محور  xاگر نمودار -148 x=   را دو واحد
طول یکی از این کنند،  قطع میدو نقطه  این دو نمودار همدیگر را  قل کنیم، یک واحد به سمت باال منتبه سمت چپ و  

 کدام است؟ دو نقطه  
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− −3 17
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  2)− +3 17

2
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2

− +
  4)  

5 13
2
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 تودۀ بدنی)نسبت وزن به مجذور قد( افراد یک شهر، کدام درست است؟در بررسی آمار شاخص   -149

 است.  آماری ( قد افراد متغیر2 است. آماری ( وزن افراد مقدار متغیر1
 است. آماری  به مجذور قد، متغیر وزن ( نسبت4 است.  آماری ( وزن افراد با درنظر گرفتن قد، مقدار متغیر3
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 چه تعداد از عبارات زیر صحیح است؟    -150

 ای از جامعه است. الف( نمونه، زیرمجموعه
 ب( تعداد اعضای نمونه همان اندازۀ نمونه است.

 تر از اندازۀ جامعه است. ج( اندازۀ نمونه همواره کم
 ویند.گها اندازۀ جامعه میآموزان یک مدرسه جامعه باشند، به هر یک از آند( اگر دانش

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

 از بین متغیرهای زیر به ترتیب از راست به چپ چند متغیر »کیفی اسمی« و چند متغیر» کمی گسسته« هستند؟ -151

 «تعداد فرزندان  -مدت زمان رشد یک گیاه  -انواع اتومبیل  -کیفیت محصوالت  -وزن  -» رنگ مو
1)1-2 2)3-1 3)1-3 4)3-2 
 

, های آماری داده -152 , , , , , , , , , , ,9 9 101112 12 13 14 14 15 16 16 های بین چارک اول و چارک مفروض هستند، میانۀ داده17
 سوم کدام است؟ 

1)13 2)5/13 3)14 4)5/14 
 

واحد از هر داده کم کنیم، ضریب تغییرات   8/0است. اگر 44/1و    2میانگین و واریانس تعدادی داده آمای به ترتیب   -153
 های جدید کدام است؟ داده

1)6/0 2)8/0 3)1   4)5
4

   
 

های جدید کم کنیم، ضریب تغییرات داده  واحد  چهاراز هر کدام   و سپسکنیم  سه برابر  ابتدا  دادۀ آماری را اگر تعدادی   -154
 های اولیه چقدربوده است؟شود، میانگین دادهمی  برابر   3

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

A در پنج روز متوالی چنین است:  B , Aامتیازات مهارت کاری دو فرد  -155 : , , , ,12 13 14 17 :Bو 19 , , , ,1114 15 17 18   .
 تر است؟دقت عمل کدام فرد کم

 A 4)B(3 ( غیرقابل بررسی 2 ( یکسان 1

 

  



 9صفحه               8مرحله    - زیست شناسی                                                        آزمون ماز 

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

 

 ..................   تواندنمینوعی هورمون در بدن انسان که ..................   

 کند.به تنظیم بیان ژن پس از ترجمه کمک  - دهد( مصرف آب در معده را افزایش می 1
 کند. ترشح گروهی از پروتئازها را تحریک   - کندهای لوزالمعده را تسهیل می( خروج بیکربنات از مویرگ2
 دهد. جذب نوعی یون موثر در انعقاد خون را در روده افزایش  -دهد های تنۀ استخوان ران را افزایش می( حفره3
 های ناپیوسته به خوناب وارد شود. از طریق مویرگ -دهد(  مصرف اسیدفولیک در تنۀ استخوان جناغ را افزایش می 4

 

 کند؟  تکمیل می  نادرستیم گزینه، عبارت زیر را به  کدا 

 ده در روپوست ..................«هر یاختۀ فتوسنتزکنن»
 ای با ضخامت غیریکنواخت دارد. ( دیواره1
 شود.( با افزایش نور محیط دچار تورژسانس می2
 شود.ای سرالد نخستین ایجاد می( درپی تقسیم یاخته3
 کنند.ذخیره می  دوغشاییهای را در اندامک های دِنا ( مولکول4

 

 نماید؟ طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به 

 ...... قطعاً ..................«هر جانوری که ............»
 کند.ترین نوع بافت پیوندی از نخاع محافظت میبه کمک سخت - ( در اسکلت داخلی خود، بافت غضروفی دارد1
 کند. یند جذب مواد غذایی را در رودۀ خود آغاز میافر  -سازد تصاویر موزائیکی شکل از محیط پیرامون خود می( 2
 دهد.  بیش از دو نوع گاز را از منافذ تنفسی خود عبور می -کندهای نایدیسی گازهای تنفسی را مبادله می ( به کمک لوله3
 با هر فرد از جمعیت خود سیستم تنفسی مشابهی دارد. -رودلب می ( بخشی از خون روشن در آن از دستگاه تنفس به ق 4

 

 های .................. در این بخش ..................   در معدۀ یک فرد بالغ .................. دارد و همۀ یاخته 

 د.ندر ساختار غدد معدی قرار دار  -کربنات کنندۀ بیترشح  -( هر غده، مجرای ویژۀ خود را 1
 د.  نسازپروتئاز مینوع یک نوع لیپاز و چند  -اصلی  –بدن حضور راستای در سمت ترین بخش ماهیچهضخیم (2
 . هستندهای سازندۀ لیپاز در تماس با یاخته - کناری  -ای وجودروده( اعصاب خودمختار مستقل از شبکۀ عصبی3
 . هستندت دریچۀ انتهای معده مستقر شده در مجاور  -کنندۀ هورمونترشح  -های حلقوی در سطح مخاط وجود ( چین4

 

 کند؟تکمیل می  نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به   

 ...... قطعاً ..................« در بدن یک فرد سالم هر ............»

  شود.به جریان خون وارد نمی  - سازندۀ خود گیرنده دارد  بافتدر    پیک شیمیایی که  - الف
 ای تولید نشده است. در جسم یاخته  - کندای عبور میاز غشای یاخته که  دوربرد  پیک شیمیایی  - ب
از گلیکوپروتئینبه شبکه  ریز کهیاختۀ درون  - ج های منفذدار تغذیه به کمک مویرگ  - ای متصل استهای رشتهای 

 شود.می
دارای زوائدی پیرامون جسم   - دهدغییر مینوعی یاخته را ت   غشای   پتانسیل دوسوی   که  برد پیک شیمیایی کوتاه  - د

 ای خود است.یاخته

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

 است؟   نادرستجایی گازهای تنفسی در خون،  کدام گزینه، دربارۀ فرایند جابه 
 کند. پذیری گاز اکسیژن در خوناب تغییر می( با بروز تب، میزان انحالل1
 شود.گویچۀ قرمز به هموگلوبین متصل میاکسید ورودی به  دیدرصد از کربن 25( 2
 است.  2COجایی ن در جابهآبرابر نقش  بیش از دو 2Oجایی گاز ( نقش خوناب در جابه3
 کند. اکسید ورودی به گویچۀ قرمز را با آب ترکیب میدیدرصد از کربن 75انیدراز ( کربنیک 4

 

 کند؟تکمیل می  نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به   

 « .................. است.)ها(یهدر بدن یک مرد بالغ تعداد غد»

 های شش چپ  ریز موجود در قفسۀ سینه نصف لوب( درون 1
 ( موجود در حفرۀ شکمی از تعداد غدد موجود در سر بیشتر  2
 ه دهلیز راست برابر های ورودی ب( موجود در سر با تعداد سیاهرگ3
 های ورودی به دهلیز چپ برابر ریز متصل به تیروئید و سیاهرگ( درون 4
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 های سفید که دارای .................. هستند، .................. دارند.گویچه  همۀ 

 روشن ریز های ای با دانهمیان یاخته -( هستۀ دوقسمتی 2  ای بدون دانهیاختهنمیا -( هستۀ تک قسمتی 1
 هستۀ دمبلی  -های روشنای با دانهیاخته( میان4  هستۀ خمیده  -ای بدون دانهیاخته( میان3

 

 با ترشح هورمونی.................. ..................    که  ریزنوعی  .................. درون  بالغدر یک فرد   

 یند دیاپدز شود.آسرکوب فرباعث  - تواندنمی است، داخل حفرۀ شکمی   -( یاختۀ 1
 میزان فعالیت آنزیم انیدرازکربنیک را افزایش دهد. -تواندمی  متصل به نای است، -( یاختۀ 2
 تولید و ترشح شیر از غدد پستانی را تحریک کند.  - تواندمی است،  در تماس با پردۀ مننژ   -( غدۀ 3
 تنظیم فعالیت دستگاه تولیدمثل نقش ایفا کند.  در  -تواندنمی است، ترین عضلۀ تنفسی باالتر از بزرگ -( غدۀ 4

 

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

 ...... قطعاً ..................« در طبیعت ............»
 تعداد حفرات قلبی یکسانی دارند.  - گونههمۀ جانوران سالم هم  - الف
 یکدیگر تعامل دارند. سازگان با  در یک بوم -هر دو جانور یک اجتماع  - ب
 عضوی از یک جمعیت هستند.   - گونه با قابلیت تولیدمثل جنسیهر دو جانور هم  - د
 کند. بندی حیات هر جاندار را ایجاد میدومین سطح سازمان -هاتعامل گروهی از یاخته  - ج
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 ترین مادۀ آلی موجود در ادرار .................. فراوان 
 شود. ای تولید میهای چندهستهدر یاخته( همانند کراتینین، 1
 شود. وساز آمینواسیدها ایجاد میاسید، در نتیجۀ سوخت( همانند اوریک 2
 شدن آن در بدن وجود دارد. ( برخالف آمونیاک، غیرسمی بوده و امکان انباشته3
 گردد.مویرگ ناپیوسته ترشح می( برخالف اریتروپویتین، در محل تولید همواره خود به 4

 

 دهند .................. هایی که با استخوان .................. مفصل تشکیل میدر بدن یک فرد بالغ همۀ استخوان 

 جزئی از اسکلت جانبی هستند.  - ( نیم لگن1
 در تشکیل محور بدن شرکت دارند. -( دندۀ دوم 2
 کنند.ای شرکت می وکاسهدر تشکیل نوعی مفصل گوی -( ران 3
 در محافظت از دستگاه عصبی مرکزی نقش دارند.  - ( مهرۀ چهارم کمر4

 

 است؟  نادرستکدام گزینه، دربارۀ دستگاه لنفی یک فرد سالم،   

 شود.( لنف رودۀ بزرگ در نهایت به مجرای لنفی چپ تخلیه می1
 تر از محل دوشاخه شدن بزرگ سیاهرگ باالیی است. ( تیموس پایین2
 ریزند.( خون تیرۀ طحال و معده به شاخۀ مشابهی از سیاهرگ باب می3
 های ورودی و خروجی از هر گرۀ لنفی دارای تعداد برابری هستند.( رگ4

 

 ن .................. آریز موجود در  درون  هاییاختهشود که  نوعی شیرۀ گوارشی که .................. در محلی ساخته می 
 کنند. ها کمک میبه گوارش پروتئین - کنددها را آغاز می( گوارش لیپی1
 کند. حفرۀ گوارشی کمک می  pHبه کاهش  - رساندها را به پایان می( گوارش پروتئین2
 شوند. اکسید خون، باعث افزایش هماتوکریت میدیدرپی افزایش کربن  -( فاقد آنزیم گوارشی است3
 دهد. در مغز استخوان را افزایش می  Bویتامین خانوادۀ  یک نوعمصرف  - کند( در گوارش مکانیکی مواد شرکت می 4

 

 کند؟تکمیل می  نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به   

  «در هر گیاه ..................»
 .شودمیاز طریق تارهای کشنده جذب  ، بخشی از مواد مورد نیاز  - الف
 شود.جنس سوبرین مشاهده میترین الیۀ پوست ریشۀ، نواری از  در داخلی  - ب
 شوند. شده از محل منبع در محل مصرف ذخیره میهای آلی خارجهمۀ مولکول  - ج
 یابد.ها افزایش میهای نگهبان روزنه در آنبا افزایش میزان نور محیط فاصلۀ یاخته  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 ان امکان .................. تیروئیدی در انس  هایدر صورت .................. شدید هورمون 
 دارد.   وجود هاافزایش بازجذب یون هیدروژن در گردیزه -( افزایش 1
 دارد.  وجود ECGافزایش فاصلۀ دو موج مشابه در منحنی  -( کاهش2
 ندارد.  وجودهای تنفسی دراسپیروگرام کاهش فاصلۀ قلۀ موج  -( افزایش 3
 ندارد.  وجودی بنیاد میلوئیدی در مغز استخوان هاتقسیم یاخته کاهش   -( کاهش4

 

 کدام گزینه، دربارۀ فرایند گوارش در انسان، درست است؟ 

 کند.ها اختالل ایجاد نمییند گوارش پروتئینا( سنگ صفرا در فر1
 ها با یکدیگر یکسان هستند. های حاصل از گوارش چربی( مولکول2
 شود.  ای شکل دستگاه گوارش آغاز میکیسهها در بخش  ( گوارش شیمیایی چربی3
 های گوارشی نقش دارند. ها، حرکات گوارشی برخالف شیره( در گوارش مکانیکی چربی4

 

 در بدن یک فرد سالم، افزایش هورمون .................. شود.  

 ها  اختالل در تمایز لنفوسیتتواند باعث ( کورتیزول می1
 بافتی در پاها تجمع مایع بین باعثتواند ( آلدوسترون نمی2
3 )3T اییند تنفس یاختهاافزایش مصرف آب در فر تواند باعث می 
 های کششی مثانه کاهش تحریک گیرنده تواند باعثپاراتیروئید نمی  د( غد 4

 

 ....... در انسان هر استخوان متصل به ترقوه .................. هر استخوان متصل به استخوان بازو ........... 
 در نمای نگاه از پشت، قابل مشاهده است. - ( همانند1
 شود. جزئی از اسکلت محوری بدن محسوب می -( برخالف2
 کند. ای شرکت میوکاسهدر تشکیل مفصل گوی -( برخالف3
 دهد.حداقل با یک استخوان دراز مفصل تشکیل می  - ( همانند4

 

 پردازد، درست است؟  با محیط پیرامون خود می  هاعدسک به تبادل گازچند مورد، دربارۀ هر گیاهی که به کمک   
 ن در نواحی مختلف یکسان است. آضخامت پیراپوست   - الف
 شود. ای تشکیل میترین الیۀ پوست آن از سامانۀ زمینهداخلی  - ب
 ای دارند. یند تقسیم یاختهاهای سازندۀ مغز ساقۀ آن توانایی انجام فریاخته  - ج
 گیرد.های هسته توسط چند نوع رِنابسپاراز صورت مییاختۀ زندۀ آن، رونویسی از ژندر هر    - د
 ( صفر مورد 4 ( سه مورد 3 ( دو مورد 2 ( یک مورد 1

 

 کند؟تکمیل می  درستی، عبارت زیر را به  کدام گزینه  

 «فاصلۀ .................. دارند.  از هم  در سمتی از بدن انسان که .................. است، دو غدۀ پاراتیروئید»
 کمتری   - های شش کمترتعداد لوب( 1
 کمتری   -قطر مجرای لنفی اصلی بیشتر (2
 بیشتری - بند بیشترتا عضلۀ میان ه فاصلۀ کلی (3
 بیشتری  - های بینیجهت حرکت مواد در کولون مشابه زنش مژک (4

 

 

 کند؟تکمیل می  نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به   

 ...... قطعاً ..................« ای که ............نوعی تار ماهیچه»

 سازند.ضمن تنفس هوازی نوعی پیش مادۀ تولید اوره را می   -تحرک بیشتر وجود دارد ( در افراد کم1
 شود.ای با میتوکندری اندک مشاهده نمیدر مجاور تارهای ماهیچه -اند ( برای شناکردن ویژه شده2
 کلسیمی دارد.   کانالزیادی  تعداد در سیتوپالسم خود  -شود کردن منقبض مییند سرفها( در فر3
 کند.  اسید تولید میکمتر مولکول الکتیک  -هموگلوبین دارد ( مقدار زیادی مولکول شبه4
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 پردازد .................. هر جانداری که به شکار جانوران دیگر می 
 ( قادر به تولید مواد آلی از طریق مواد معدنی نیست. 1
 کند.( در هر یاختۀ خود اطالعات الزم برای رشد را ذخیره می2
 کند. شده از قشر مخ منقبض می ( هر یاختۀ عضلۀ اسکلتی را با پیام ارسال3
 ایگاه ریبوزوم وارد کند. را به هر سه ج UAA تواندمی  ( طی فرآیند ترجمه توالی4

 

 کند؟تکمیل می  نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به   

 «در بدن انسان .................. به دنبال .................. ایجاد شود.»

 رسوب کلسترول در صفرا   -تواندیند تشکیل فیبرین میا اختالل در فر  - الف
 محلول در آب در زانو ترکیبات کمرسوب    - تواندهای درد نمیتحریک گیرنده  - ب
 کاهش ترشح عامل سطح فعال   -توانداختالل در عملکرد هورمون انسولین می - ج
 رسانی سرخرگ کرونر چپ اختالل در خون  - تواند تجمع مایع بین بافتی در شش راست نمی  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 ........ و دیافراگم مستقر است .................. ریزی که در حد فاصل بین ..........در مردان، هر غدۀ درون 
 در طول زندگی فرد اندازۀ ثابتی دارد.  - ( حنجره1
 در دستگاه تولیدمثلی گیرنده ندارد.   -روده ( راست2
 گذارد.تحت شرایطی بر میزان قند خون اثر می  -روده ( راست3
 کند.تخلیه میلنف خود را نهایتا به مجرای لنفی راست  - ( حنجره4

 

 ..................   تواندنمینوعی باکتری که ..................   
 کند.خارج از خاک زندگی  - پردازد( به تولید یون آمونیوم می 1
 به کمک رِنابسپاراز پیوند کواالن را بشکند. -دهد ( فتوسنتز انجام می2
 . داشته باشدبطۀ همزیستی با گیاهان را -سازد ( نیتروژن قابل جذب برای گیاه می3
 کند.از مواد آلی برای تولید آمونیاک استفاده   - کند( نیتروژن را به صورت مولکولی مصرف می 4

 

 لگن شود. قطر حفرات موجود در استخوان نیمافزایش  باعث  در بدن یک انسان .................. برخالف ..................   

 تواند، مینوشابهمصرف  - ( افزایش وزن1
 تواندبیماری سلیاک، نمی -( مصرف سیگار 2
 تواند تونین، میافزایش ترشح کلسی -( سنگ صفرا 3
 تواندتیروئید، نمیپاراپرکاری  -وزنی ( قرارگیری در محیط بی4

 

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

 «.................. دارند.در بدن انسان، همۀ  »
 ها، با محیط مایع پیرامون خود تعامل یاخته  - الف
 هایی میتوکندریایی ها توانایی تولید آنزیمیاخته  - ب
 برد، گیرندهدار، برای نوعی پیک شیمیایی کوتاه های هستهیاخته  - ج
 ا خطی در نوعی اندامک کروی ر  یدار، قابلیت نگهداری دِناهای هستهیاخته  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 

 

 نماید؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می 

 .... استخوان ..................«در جمجمۀ یک فرد نوجوان ..............»

 شود.به سقف گوش میانی متصل می  -( کوچکترین1
 سازد.با دو استخوان دیگر مفصل ثابت می - بزرگترین( 2
 کند.ارتعاشات صوتی را به نوعی پرده منتقل می  -کوچکترین( 3
 در تشکیل حفرۀ استخوانی محافظ چشم نقش دارد.  - ( بزرگترین4
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 در مسیر انتقال مواد در عرض ریشه، در مسیر ..................  

 ها وجود دارد. ( سیمپالستی، امکان انتشار ویروس1
 کند. حرکت آب را تعیین می( آپوپالستی، فشار اسمزی جهت 2
 شوند. جا میهای ریشه جابه( آپوپالستی، مواد فقط از طریق فضای بین یاخته3
 شوند. های پوست می ای وارد یاخته( سیمپالستی، مواد محلول در آب بدون عبور از دیوارۀ یاخته4

 

 گیرد. ت میهای بینی .................. صوربند در جهت زنش مژکضمن حرکت عضلۀ میان 

 سارکومر به سر  ATPمولکول  وروداکتین پیش از  بهمیوزین  اتصال( 1
 های میوزین شدن رشتههمزمان با کوتاه Z( محو شدن صفحۀ روشن دوطرف خط 2
 ( ناپدیدشدن بخش روشن میانی سارکومر پس از حرکت کلسیم در جهت شیب غلظت 3
 پیش از اتصال اکتین و میوزین به یکدیگر   ATP( خروج یون کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی با مصرف 4

 

 کدام گزینه، دربارۀ هر شبکۀ مویرگی در بدن انسان، درست است؟ 

 گردند.شده از ابتدای آن، در انتها به آن بازمی ( بخشی از مواد خارج1
 کند.اکسید را از آن دور می دیکربن( اکسیژن مورد نیاز را به بافت وارد و 2
 ها فشار تراوشی خون از فشار اسمزی آن بیشتر است.( در بخش میانی مویرگ3
 غشای پایه در تماس است.  اهای پوششی در آن در یک سطح کامالً ب( هر یاخته4

 

 معموالً زیر روپوست مستقر است .................. ای .................. نوعی یاختۀ گیاهی که  ترین بافت سامانۀ زمینهرایج 
 ای اندکی دارد.فضای بین یاخته - ( همانند1
 شود.  های گیاهی نمیمانع رشد اندام -( برخالف2
 دیوارۀ نخستینی با ضخامت غیریکنواخت دارد.  -( برخالف3
 د.شونهایی با هستۀ درشت تولید میاز تقسیم یاخته - ( همانند4

 

 ه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ام گزیندک 

 ...... انسان ..................« مفاصل ............ .................. در  »

 ها قابلیت حرکت کردن ندارند. استخوان -موجود در بخش محوری - همۀ( 1
 های کشسان فراوان وجود دارد.نوعی بافت پیوندی با رشته - یهابین مهره -بیشتر ( 2
 اند.ها در یکدیگر فرو فرورفتهدار استخوانهای دندانهلبه -های جمجمه بین استخوان -بیشتر ( 3
 کننده از مفصل وجود دارد. نوعی گیرندۀ پیکری در ساختار محافظت  - موجود در بخش جانبی -بیشتر ( 4

 

 

 کند؟تکمیل می  نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به   

 که .................. قطعاً ..................«   داریمهره»

 در سراسر زندگی خود یک نوع سازوکار تنفسی دارد.   - دهدخون را ضمن یکبار گردش در بدن، یکبار از قلب عبور می  - الف
 ریزد.مراحل چرخۀ کار قلب، خون را به قلب خود می  از  در بخشی  -کندهایی کنترل میخروج خون از قلب را توسط دریچه  - ب
 د. پردازاز طریق هر کیسه در دستگاه تنفس به تهویۀ هوای تنفسی می  -ها در آن رخ داده استجدایی کامل بطن  - ج
 ند.کبودن بینی اکسیژن را به خون خود وارد میضمن بسته  -ریزدبا انقباض دهلیزها خون را به بطن خود می  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 در یک فرد بالغ، ماهیچۀ .................. متصل است.  
   محوری ( سه سر همانند ماهیچۀ شکمی به اسکلت 1
 ای برخالف ماهیچۀ ذوزنقه به اسکلت محوری  ( سینه2
 ( توام برخالف ماهیجۀ سرینی، به بلندترین استخوان بدن  3
 ترین عضلۀ تنفسی، به استخوان جناغ  ( شکمی همانند بزرگ4
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 است؟   همواره صحیحکدام گزینه در ارتباط با سامانۀ دفعی در جانوران   

 شوند.میگو، مایعات دفعی از حفرۀ عمومی به غدد شاخکی ترشح میدر ( 1
 شود.ملخ، هر لولۀ مالپیگی از طریق منفذ ویژۀ خود به روده تخلیه می در  (2
 . شودمیکلرید به روده ترشح ها، محلول بسیار غلیظ سدیم ماهیکوسهدر  (3
 کند.بافتی آن بند را تصفیه می کرم خاکی، نفریدی مستقر در هر بند مایع بین در  (4

 

 سالم، درست است؟کدام گزینه، دربارۀ کلیۀ یک فرد   
 کنندۀ ادرار برابر است. ها و مجاری جمع( تعداد گردیزه1
 های مختلف آن یکسان است. ( ضخامت لولۀ هنله در بخش 2
 ( فشار خون در سرخرگ آوران بیش از فشار خون در سرخرگ وابران است.3
 گذرد. وردۀ دور می خ( هر گویچۀ قرمز موجود در سرخرگ وابران از شبکۀ مویرگی پیرامون لولۀ پیچ4

 

 در یک یاختۀ گیاهی مسن بخشی از دیواره یاخته که .................. قطعاً ..................  
 قابلیت کشش و گسترش ندارد.   -( از چندالیه تشکیل شده است1
 شود. همزمان با تقسیم هسته تشکیل می -( در ساختار خود سلولز ندارد 2
 محل استقرار لیگنین در دیواره است. -شود رشد گیاه می( پس از تشکیل مانع از 3
 های مختلف آن هم جهت هستند.های سلولزی الیه رشته - شودای متصل می( به غشای یاخته4

 

 کند؟تکمیل می  نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به   

 ..... است که ..................« .............در شکل مقابل بخش .................. معادل بخشی از دستگاه گوارش  »
 دهد.حرکات کرمی را فقط در جهت حرکت دیافراگم حین دم انجام می  - انسان - 4  - الف
 های لولۀ گوارش دارد. قطر بیشتری نسبت به سایر بخش  - خوارپرندۀ دانه  -3  - ب
 شوند. حین فرآیند بلع بیشتر مسیرهای آن بسته می  -انسان  - 5  - ج
   به صورت فیزیکی به کبد متصل است.  -خوارپرندۀ دانه  - 2  - د
 کند.فرآیند جذب مواد را آغاز می  - ملخ  - 1 - ه
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 شود. در فرایند انقباض .................. تارهای ماهیچۀ دلتایی، .................. می 

 مصرف  2COبا تولید   ATPهر مولکول   - مدت( طوالنی1
 های حس پیکری تولید نوعی مادۀ محرک گیرنده - شدید( 2

 نوعی تار عضالنی با تعداد میوگلوبین باال منقبض   - ( سریع3
 فرآیند آبکافت بسپارهای آلی در سیتوپالسم تشدید   - مدت( کوتاه4

 

 کند؟تکمیل می  نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به   

ای که دریچۀ سینی سرخرگ آئورت .................. است .................. مرحلۀ  در چرخۀ قلب یک فرد سالم در مرحله»
 ».................. 

 ریزد. اکسیژن به دهلیز راست میها، خون کمانقباض بطن  -همانند  -( بسته 1
 استراحت عمومی، فشار خون بطن چپ بیشتر از دهلیز چپ است. -برخالف -( باز 2
 باض دهلیزها، فشار خون دهلیز راست بیشتر از بطن راست است.انق  - همانند -( باز 3
 یابد.ها، فشار خون سرخرگ آئورت افزایش نمیانقباض بطن -برخالف -( بسته 4

 

 یابد. در هر فرد مبتال به دیابت .................. می 
 ( فشار اسمزی ادرار فرد افزایش  2   ها کاهش  ( ورود گلوکز به یاخته1
   ( ترشح نوعی هورمون به خون کاهش 4   ( بازجذب یون سدیم به خون افزایش  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15صفحه              8مرحله    - زیست شناسی                                                        آزمون ماز 

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

 

 ریزی که در .................. مستقر است .................. شده از غدۀ درونهای هدف هورمون ترشحیاخته 
 زا ایمن بمانند.بیماری های مغزی از اثر میکروب-توانند به کمک سد خونی می - ( جمجمه1
 توانند برداشت یون هیدروژن از خوناب را تحریک کنند.می -( حفرۀ شکمی 2
 ای خود، کلسیم خون را تنظیم کنند. توانند با تجزیۀ مادۀ زمینهمی -( قفسۀ سینه 3
 توانند در محلی غیر از محل تولید خود بالغ شوند.نمی -( قفسۀ سینه 4

 

 

 کند؟تکمیل می  نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به   

 « به طور کامل تحریک شده است.در بخش  .................. از منحنی نوار قلب مقابل ..................  »

 ها میوکارد بطن  -4  - ب  دو بطن بین    میوکارد - 1  - الف
 میوکارد دهلیزها   -3  - د ها  بخش خارجی میوکارد بطن  -2  - ج
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 

 تکمیل میکند؟  نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به   

می» صورت  بازجذب  میزان   .................. که  سالم  فرد  یک  گردیزۀ  از  بخشی  یاختهدر  که گیرد  دارد  وجود  هایی 
..................»  

 های مجاور خود دارند.فاصلۀ کمی تا یاخته  -( حداقل 1
 در مجاورت بخش ابتدایی گردیزه مستقر هستند.   -حداقل ( 2
 کنند.  ای مصرف می مقدار زیادی گلوکز در تنفس یاخته -( حداکثر3
 های رودۀ باریک در سطح خود دارند. زوائدی مشابه یاخته  -( حداکثر4

 

 

 ای که در ساختار خود .................. دارد قطعاً .................. هر دیسه 
 توانایی تولید مواد آلی از مواد معدنی را ندارد.  - کاروتن( 1
 کند.ترکیبات رنگی دیگر را در ساختار خود ذخیره نمی -( سبزینه 2
 دهد.در طول حیات یاخته تغییر رنگ نمی   -( ترکیبات پاداکسنده 3
 اکسیدان نقش ندارد. در ذخیرۀ ترکیبات آنتی - ( مقدار فراوانی نشاسته4

 

 

 است؟  درستنادربارۀ انسان،  چند مورد،   
 شوند. های کاهش اکسیژن در مغز تحریک میمونوکسید گیرندهدر مسمومیت با کربن  - الف
 یابد.های بینی، فشار وارد بر حفرۀ شکمی کاهش میبا حرکت دیافراگم در جهت زنش مژک  - ب
 پذیر است. امکانشده  ای تهویههای صوتی توسط هوتولید امواج صوتی فقط به کمک ارتعاش پرده  - ج
 شوند. ای داخلی منقبض میدندهعضالت بین  قطعاً  لیتر هوا از دستگاه تنفس، میلی  500برای خروج بیش از    - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 در طبیعت هر گیاه .................. قطعاً ..................  
 کند. بدون تولید برگ، گل تولید نمی  -انگل( 1
 دار است.دارای توانایی دریافت مواد آلی از هر گیاه دانه -( انگل2
 پردازد.های خود به شکار حشرات میبه کمک همۀ برگ -خوارحشره( 3
 پردازد.مکنده، به دریافت آب و مواد آلی از گیاه دیگر میایجاد بخش با  -( انگل4

 

 

 کند؟تکمیل می  نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به   

 در بدن انسان ..................«های ..................  در همۀ انواع بافت»
 های مجاور وجود دارد.فاصلۀ اندکی بین یاخته  - پوششی   - الف
 شوند.  ها مشاهده میهای کالژن در مجاورت یاختهرشته  -پیوندی  - ب
 شود. های آن بافت تولید میای فقط توسط یاختهمادۀ زمینه  -پیوندی - ج
 گیرند. ها قرار میهای خونی با عبور از غشای پایه در مجاورت یاختهمویرگ  -پوششی  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 دلخواه انتخاب کنید.دهم و یازدهم یک پایه را به  ۀ توانید بین فیزیک پایشما می  -  (  235  تا   206فیزیک دهم )سؤاالت  

)صورتبه  گیریاندازه  ۀ شده و نتیج  گیری اندازهبا یک خط کش طول یک میله    / / ) cm30 07 0 بیان شده   05
 . و دقت این خط کش ................ است  بامعنارقم    شامل .........   گیریاندازه  ۀاست. نتیج

 متر سانتییک  -  4 (2                      مترمیلییک  - 4 (1
 مترسانتییک  -  3 ( 4                      مترمیلییک  - 3 (3

              

 زمان مخزن مخروطی شکل خالی بوده و در مدت   مبدأاگر در    خروج آب از شیر ثابت است.در شکل مقابل، آهنگ   

 کامل پُر شود؟  طوربهکشد تا مخزن  ی دیگر طول می، باال بیاید، چند ثانیهمترسانتی  24ی  ثانیه، سطحِ آب به اندازه   50  
1) 5800 
2) 6200 
3) 6250 
4) 6750 
 

 

 

 

را با هم  Bو  Aباهم برابر است. اگر   Cو  Aباهم برابر و حجم  Bو  Aدر اختیار داریم که جرم  Cو  A ،Bسه مایع  

 در یک ظرف بریزیم چگالی متوسط مایع مخلوط
g

cm32  اما اگر    ؛شودمیA    وC  این  را باهم مخلوط کنیم چگالی متوسط

مخلوط 
g

/
cm31   اثر )تغییر حجم در  است؟  برقرار  Cو  Bدو مایع  هایِ  . در این صورت کدام رابطه بین چگالی شودمی 5

 مخلوط کردن ناچیز است.(

1)  B
C

B

 +
 =

 −

2 3
2 1

 2  )B
C

B

 −
 =

 +

3 4
1

 

3)  B
C

B

 −
 =

 −

2 3
1

 4  )B
C

B

 −
 =

 +

4 3
2 1

 

 

 با چگالی  A  ی مادهمکعب از    متردسی چند   
g

/
cm32   با چگالی  B  ی مادهاز    گرم  300را با    5

g

cm34   مخلوط کنیم

 تا چگالی مخلوط
g

cm33  تغییرِ حجم در اثر مخلوط کردن ناچیز است.(  شود؟( 

1) 15/0  2) 5/1 3) 15 4) 150 

 
 
 
 

cm120
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لیتر کدام   برحسب  کندمیبزرگیِ حجمِ هوایی که یک انسان در طولِ عمر خود تنفس    ی مرتبهبا تخمین زدن،   
 است؟

 .(کندمیلیتر هوا تنفس    5که در هر دقیقه   ای گونهبه  ؛سال فرض کنید  60 متوسط )عمر انسان را به طور  

1)  510 2)  810 3)  1110 4)  1410 
  

 ی انرژی جنبشی اجسام درست است؟زیر، کدام گزینه در مورد مقایسه  هایشکلبا توجه به   

 
 

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

انرژی  اگر   .کندمیو ترمز  بیندمیراننده مانعی را   ناگهان کیلومتر بر ساعت در حرکت است. 90اتومبیلی با تندیِ  
درصد کاهش یابد، تندیِ اتومبیل در هنگام برخورد چند متر بر ثانیه بوده   75رسیدن به مانع،    یلحظهجنبشی جسم تا  

 است؟
1) 5/22 2) 5/12 3) 5/7 4 )5 
 

به   C  و  A،  Bبوده و تندیِ آن در نقاط  ثابت، در حالِ حرکت بر روی خط راست  خالصِ  جسمی تحت اثر نیرویِ   
AC اگر  است.  V5و   V3و  Vترتیب  m24=  ی ی دو نقطهباشد فاصلهB   وC  چند متر است؟ 

 1 )8 2 )12 3 )16 4) 18 
 

و کار نیرویِ مقاومتِ هوا   mgWکنیم. اگر کارِ نیروی وزنِ جسم را با جسمی را از سطح زمین به طرف باال پرتاب می 
نشان دهیم کدام گزینه در مدت زمان دلخواه حرکت، درست   Uو تغییرات انرژی پتانسیل گرانشیِ جسم را با   airWرا با 

 است؟

 1)  mg airW W U+ =  2)  mg airW W U= - 

 3)  mgW U+  = 4  )airU W + = 
 

، انرژی پتانسیل گرانشیِ جسم، دو برابر h1 . اگر در ارتفاعِ کنیممیجسمی را از سطح زمین به طرف باال پرتاب   

، انرژیِ پتانسیل گرانشیِ جسم، سه برابر انرژیِ جنبشیِ آن باشد، نسبت h2انرژیِ جنبشیِ آن و در ارتفاعِ  
h

h

2

1

کدام   

 سنجش ارتفاع است.(  مبدأاست؟ )مقاومت هوا ناچیز بوده و سطحِ زمین  

1)  4
3

 2)  6
5

 3  )7
5

  4  )9
8

 

 

 

1K

m2
V4

m6

V3
2K

m3

V6

3K 4K

m/ 51 V8
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Fدو نیروی   تأثیر ناگهان تحت    kg8در شکل مقابل، جسمِ ساکنی به جرم   i j1 50 40
→ → →

= F و  − i j2 10 80
→ → →

= − + 
mروی سطح افقی، تندیِ حرکتِ جسم به   جاییجابهمتر    6  قرار گرفته و پس از / s3 اصطکاک در برابر   نیروی  رسد.می

 حرکت چند نیوتون بوده است؟
1 )14 2 )17 
3 )28 4) 34 
 

 Oی تواند حول نقطهمتر، متصل بوده و میله میسانتی 40در شکل مقابل، دو گوی به دو انتهای یک میله به طول   
)جرم   خواهد بود؟s/mها چند  اگر میله از وضعیت نشان داده شده رها شود بیشینه تندی گوی  )وسط میله( دوران کند. 

 میله ناچیز است.(

1)  2 6 

2  )4 3
3

 

3  )2 3 

4  )2 6
3

 

 

از  گلوله  گرم است.  400ی آونگ  در شکلِ زیر، جرمِ گلوله  mبا تندیِ   Aی  نقطهیِ آونگ  / s1 مماس بر مسیر ،
/mشود و با تندی می  پرتاب  ای، دایره s2  ی  از نقطهB  جایی از  کار نیروی مقاومت هوا در جابه  گذرد.میA    تاB    چند ژول

 است؟

(cos /37 0 g و   =8 N / kg10= ) 
1 )36/0 -                    2 )72/0-                  
3 )96/0 -                    4 )2/1 - 

 

 

رود. جرمِ متریِ سطح زمین با سرعتِ ثابت باال می  20تا ارتفاع    ثانیه  15از سطحِ زمین، یک آسانسور در مدتِ   
قرار دارند. اگر بازده    کیلوگرم است،   80  متوسطجرمِ هر نفر به طورِ    که  نفر  5  آسانسورکیلوگرم بوده و درونِ    500آسانسور  

 درصد باشد، توانِ کل موتورِ آسانسور چند کیلووات است؟   80موتور آسانسور  

 1)800 2 )8   3 )15000 4 )15 

 

 

 

 

 

1m 12 5mm =
O

→

i

→

j

60 cml 80=

A

37

B

l
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توسط روغن چرب شده است   هاآنکه سطح داخلی  های داخلی متفاوت باریک با قطرخیلی  ای  ی شیشهلوله  چند 
 ها چگونه است؟درون لوله  آب سطح  کنیم.میآب   را به طور عمودی وارد یک ظرف

 ظرف  آباز سطح  ترپایینهمه   ( در سطوح مختلف و2 ظرف آب همه باالتر از سطح  ( در سطوح مختلف و1
 ظرف  آباز سطح  تر پایین  همه و ( در یک سطح 4 آب ر از سطح باالت همه و ( در یک سطح 3

 

متر و به چگالیِ  میلی   5/2ی فلزیِ نازک به ضخامت  از ورقه 
g

cm35 مکعب مستطیلی به ابعاد ،cm4،cm5    وcm8  

 بیشترین فشار ناشی از وزن این مکعب بر سطحِ افقی چند پاسکال است؟   دهیم.ساخته و روی یک سطح افقی قرار می

(
N

g
kg

10=

) 
1 )9500 2 )10500 3 )1150 4 )12500 

 
 

kgاز سطح یک مایع به چگالی   متریسانتی   20فشار در عمق    / m31200 این مایع   فشار  کیلوپاسکال است.  45  برابر

m)   ؟ کیلوپاسکال است  54چه عمقی از سطح این مایع برابر    در
g

s
= 210) 

 متر سانتی 95( 4   مترسانتی 75( 3 متر سانتی 65( 2 متر سانتی 45( 1
 

 وارد   ( 3)  و   (2)  و(  1)  هایظرفکف   ی که مایع براگر نیروی  سه ظرف یک نوع مایع وجود دارد،در شکل مقابل در هر   

 کدام رابطه درست است؟  باشد،  F3و F1  F2به ترتیب   کندمی

 1 )F (F F) =3 2 1 2)F (F F) =3 2 1 
 3)  F F F 3 2 1 4)  F F F 3 1 2 

 

 

g به چگالی های  Bو     Aدو مایع مخلوط نشدنی   

cm
 = 32
A

g و    
/

cm31 5 =
B

m هایجرمو       gr200=
A

mو    gr300=
B

 

 فشار هوای باالی مایع و مایع در ته ظرف چند پاسکال خواهد شد؟  اختالف . ریزیممیرا درون ظرف مقابل 

1  )/  44 8 10   2)  /  35 8 10   
3)  /  46 2 10   4  )/  36 4 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25cm

cm20
cm25

cm20

24cm
26cm

(1) (2) (3)

cm25
25cm

225cm

cm20
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/هایرو، دو مایع با چگالیدر شکل روبه    g / cm30 gو   85 / cm32  سانتی  76اگر فشار هوا    ه وجود دارد.درون لول-
طرفم  از  که  فشاری  باشد  جیوه  درپوش    تر  بر  می  Mمایع،  سانتیوارد  چند  است؟شود  جیوه   جیوه  )چگالیمتر 

/ g / cm313  .(باشدمی6
1) 75/78            2 )25/79             3) 75/79              4 )25/80 

            

 

 
   

 

شکل  دهیم. اگر در  مایعی قرار می(، آن را درون  2مطابق شکل )  ( جسمی از یک نیروسنج آویزان است.1در شکل ) 
خواهد بود؟)از مقاومت هوا و اصطکاک مایع در اثر حرکت صرف   ( ناگهان نخ پاره شود، حرکت جسم درون مایع چگونه2)

 شود.(نظر می
 ( ابتدا تندشونده و سپس یکنواخت 1
 ( حرکت نوسانی بر روی سطح مایع 2

 ( همواره تندشونده3
 توانند درست باشند. ( می3( و یا )2(، )1های )( بسته به شرایط، هر یک از گزینه4

 

 

 
 

( دو برابر 1ی )( و قُطر لوله1ی )اگر تندی جریانِ شاره در لوله  گذرد.ها میای از لولهجریان الیه   ، روروبه در شکل   
( چند برابر آهنگ شارش مایع در  1ی )( باشد، آهنگ شارش مایع در لوله3ی )( و قطر لوله3ی )تندی جریان شاره در لوله

 ( است؟2ی )لوله

1  )9
8

 2  )8
7

 

3)  7
6

 4  )6
5

 

 

 

 کدام گزینه نادرست است؟ 
 ( اساس کار دماسنج، تغییر کمیت دماسنجی است.1
 های معیار هستند.های گازی، تف سنج و دماسنج مقاومت پالتینی، دماسنج( دماسنج2
 یابد.داشته باشد با افزایش دمایِ آهن، حجم حفره افزایش میای وجود ( اگر درون یک کره آهنی حفره3
 ( ظرفیت گرماییِ یک جسم به جرم آن بستگی ندارد. 4

 

 

 

 

 

 

 

cm 20cm 34
M

)( 1

)( 2

)( 3

)( 1 )( 2

N8 N2
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فارنهایت    برحسبدمای یک جسم   
7
3

کلوین   یدرجه این جسم چند    دمای  سلسیوس است.  برحسبدمای آن    

 است؟
1 )333 2 )396 3 )423 4 )456 
 

ظرف یک لیتر و ضریب انبساط سطحیِ    حجم  وجود دارد.  C10از یک مایع در دمای   cm3980در یک ظرفِ فلزی  
54برابر   SI  در  فلزاین   10− به را  بیرون   cm326، در این وضعیت رسانیممیC60است. دمای مجموعه  از ظرف  مایع 
 کدام است؟  SIانبساط حجمی مایع در    ضریب  ریزد.می

1)  310− 2)  32 10− 3)  44 10− 4  )410− 
 

Acیِ با چگالی یکسان و گرمایِ ویژه   B  و  A  یِ فلزیِ دو کُره  J / kg.K350= وBc J / kg.K500=   در یک کوره
از دست    Aیِ  اندازیم. تا رسیدن به تعادل، گرمایی که کُره ها را از کوره در آورده و درونِ یک ظرفِ آب میآن  قرار دارند.

توخالی به   B  یکرهو    cm40 توپُر به قطر  Aیِ  است؟ کره   B  ی کره  سط دست داده شده تو از  دهد، چند برابرِ گرمایمی
 است؟  cm40و cm20  خارجی  و قطرهای داخلی  

1 )6/1 2 )4/1 3 )8/0 4) 7/0 
 

 است؟  نادرستچه تعداد از موارد زیر     

 پیوندد. ها، چه مایع چه گاز به وقوع میشارههمرفت در همه  الف(  

 شود.ب( در روز، پدیده همرفت موجب نسیمی از سوی دریا به سمت ساحل می

 شود. پ( هرچه ضریب انبساط حجمی شاره کمتر باشد، جریان همرفتی بهتر انجام می

ردش خون در بدن جانوران های مختلف بدن براثر گ ت( سیستم خنک کننده موتور اتومبیل و گرم و سرد شدن بخش
 هایی از همرفت واداشته هستند.خونگرم، مثال

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

/Cو دمای m1مقداری آب به جرم  
519    ِدرون یک ظرف وجود دارد. یک قطعه یخ به جرمm2   ِو دمایC20−

mپس از تعادل فقط نیمی از یخ ذوب شود، نسبت    اگر  .اندازیممیدرون ظرف  

m

1

2

در   یخ  وگرمای ویژه آب  )کدام است؟    

SI  ذوب یخ   ی ویژهو گرمای نهان    2000و    4000 به ترتیب 53/ 4  (.شودمیفرض    10 

1)  17
7

 2)  17
3

 3  )35
13

 4  )38
23
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ی آن یخ قرار دارد. اگر بر اثر تبخیرِ سطحی قسمتی از آب تبخیر شده و بقیه   Cیِ کوچکی مقداری آب در چاله 
FLی آب و گرمای ویژه: c)   ببندد جرم این یخ تقریباً چند درصدِ جرم آب اولیه است؟ c80=   وVL c600=) 

1 )12 2) 18 3 )82 4 )88 
 

کنیم و شیر مخزن را باز می کلوین وجود دارد. 400و دمای   اتمسفر   2کیلوگرم گاز کامل با فشار  4در یک مخزن،   
به باقیمانده  گاز    اتمسفر  2/1  تا فشار  و دمای  یابد.  100رسیده  اولیه  چند  درجه سلسیوس کاهش  از جرم  گاز  درصد  ی 

 است؟  شدهخارج
1 )5/12 2 )20 
3 )25 4 )40 
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 توانید بین فیزیک پایه دهم و یازدهم یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید. شما می -  (265تا    236فیزیک یازدهم )سواالت  

از نوع   Dو    B، نیروی بین  Aبا جسم    Dو    Bمفروض است. درصورت مالش دو جسم    Dو    A    ،B    ،Cچهار مادۀ   
شود. کدام نیز از نوع جاذبه می  Dو    A، نیروی بین  Cبا جسم    Dو    Aچنین درصورت مالش دو جسم  جاذبه خواهد بود، هم

 تواند در مورد سری الکتریسیتۀ مالشی این چهار ماده درست باشد؟گزینه می

 

 
1) 2) 3) 4) 
 
 
 

درصد   50کنند. اگر  را وارد می  Fدر فاصله معینی از یکدیگر قرار دارند و به یکدیگر نیروی    q3و    q2ای  دو بار نقطه 
درصد بار کوچکتر را   50شود و اگر  برابر می  بار بزرگتر را برداشته و به بار کوچکتر اضافه کنیم، نیروی بین دو بار، 

شود. حاصل  برابر می  برداشته  و به بار بزرگتر اضافه کنیم، نیروی بین دو بار، 


 کدام است؟   

 

1)  21
16

 2)  16
21

 3)  7
3

 4 )1 

 

کره  روبرو،  مشابه  در شکل  و  رسانا  بارهای   Cو    A    ،Bهای  دارای  ترتیب  به 
C− 16    ،C+ 8    وC+ 12    کلید ابتدا  می  k1هستند.  وصل  کلید را  سپس  کنیم، 
k1   را باز کرده و کلیدk کنیم. در  این صورت چه تعداد  الکترون از سیم را وصل می  2

-شود؟ ) منتقل می  Cو    Bرابط  
e / C=  191 6 10) 

132/5(2 ( صفر 1 10  
3)135 10  4)137/5 10 

 

اندازۀ برایند نیروهای هم  q2 اند. اگر برایند نیروهای الکتریکی وارد بر بارای، مطابق شکل ثابت شدهسه بار نقطه 

Q باشد،  q3 الکتریکی وارد بر بار

q
 عالمت هستند( هم   qو    Qکدام است؟ )

1)  1
9

 2)  2
9

  

3)  1
4

 4)  1
2

  

 

 

 

 

 

B 

A 

D 

C 

C 

D 

A 

B 

B 

A 

C 

D 

D 

B 

C 

A 

A B C 
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 چند است؟  rبرحسب فاصله از آن مطابق شکل زیر است.    qنمودار تغییرات میدان الکتریکی ناشی از بار   

1)10 
2)-10 
3)5 
4)-5 

 

 

 

 

شود و به سمت در شکل مقابل، میدان الکتریکی بین دو صفحه یکنواخت است. الکترونی از صفحۀ منفی رها می 

B  ،9رود. اگر انرژی جنبشی ذره در نقطه  صفحۀ مثبت می
تا   Bباشد، فاصلۀ نقطۀ    Aبرابر انرژی جنبشی آن در نقطۀ    4

 متر است؟منفی چند سانتیصفحۀ  

1 )10 2 )9 

3 )13 4 )8 

 

 

V ای با پتانسیلرا از نقطه   nC30 و بار  g2 ای به جرمذره  =1 mبا تندی   0
s

کنیم. اگر بر اثر نیروی پرتاب می10

m الکتریکی، این ذره با تندی 
s

 چند ولت است؟V2 برسد،   V2 ای با پتانسیل الکتریکیبه نقطه  40

1)  50 2)  -50 3)  45×10 4)  4-5×10 
 

یابد. درصد افزایش می  40دهیم به طوری که بار صفحات خازن  اختالف پتانسیل دو صفحۀ یک خازن را افزایش می 
 میدان الکتریکی بین صفحات خازن چند برابر شده است؟ 

1)  2
5

 2)  5
2

 3)  7
5

 4)  5
7

  

ن  زاست. فاصلۀ بین صفحات خا  Eمیدان الکتریکی بین صفحات خازن تختی که به یک باتری متصل است، برابر   
دهیم. افزایش میدرصد    20دهیم، سپس خازن را از باتری جدا کرده و فاصلۀ بین صفحات خازن را  درصد کاهش می  20را  

 کند؟ اندازۀ میدان الکتریکی بین صفحات خازن چند درصد و چگونه تغییر می

 افزایش – 25( 4 افزایش – 20( 3 کاهش   – 25( 2 کاهش   – 20( 1
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الکتریک کنیم سپس فاصلۀ بین صفحات خازن را نصف کرده و یک دی خازن تختی را پس از شارژ از مولد جدا می 
/  دهیم. درنتیجۀ این کار، انرژی خازنبین صفحات آن قرار می  4با ثابت   J24 کند. انرژی اولیۀ خازن چند تغییر می  5

 میکروژول بوده است؟ 

1 )196 2 )49 3 )28 4 )5/3 
 

مت های مساوی از مس و آهن در اختیار داریم. اگر از هر کدام یک سیم با طول یکسان درست کنیم، مقاوجرم 
/ خواهد بود؟ )   آهنیچند برابر سیم    مسی سیم   .m

−=  810 8 / و    آهن10 .m
−=  81 6 و با فرض اینکه    مس 10

9 چگالی مس
 برابر چگالی آهن است(   8

1  )1
6

 2 )6 3  )1
8

 4 )8 
 

در   Bو    Aآوریم سپس آن را از دو نقطۀ  را به شکل یک مثلث متساوی االضالع در می  Rسیم رسانایی به مقاومت   

برابر   Bو   Aدهیم. اگر مقاومت بین دو نقطۀ  مدار قرار می
50
 باشد، مقاومت سیم اولیه چند اهم بوده است؟  3

1 )100 2 )50 
3 )60 4 )75 

 
 

در    زمان  بر حسب  مدار  از یک  الکتریکی گذرنده  q  به صورت  SIبار  at bt c= + متوسط   2+ اگر جریان  است. 

t  گذرنده از مدار در بازۀ زمانی s=4   و t s=6  صفر باشد، نسبت a
b

 کدام است؟  

1)  10 2)  1
10

 3)  -10 4)  1
10

−  

 

دهند، به ترتیب را افزایش دهیم، عددی که ولت سنج و آمپرسنج نشان می  R1در مدار زیر اگر مقاومت متغییر 
 )ولت سنج و آمپرسنج، ایده آل هستند.(  کند؟ چگونه تغییر می

  یابدکاهش می  – یابد ( کاهش می 1
 یابد افزایش می – یابد ( کاهش می 2
  یابد کاهش می  –یابد ( افزایش می3
 یابد افزایش می –یابد ( افزایش می4

 

 

 

 

 

 

A B 
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برابر اختالف پتانسیل   2/1  مولد  بندیم. اگر نیروی محرکۀمی10 مولدی را به دو سر یک مقاومت خارجی به بزرگی 
 دو سر مولد باشد، مقاومت درونی مولد چند اهم است؟

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

نسبت به حالتی که کلید باز است چند برابر   Bو    Aرا ببندیم، مقاومت کل بین دو نقطۀ    kدر مدار زیر اگر کلید   
 شود؟می

(R R R R= = =1 2 3 42 ) 

1 )3  

2)  1
3

  

3)  3
2

  

4)  2
3

  

 

وات است. حداکثر توانی که  24کنند، برابر با  توانند تحمل  ها میدر مدار زیر، حداکثر توانی که هر یک از مقاومت 
 ها آسیب نبینند، چند وات است؟شود به طوری که هیچ یک از مقاومتدر کل مدار مصرف می

1 )5/58 2 )5/22 
3 )5/13 4 )5/7 

 
 

وصل کنیم   V15نوشته شده است. اگر این وسیله را به ولتاژ    W50و    V10روی یک مصرف کنندۀ الکتریکی اعداد   
 برابر کنیم، توان گرمایی آن چند وات خواهد بود؟  3و مقاومت آن را  

1 )25 2 )5/37 3 )75 4 )150 
 ج

 

 در مدار روبرو، اختالف پتانسیل دو سر مولد چند ولت است؟  
1 )36 2 )24 
3 )72 4 )48 

 

 
 

 

چقدر مقاومت یک وسیله بیشتر باشد، توان مصرفی کنند، هر  از بین وسایل برقی خانه که با برق شهری کار می 
 آن ......... و شدت جریان عبوری از آن ......... است.

 بیشتر  - ( بیشتر 4 کمتر  –( بیشتر 3 بیشتر  – ( کمتر 2 کمتر – ( کمتر 1

 

   

 

 

A B 

B A 
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روی ترازویی قرار دارد و بزرگی میدان مغناطیسی یکنواخت    g400مطابق شکل، آهنربایی به جرم   

بار است. ذره  G4/0بین دو قطب آن   با  m با تندیC300 ای 
s

 55 بر   10 بین دو قطب آهنربا و عمود 
شود. در لحظۀ پرتاب ذره، ترازو چه عددی را بر حسب نیوتون صفحۀ کاغذ به طرف داخل صفحه پرتاب می

 دهد؟ نشان می

 1 )977/3 2 )006/4 3 )003/4 4 )994/3 
 
 

( 1وجود دارد. از سیم )  xمطابق شکل، در صفحۀ مختصات روبرو، میدان مغناطیسی یکنواختی در جهت محور   
( چند  2کند. نیروی مغناطیسی وارد بر سیم )های نشان داده شده عبور میدر جهت   I2( جریان  2و از سیم )  I3جریان  

 ( است؟ 1برابر نیروی مغناطیسی وارد بر سیم )

1)  1
2

 2  )1
3

 

3 )2 4 )3 

 
 

های میدان مغناطیسی اطراف سه سیم موازی حامل جریان مطابق شکل زیر است. چند مورد از جمالت زیر خط 
 درست است؟ 

 کند.( را دفع می2( سیم )1الف( سیم ) 
 کند.( را جذب می1( سیم )3ب( سیم )
 کند.( را دفع می3( سیم )2ج( سیم )

 
 3( 4 2( 3 1( 2 ( صفر 1

 

 کدام یک از جمالت زیر درست است؟  

 شود. ( برای ساخت آهنربای داِئمی از مواد فرومغناطیس نرم استفاده می1
 کنند. های مغناطیسی مواد پارامغناطیس، میدان مغناطیسی خالص ایجاد می ( دو قطبی2
 اند.( فوالد و نیکل خالص از جمله مواد فرومغناطیس سخت3
 شوند.دیامغناطیس توسط آهنربا دفع می( مواد 4

 

حلقه  دایره مرکز  شعاع  ای  به  محور    cm5ای  بر  منطبق  آن  محور  و  مختصات  مبداء  میدان   yروی  اگر  است. 
B  ( یک بار به شکلSIمغناطیسی عبوری از حلقه )در    i

−= 2
1 B و بار دیگر به شکل  10  j

−= 2
2 باشد، شار عبوری از   10

 حلقه در این دو حالت به ترتیب از راست به چپ برابر چند وبر است؟ 

32/5-  ( صفر ، 1 ×10 2)  -52/5 ×10  32/5-  (3 ، صفر ×10  52/5-  ( صفر ، 4 ، صفر ×10 

 

 

  
 

(1) (2) 

 (3سیم ) (2سیم ) (1سیم )



 28صفحه   8مرحله   -ماز  اختصاصی   آزمون فیزیک

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

 

در شکل روبرو، حلقۀ رسانا و سیم راست در یک صفحه قرار دارند. در چه صورت جریان القایی در حلقه ساعتگرد   
 خواهد شد؟

 را افزایش دهیم.  I( حلقه را به سیم نزدیک یا شدت جریان 1
 را کاهش دهیم.  I( حلقه را از سیم دور یا شدت جریان 2
 را کاهش دهیم.   Iه سیم نزدیک یا شدت جریان ( حلقه را ب3
 را افزایش دهیم.  I( حلقه را از سیم دور یا شدت جریان 4
 

های دو سیم ناهمسو هستند. اگر ( بیشتر و جریان2( از شدت جریان سیم ) 1در شکل روبرو شدت جریان سیم ) 
 میدان مغناطیسی ... ( از مجموعۀ دو سیم دور شویم،  2از سمت چپ سیم )

 یابد. ( ابتدا افزایش و سپس کاهش می1
 یابد. ( همواره کاهش می2
 یابد. ( ابتدا کاهش و سپس افزایش می3
 یابد. ( ابتدا کاهش و سپس افزایش و سپس مجدداً کاهش می4
 

باشد. برایند نیروهای وارد بر کل سیم چند نیوتون و در  می  A3برابر    ABCDEFرو جریان سیم  در شکل روبه  
 کدام جهت است؟ 

  سو درون  – 06/0( 1
 سوبرون -  06/0( 2
  سو درون  – 36/0( 3
 ( صفر 4

 

I نشان داده شده است. جهت جریان  Bدر شکل روبرو، جهت میدان مغناطیسی برایند در نقطۀ    به ترتیب   I2 و  1
bکدام است و اندازۀ کدام یک بیشتر است؟ )  a) 

1)   -   -I 1  
2)   -   -I2 

3)   -   -I 1  
4)   -   -I2 

 
 

سیم  القاوری  لولهاز  ضریب  به  جریان    04/0ای  میهانری،  در  متناوبی  آن  معادلۀ  که  صورت  SIگذرد    به 

I sin( t)= 5 t  است. در لحظۀ  20 s=
7
 لوله ذخیره شده است؟ ژول انرژی در سیمچند میلی  60

1)  75 3 2)  175 3)  375 4)  175 3  

 

 (2)  (1) 

 A  B 

 C 

 D  E 

 F 

 cm30  cm50 

  

  

    

45 

a b 
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 توانید بین شیمی پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید. شما می –سوال(   20شیمی دهم) 

 است؟  نادرستهای داده شده یک از عبارت کدام  

 . شدند  ایجاد  هاسحابی  و  شده  متراکم  مهبانگ  از  حاصل  گازی  عناصر  دما،  افزایش  و  زمان  گذشت  با(  1

 تری داشته و در ساختار آن، عناصر جامد نیز وجود دارند. نسبت به زمین اندازه بزرگ   مشتری،سیاره  (  2

 . شودمی  آزاد  انرژی  زیادی  مقدار  و  شده  کاسته  دهنده  واکنش  مواد  جرم  ای،هسته  هایواکنش   شدن  انجام  با(  3

 .رودمی  کاربه  اتمی  راکتور  در  سوخت  عنوان  به  آن  هایایزوتوپ   از  یکی  و  بوده  پرتوزا  فلز  ترینشده شناخته   اورانیم،(  4

 

 6/6𝒂𝒎𝒖، جرم اتمی میانگین برابر با  شوداین عنصر می های طبیعی  ایزوتوپ   شامل فلز لیتیم که  از    گرمی   39/ 6ی  در یک نمونه  

دهد. می گاز کلر در شرایط استاندارد واکنش  مقدار کافی  ، با  موجود در این نمونه از لیتیمتر  سبکهای ایزوتوپ  است. نیمی از اتم 

اتم  از  این مقدار  از مصرف شدن  بوده و پس  لیتر  برابر با چند  لیتیم، جرم اتمی  حجم گاز کلر مصرف شده در این فرایند  های 

 رسد؟ می 𝒂𝒎𝒖به چند   این عنصر  باقیمانده از یدر نمونه  لیتیم میانگین 

1  )44/13  –  8/6 2  )44/13  –  75/6 3  )88/26  –  8/6 4  )88/26  –  75/6 

 

 عداد از مطالب داده شده درست هستند؟چه ت 

 . کرد استفاده هاتوده این موقعیت  تشخیص برای توانمی   بدن، سرطانی هایتوده  در  دارنشان  گلوکز ذرات  تجمع از آ( 

𝑨𝒔33عنصر  ب( 
𝑵۷با عنصر    

𝑽23در یک گروه مشابه و با عنصر    
 ای قرار دارد. در یک تناوب مشابه از جدول دوره   

 . است برابر هاپروتون شمار با هانوترون  شمار  لیتیم، طبیعی ایزوتوپ  ترینفراوان   یسازنده هایاتم  یهسته  درپ( 

 . است داده جا خود در را   118  تا 1  اتمی  عدد با  عناصری و  بوده مختلف  یدوره  8  دارای امروزی تناوبی جدولت( 

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

 

 دهد: ای یکی از عناصر تناوب سوم را نشان می نقطه- تصویر مقابل، آرایش الکترون 

𝒍در آرایش الکترونی این عنصر، ............... الکترون با   = در    𝑿با عنصر  وجود داشته و عدد اتمی عنصری از تناوب پنجم که    1

 دار این عنصر، در مقایسه با متان، دمای جوش ............... دارد.گیرد، برابر با ............... بوده و ترکیب هیدروژن یک گروه قرار می 

 باالتری  -  51  –  9(  4 تری پایین  –  51  –  9(  3 باالتری  -  53  –  11  (2 تری پایین  –  53  –  11(  1

 

 است؟ نادرست یک از مطالب زیر کدام  

𝐺𝑒32در آرایش الکترونی عنصر    (1
 الکترونی است.   6های  برابر شمار زیرالیه  5/2الکترونی    2های  ، شمار زیرالیه72

 . دارد  وجود  ظرفیتی  الکترون  7  نیز  آن  هایاتم   از  هریک  در  و  بوده  ایدوره  جدول   سوم  تناوب، هالوژنی از  کلر(  2

𝑛 الکترونی از الیه  سومین زیرالیه (  3 = 𝑙، پس از پر شدن یک زیرالیه با 4 =  کند.شروع به پرشدن می   1

 . دارد  گندزدایی  خاصیت  و  شده  دیده  زرد  رنگ  به  که  است  شکل  گازی  و  اتمی  دو  مولکولی  ماده  یک  کلر،(  4

 

 های داده شده درست است؟ یک از عبارت کدام  

 . شودمی  ی موجود در اطراف آنهواکره   در  موجود  هایگاز   توزیع  و  جوش  و  جنب  باعث  ،زمین  یکره   چرخشی  حرکت(  1

 . شودتبخیر می  که  است  ایماده   اولین  هواکره،  گاز  ترینفراوان   مایع،  هوای  یک نمونه از  دمای  تدریجی  افزایش  با(  2

 . است  اکسیژن  از  نمونه  یک  جوش  دمای  از  باالتر  زمین،  یهواکره   در  موجود  نجیب  گاز  ترینفراوان   جوش  دمای(  3

 . شودمشاهده می   تروپوسفر  یالیه  انتهای  در  هواکره،  ضخامت  کل  طول  در  هوا  دمای  مقدار  ترینپایین (  4
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.𝒈 1/28در شرایط مشخص، چگالی یک نمونه از گاز اکسیژن برابر با   𝑳−1   25/ 6مصرف شدن  است. در چنین شرایطی، بر اثر  

نشده موازنه  واکنش  در  متان  گاز  𝑪𝑯۴(𝒈)ی  گرم  + 𝑵𝑯3(𝒈) + 𝑶2(𝒈) → 𝑯𝑪𝑵(𝒈) + 𝑯2𝑶(𝒈)  لیتر چند  مجموعا   ،

𝑶) ؟شودشده و چند مول گاز اکسیژن مصرف می ی گازی تولید  فراورده  = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1)  160  –  4/2 2  )80  –  4/2 3  )160  –  8/4 4  )80  –  8/4 

 

 های داده شده درست است؟ چه تعداد از عبارت  

 شود. می  ℃6کیلومتری تروپوسفر برابر    10باشد، دما در ارتفاع  ℃12اگر دمای هوا در سطح کره زمین برابر با  آ( 

 شود.های تصویربرداری پزشکی استفاده می کردن کردن قطعات الکتریکی دستگاه  از گاز هلیم، برای خنک ب( 

 . شودمی  یافت طبیعت  در شده اکسید شکل  به اغلب  و بوده  جهان در موجود عنصر   ترینفراوان   آهن،فلز پ( 

 .هستند سنگزغال  سوختن  واکنش از حاصل هایآالینده جمله از اکسید،تری  گوگرد  و اکسیددی  کربنت( 

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

 

2/10۷که در ساختار خود شامل    𝑵2𝑶5ای از  نمونه   × شود را بر اساس واکنش زیر به طور کامل تجزیه  اتم نیتروژن می   102۴

کنیم. چگالی مخلوط گازی در این ظرف برابر با چند  لیتری می  ۷0وارد یک مخزن    ℃0های حاصل را در دمای  کرده و فراورده 

𝒈. 𝑳−1  شود؟اتمسفر می بوده و فشار گازهای موجود در مخزن برابر با چند (𝑶 = 𝑵 و 16 = 1۴ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

𝑵2𝑶5(𝒔) : معادلهی  موازنه نشده واکنش  → 𝑵2(𝒈) + 𝑶2(𝒈) 

1  )4/5  –  47/1 2  )4/5  –  96/1 3  )7/2  –  47/1 4)  7/2  –  96/1 

 

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

 . است، با مقدار این نسبت در یون فسفات برابر  کلریدتری   فسفر  در  پیوندی  به  ناپیوندی  هایالکترون   جفت  شمار  نسبت(  1

 . کندمی  تولید  را  بازی  خاصیت  با  ترکیبی  و  سوخته  اکسیژن  حضور  در  سفید  نور  کردن  آزاد  با  ،دومین فلز قلیایی خاکی  (2

 . شودمی  یافت  هاپروتئین   و  هاکربوهیدرات   مانند  زیستی  هایمولکول   یهمه  ساختار  در  ، نافلزی است کهاکسیژن(  3

 .شود می   گیاهان  دسترس  در  معدنی  مواد  نوع  و  مقدار  تغییر در  سبب  خاك،  به   آهک  مثل  مواد  از  برخی  افزودن(  4

 

𝑵𝑯3(𝒈)  موازنه نشده   گرم آمونیاک بر اساس معادله  51برای سوزاندن کامل    + 𝑶2(𝒈) → 𝑵𝑶2(𝒈) + 𝑯2𝑶(𝒈)  به چند ،

 شود؟در شرایط استاندارد تولید می  𝑵𝑶2گرم گاز اکسیژن نیاز بوده و طی این فرایند، چند لیتر گاز  

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

1  )84  –  6/33 2  )168  –  2/67   3  )84  –  2/67 4)  168  –  6/33 

 

 است؟  نادرستیک از مطالب داده شده  کدام  

 . دارندن   حضور  اکسیژن  هایاتم  خودروها،  اگزوز  از  شده  خارج  هایآالینده   برخی از  مولکولی  ساختار  در(  1

 . است  شده  تشکیل  اتمی  سه  و  ناقطبی  هایمولکول   از  زمین،  ی هواکره   در   موجود  ایگلخانه  گاز  ترینمهم(  2

 شوند. ظرف، به فراورده تبدیل می، کل مواد وارد شده به  200𝑎𝑡𝑚و فشار   ℃450در فرایند هابر، در دمای  (  3

 .استبیشتر    اکسیژن  نسبت به  ،ماده  این  جوش  ینقطه   همانند  اوزون،  مولکول   در  های ناپیوندیالکترون   شمار(  4
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 های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت  

 . شودمی تبدیل  مایع  حالت به  باالتری دمای در  فلوئورید هیدروژن گاز با مقایسه  در  کلرید هیدروژن  گاز آ( 

 .هستند  کرهآب  غیراقیانوسی   منابع جمله  از هوا،  در موجود آب  بخار  و خاک رطوبت  ها،دریاچه  شور آب ب( 

 کنند. گیری پیدا می جهت  −𝑪𝒍های به سمت یون خود  𝑯 های آب از سمت اتم در سرم فیزیولوژی، مولکول پ( 

 ها وجود دارد. پیوند اشتراکی بین اتم  3ترین یون چنداتمی موجود در آب دریاها،  فراوان در ساختار هر ذره از  ت( 

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

 

لیتر اگر هر میلی   رسانیم. لیتر می  5های برابر از نقره نیترات و سدیم نیترات را در مقداری آب حل کرده و حجم محلول را به  جرم  

موالر سدیم کلرید به طور کامل واکنش بدهد، غلظت مولی یون نیترات در آن برابر    2لیتر محلول  میلی   0/ 2ند با  از این محلول بتوا

.𝒎𝒐𝒍با چند   𝑳−1 است؟  (𝑨𝒈 = 𝑵𝒂 و 108 = 𝑶 و 23 = 𝑵 و 16 = 1۴ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )4/2 2  )2/1 3  )8/1 4  )9/0 

 

 است؟  نادرست های داده شده  یک از عبارت کدام  

 .است   کلرید  آمونیوم  در  نسبت  این  مقدار  به  مشابه  کربنات،  کلسیم   در  هاکاتیون   به  هاآنیون   شمار  میان  نسبت(  1

 است.   شده  مولکول دیگر متصل  چهارپیوند هیدروژنی به    چهارتوسط    𝐻2𝑂یخ، هر مولکول    ایذره در ساختار  (  2

 محلول در آب است.آب قابل حل باشد، این ماده کم  مترمکعب  یکگرم در    200  حداکثر به اندازه   𝐴  ترکیباگر  (  3

 . بود  خواهد  اتانول  از  ترقوی   ماده  این  در  مولکولی  بین  نیروهای  قدرت  است،  اتانول  از  بیشتر  استون  مولکولی  جرم  چون(  4

 

گرم آب است. برای بدست آوردن     100گرم در    23و   3۴به ترتیب برابر با   ℃90و   ℃20پذیری لیتیم سولفات در دماهای  انحالل 

 برسانیم؟  ℃90به   ℃20از این ماده را از   ، باید دمای چند گرم محلول سیرشدهجامد لیتیم سولفات مول  0/ 3

(𝑺 = 𝑶 و 32 = 𝑳𝒊 و 16 = ۷ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )201 2  )5/184 3  )402 4  )369 

 

 های داده شده درست است؟ یک از عبارت کدام  

  . شودمی  استفاده  جانوران  تغذیه  و  خانگی  مصارف  برای  دریاها  آب  از  شده  استخراج  کلرید  سدیم  از  نیمی  حدود  در(  1

 پذیری اکسیژن بیشتر است. در مقایسه با انحالل   ،پذیری گاز نیتروژن مونوکسید در آبدر شرایط یکسان، انحالل (  2

 .داردپیوند اشتراکی    8در ساختار مولکول خود  یک ماده قطبی بوده و  ترین حالل استفاده شده در آزمایشگاه،  رایج(  3

   شود.یجاد میهایی با رسانایی یکسان ابرمید و سدیم کلرید در مقدار برابر از آب، محلول برابر از پتاسیم    انحالل جرم   با(  4

 

𝑺) های داده شده درست هستند؟چه تعداد از عبارت   = 𝑴𝒈 و 32 = 𝑶 و 2۴ = 16 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

۴با غلظت   منیزیم سولفات در محلولی از  آ(  × 10۴𝒑𝒑𝒎  شونده است. برابر جرم حل ۴، جرم حالل منیزیمیون از 

 .شودمی  هادندان  سالمت حفظ  سبب  آشامیدنی، آب  به  فلوئورید اتمی تک یون از کمی بسیار  مقدار افزودنب( 

 . است ضروری بدن  عصبی دستگاه مناسب  عملکرد  برای  آن وجود که هستند کاتیونی حاوی غذایی  مواد  بیشترپ( 

 . است نیتروژن  پذیریانحالل نمودار شیب  از تندتر اکسیژن   گاز پذیریانحالل نمودار  شیب هنری،  قانون اساس برت( 

1  )1   2  )2 3  )3 4  )4 
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.1/2𝒈با چگالی    منیزیم نیترات شونده در محلولی از  درصد جرمی حل   𝒎𝑳−1    غلظت مولی این محلول برابر    است.   %3۷برابر با

.𝒎𝒐𝒍با چند   𝑳−1  اتم اکسیژن وجود دارد؟ مجموعا چند   ،گرمی از این محلول  60ی بوده و در یک نمونه 

(𝑴𝒈 = 𝑶 و 2۴ = 𝑵 و 16 = 𝑯 و 1۴ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )3  - 2/408 × 1024 2  )3  - 1/806 × 1024 3  )5/2  - 2/408 × 1024 4  )5/2  - 1/806 × 1024
 

 

 است؟ نادرست یک از مطالب زیر کدام  

 .کندمی  پیدا  کاهش  آب  در  اکسیژن  گاز  پذیریانحالل   ،خالص  آب  از  اینمونه  در  خوراکی  نمک  مقداری  انحالل  با(  1

 .کنندمی  حرکت  کمتر  غلظت  با  محیطی  به  بیشتر  یشونده حل   غلظت  با  محیطی  از  آب   هایمولکول   معکوس،  اسمز  در(  2

 دهد. رسد را نشان میمصرف می  به  شخص  هر  انجام شده توسط  یروزانه   هایفعالیتدر    فقط   ردپای آب، حجمی از آب که(  3

 . دهدمی  را  هایون  و  آب  مثل  کوچک  هایمولکول   و  هاذره  از  برخی  به  گذر  اجازۀ  فقط   ای هستند کهدارای دیواره   گیاهی  هاییاخته(  4
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 توانید بین شیمی پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید. شما می –سوال(   20دهم)یازشیمی 

 ؟یک از مطالب زیر درست استکدام  

 .دارد  را  اتمی  شعاع  بیشترین  خود،  یدوره   هم  عناصر  بین  و  داشته  قرار  هاهالوژن   گروه  ، عنصری است که درکلر(  1

 . است  نئون  المپ  گسیل شده از  نور  رنگ  مشابه   کلر،  گاز  و  سدیم  فلز  میان  واکنش  سامانه   از  شده  گسیل  نور  رنگ(  2

 . گذاردمی  اشتراك  به  الکترون  نافلزها  با  واکنش  درفلز است که  ، یک شبهخورشیدی  هایسلول   یسازنده   اصلی  عنصر(  3

 . است  کمتر  آهن  با  مقایسه  در  آلومینیم  فلز  یک نمونه از  پذیریواکنش   گفت  توانمی  ترمیت،  واکنش  یمعادله   به  توجه  با(  4

 

.𝒈 1/28از گاز اکسیژن برابر   ایدر شرایط مشخص، چگالی نمونه   𝑳−1  ،گرم گاز   25/ 6مصرف شدن   بااست. در چنین شرایطی

𝑪𝑯۴(𝒈)  در واکنش موازنه نشده   %25ص  متان با خلو + 𝑵𝑯3(𝒈) + 𝑶2(𝒈) → 𝑯𝑪𝑵(𝒈) + 𝑯2𝑶(𝒈)  مجموعا چند لیتر ،

𝑵؟ )شودمصرف می   آمونیاکشده و چند گرم گاز ی گازی تولید  فراورده  = 𝑪 و 1۴ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )80  –  6/13 2  )40  –  6/13 3  )80  –  8/6 4  )40  –  8/6 

 

 های داده شده درست هستند؟چه تعداد از عبارت  

 . است بوده کمتر  معدنی مواد  به  نسبت هاآن  استخراج  میزان  اخیر، هایسال  در و بوده درخشان سطحی دارای فلزهاآ( 

 . دارد وجود طبیعت  در آزاد شکل به  گوگرد، و نیتروژن اکسیژن،  نافلزی عناصر  همانند که است  فلزی تنها طال،ب( 

 . دارند صیقلی  و درخشان سطحی جامد حالت در ای، دوره  جدول از سوم تناوب  در  موجود عناصر   از نیمیپ( 

 .دهدمی  دست  ازپایدار  یون  ایجاد برای  را خود  ظرفیتی هایالکترون   کل ،ایاولین فلز واسطه جدول دوره ت( 

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

 

  ℃0های حاصل را در دمای  و فراورده   به طور کامل سوزاندهرا  ترکیب مقابل    گرمی از  5۴/ 5ی  یک نمونه  

.𝒈در این ظرف برابر با چند  گازهای موجودکنیم. چگالی لیتری می ۷0 خالی وارد یک مخزن 𝑳−1  بوده و

𝑶شود؟ )با چند اتمسفر می   برابر  این گازهافشار  = 𝑵 و 16 = 1۴ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )2/2  –  24/2  2  )2/2  –  12/1 

3  )1/1  –  24/2  4  )1/1  –  12/1 

 

 است؟ نادرست یک از مطالب زیر کدام  

 . است  بیشتر  ایدوره   جدول  عناصر  سایر  از  شده  شناخته  هایترکیب  مجموع  از  کربن،  از  شده  شناخته  هایترکیب شمار  (  1

 . شودمی  خارج   زمین  از  سبز  به  متمایل  ایقهوه  یا  رنگسیاه   غلیظ  مایع  شکل  به  بوده و  فسیلی   سوخت   نوعی  ،خام   نفت(  2

 . است  ، بیشترهپتان  و  هگزان  از  هایینمونه   جوش  دمای  تفاوت  مقایسه با، در  پروپان  و   اتان  گازهای  جوش  دمای  تفاوت(  3

 . است  اکسیددی   گوگرد  مولکول  هر  در  پیوندها  این  شمار  برابر  سه  ن،اپروپ   مولکول  در  موجود  اشتراکی  پیوندهای  شمار(  4

 

را بر اساس   % ۴2از این ماده با خلوص  شود. اگر یک نمونه زیر تجزیه می  موازنه نشده  سدیم هیدروژن کربنات، بر اساس معادله  

 کند؟ی چند درصد کاهش پیدا می موجود در ظرف واکنش به اندازه  جامد  تجزیه کنیم، مجموع جرم مواد %۴0واکنشی با بازده 

(𝑵𝒂 = 𝑶 و 23 = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)  𝑵𝒂𝑯𝑪𝑶3(𝒔) → 𝑪𝑶2(𝒈) + 𝑵𝒂2𝑪𝑶3(𝒔) + 𝑯2𝑶(𝒈) 

1  )1/3   2  )2/6 3  )3/9 4  )4/12 
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دروژن موجود یهای هنام آلکانی با ساختار مقابل، بر اساس قواعد آیوپاک به چه صورت بوده و شمار اتم  

   های هیدروژن موجود در هر مولکول پروپین است؟ در ساختار این ماده، چند برابر شمار اتم 

 7  |  متیل هپتاندی - 6،2-اتیل دی -4،3(  2 7  |  متیل هپتاندی - 6،2-اتیل دی -5،4(  1

 5/6  |  متیل هپتاندی - 6،2-اتیل دی -4،3  (4 5/6  |  متیل هپتاندی - 6،2-اتیل دی -5،4(  3

 

𝑪)  های داده شده درست هستند، بجز ............... . عبارت ی همه  = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

 . دارد  وجود  هااتم  بین  اشتراکی  پیوند  8  آن  از  مولکول  هر  در  و  بوده  سبز  سوخت  نوعی  آب،  و  اتن  میان  واکنش  یفراورده (  1

 . است  برابر  نفتالن  در  کربن  هایاتم  شمار  با  ،هپتان  تیلم-2-تیلا-3-برمو-2  هر مولکول  در  موجود  کربن  هایاتم  شمار(  2

 دارند.    کمتری  فراریتدهند، در مقایسه با گازوئیل  ی سوخت هواپیما را تشکیل میهایی که بخش عمدههیدروکربن (  3

 . است  متان  گاز  از  خالص  ینمونه   یک  چگالی  برابر  5/3  بوتن،-2  گاز  از  نمونه  یک  چگالی  یکسان،  شرایط  در(  4

 

 های داده شده درست هستند؟چه تعداد از عبارت  

𝑯(𝑪∆بوتان و پنتن، برابر با   یسازنده  هایآ( تفاوت مجموع آنتالپی پیوندها در مولکول  = 𝑪)  .است 

 . دارد باالتری  پذیریواکنش  ،چربی  با مقایسه در و به شمار رفته  سیرشده آلی هایترکیب  جمله از ،روغن ب( 

 . هستند انسان بدن  برای  نیاز مورد کلسیم و پروتئین تأمین برای   مهمی منبع آن، از حاصل هایفراورده   و شیرپ( 

 . یابدمی  افزایش  بیشتری مقدار   به  روغن گرمایی انرژی روغن،  گرم  ۷5 و آب   گرم 100 به  انرژی برابر مقدار  دادن  بات( 

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

 

 جدول زیر را در نظر بگیرید:  

 
𝑪6𝑯12(𝒈)ثانیه بر اساس معادله    20هگزن در طول مدت زمان  -1گرم بخار    ۴/ 2اگر   + 𝑯2(𝒈) → 𝑪6𝑯1۴(𝒈)    به بخار هگزان

.𝒎𝒐𝒍تبدیل شده باشد، سرعت متوسط مصرف گاز هیدروژن در طول این بازه برابر با چند   𝒎𝒊𝒏−1    بوده و مقدار انرژی مبادله

𝑪شود؟ )می 𝒌𝑱ی زمانی برابر با چند  شده در طول این بازه  = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )3/0  -  8 2  )15/0  -  8 3  )3/0  –  4/6 4  )15/0  –  4/6 

 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام  

 شود. برابر می   25/1، دمای این جسم در مقیاس کلوین،  افزایش بدهیم  ℃63به   ℃7اگر دمای یک جسم را از  (  1

 .دارد  کربونیل  عاملی  گروهدر ساختار خود    بادام،  در  موجود  آلی  ترکیب  برخالف  میخک،  در  موجود  آلی  ترکیب(  2

 . شودمی  استفاده  گرمازا  هایبسته  ساختن  برای  آن  از  و  بوده  دوتایی  یونی  ترکیب  یک  کلرید،  کلسیم(  3

 رود.  آروماتیک بوده و یکی از ایزومرهای بنزوئیک اسید به شمار می   نوعی ترکیب  مقابل،  یماده (  4

 

 باشد. کیلوژول بر مول می   ۴۷0۴است، برابر با    % 90های کربن در آن برابر  آنتالپی سوختن نوعی هیدروکربن که درصد جرمی اتم  

.29/۴𝒌𝑱اگر ارزش سوختی این هیدروکربن برابر با   𝒈−1    باشد، در هر مولکول از این ماده مجموعا چند پیوند اشتراکی وجود

𝑶شود؟ )از این ماده، چند گرم بخار آب آزاد می   گرم 32داشته و بر اثر سوزاندن  = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )32  –  4/14 2  )34  –  4/14 3  )32  –  8/28 4  )34  –  8/28 
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 است؟  نادرست های داده شده  یک از عبارت کدام  

 .کنندمی   تامین  نیز  را  هاآن   نیاز  مورد  انرژی  ها،یاخته   ساز  و  سوخت  برای  اولیه  مواد  تأمین  بر  افزون  ها،چربی (  1

2𝑁𝑂2(𝑔)واکنش    با کاهش دمای سامانه (  2
 

⇔ 𝑁2𝑂4(𝑔) + 𝑄شود. تیره می  به تدریج  ، رنگ مخلوط واکنش 

3  )∆𝐻   واکنش سوختن گلوکز در حالتی که𝐻2𝑂   .مایع تولید شود، بیشتر از زمانی است که بخار آب تولید شود 

 است.  تربه عدد صفر نزدیک پنتانول، یک الکل محلول در آب بوده و آنتالپی سوختن آن در مقایسه با پنتان  -1(  4

 

 های مقابل را در نظر بگیرید:  ی واکنش عادلهم 

 

 

ی ی موازنه نشده های ترموشیمیایی، برای تجزیه کامل یک مول آمونیوم کلرید جامد بر اساس معادله این واکنش   با توجه به معادله 

𝑵𝑯۴𝑪𝒍(𝒔) → 𝑪𝒍2(𝒈) + 𝑯2(𝒈) + 𝑵2(𝒈)به چند کیلوژول انرژی نیاز داریم؟ ، 

1  )314 2  )628   3  )226 4  )452 

 

 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام  

 . گیردمی  صورت  شیمیایی   سینتیک  علم  در  شیمیایی،  هایواکنش   انواع  شدن  انجام   آهنگ  بر  موثر  عوامل  سیبرر(  1

 . شودمی   تولید  اکسیژن  گاز  فرایند،  این  انجام  با  و  شده  تجزیه  کندی  به  اتاق  دمای  در  پراکسید،  هیدروژن  محلول(  2

 کند.های آب افزایش پیدا می گلوکز، سرعت تولید مولکول با استفاده از کاتالیزگر در واکنش تبدیل مالتوز به  (  3

 . شودمی  یافت  فرنگی  گوجه  و  هندوانه  در  که  است  سیرنشده  هایهیدروکربن   یخانواده   از  عضوی  لیکوپن،(  4

 

𝑪𝒍)  های داده شده درست است؟چه تعداد از عبارت   = 𝑪 و 35/5 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

3/01با مصرف  آ(  ×  شود. گرم فراورده تولید می 12/ 5درصد،  ۴0مولکول وینیل کلرید در واکنش بسپارش با بازده  1023

 . شوندمی  ایجاد یکدیگر به  گلوکز هایولکولم  اتصال  از  که روندبه شمار می   پلیمر نوعی  پنبه،  یسازنده الیاف ب( 

 تر از صفر است. کربن موجود در آن کوچک های ی اتم استیرن، یک ترکیب ناقطبی بوده و عدد اکسایش همه پ( 

 . استمورد نظر  قوم   رسوم و  آداب  و فناوری   دانش، هنر، دهندهنشان  قوم،  هرتوسط   استفاده  مورد پوشاکت( 

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

 

 درست است؟یک از مطالب زیر کدام  

 . شوندمی  ساخته  پنبه  مثل  الیافی  از  استفاده  با  و  بافندگی  فرایند  طی  خام،  هایپارچه   تولید  برای  نیاز  مورد  نخ(  1

 . شودمحسوب می   پلیمر  به همین خاطر،  و  شده  ساخته  زیاد  جرم  با  هاییمولکول   از  انسولین،  همانند  زیتون،  روغن(  2

 .هستند  سیرشده  وهگزان،ل سیک  هایمولکول   همانند  آن،  یسازنده   هایمولکول   و  بوده  مصنوعی  پلیمر  یک  اتن،پلی  (3

 . شودمی  حل  هگزانهای قطبی مثل  حالل   در  و  بوده  اثربی  شیمیایی  نظر  از  النکت،پ   شاتآزمای  طی  شده  کشف  پلیمر(  4

 

استیک  الکل حاصل از این فرایند، با چند گرم  کنیم.  بوتن را با مقدار کافی آب وارد واکنش می -2گرم    16/ 8در شرایط مناسب،   

𝑶) ؟شودبه طور کامل واکنش داده و طی این فرایند چند گرم آب تولید می  اسید = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )18  –  4/5 2  )9  –  4/5 3)  18  –  7/2 4  )9  –  7/2 
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 های داده شده درست است؟ کدام موارد از عبارت  

 . دارد باالتری چگالی سبک،  اتنپلی  به   نسبت و  شده ساخته  دارشاخه هایمولکول از سنگین، اتنپلی آ( 

 . وجود دارد هیدروژنی  پیوند  امکان برقرار شدن ماده، این از نمونه  یک  در( ث ) ویتامین هایمولکول  بینب( 

 . دارند شیرین یمزه  گلوکز، هایمولکول  همانند ماده  این هایمولکول  و شده  آغاز  دهان از نشاسته  گوارشپ( 

 . است اسید اتانوییک از بیشتر آن هایمولکول  دوقطبی  گشتاور  و شده  بدن  وارد مورچه   گزش  اب اسید  فورمیکت( 

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

 

 است؟  نادرست های داده شده  یک از عبارت کدام  

𝐶 اشتراکی  پیوند  3، دارای  بوتانول-1(  1 − 𝐶  هگزانول کمتر است. -1در چربی، در مقایسه با    پذیری آنانحالل   و  بوده 

 . است  یکسان  سیب  بوی  یکننده  ایجاد  عامل  یسازنده   اسید  با  آناناس  بوی  یکننده   ایجاد  عامل  یسازنده   اسید(  2

 شود. حاصل می   𝐶2𝐻5𝑁𝑂عضو خانواده کربوکسیلیک اسیدها، ترکیب    ترینآشنا   ومتیل آمین    میان  واکنش  از(  3

 .هستند  آمیدی  گروه  دارای  که  اندشده   ساخته  پلیمرهایی  از  حیوانات،  شاخ  همانند  انسان،  بدن  پوست  و  ناخن  مو،(  4
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