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 1صفحه   9مرحله    -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؟   آمده  درست  ،هاواژه معنای گزینه  کدام  در 

 / ب( زخمه: ضربه / ج( داعیه: دعوت / د( چشمداشت: منتظر       الف( برزخ: زمان بین مرگ تا رفتن به بهشت یا دوزخ 
 دستی: با سخاوت     هـ( گشاده  

 ب   – الف( 4هـ                                      – ( د 3د                                – ( ب 2ج                           - ( الف1
 

 معنا شده است؟   نادرست  ایواژه  گزینه  درکدام 
 اندرز( )مرشد: مراد( : )وعظ  (هزاردستان : عندلیب)منسک: آیین عبادی( ) ( 1

 (  حضور محلّ: محضر( )شبرو: شبگرد( )تبُ: صنم( ) بارگاه خداوندی: کبریا) ( 2

 ( بسیار: جوان( )فرط: شاب( )جمال : صباحت( ): بوستانپالیز) ( 3

 غیرتمند( : ب)متعصّ(  شادی : تمسرّ( )مرّوَت: آماس: باالپوش نمدی( )دنَمَ )( 4
 

 است ؟ های کدام گزینه تماما درست آمدهمعنی واژه 

 : عرفان( عشرّ( )تعقیده  هم:  متّفق( ) فرشته  ملَک: توانایی( )  وضعیت موردنظر  : دربه نقد: معلوم( )رمقرّ( )عهد  :  میثاق)
 وجود  رۀبه شک اندازنده دربا:  شائبه ( )بیرق  :رایت( )عنود: دشمنان( )نواخوش:  موزون: بازیچه( )موعد: موسم( )دستخوش)

 (یچیز
 میثاق، موزون، عنود، موعد  ( 2 رایت، به نقد، مقرّر، دستخوش( 1
   ملَک، موعد، تشرّع، میثاق ( 4 شائبه، رایت، تشرّع، متّفق( 3

 در کدام گزینه »غلط امالیی« وجود دارد؟ 

 تـبر اسنسب باشد در اول بینخل اگر طوبی ار ـظـان امل بی انتـس ز بستـند کـرنچیـ( ب1
 بالد به خویشعلف از کاه میخوشاین ستور  سـس خسیـزان نف ـمغک ـ( فربه از مدح سب2
 ا نی ـاشد چو یقین یــی بـود عالـظن ارچه ب ( گر باغ یقین خواهی پس رخت منه بر ظن 3
 ور دار ــرار را مستــرار و آن اســم اصــدر دل هـت خود بنـداللهی به دس ـای یـاهـ( از عط4

 
 

 در گروه کلمات کدام گزینه غلط امالیی به کار رفته است؟ 

 خطوه و گام / ذیل و پشت / دامنه و راغ / رُقعت و نامه  ( 1

 زایل و نابود  / چانه و زنخ / حمیّت و غیرت / فرز و چابک  ( 2

 سرسام و هذیان / صعب و سخت / انعام و صلت / محجوب و مستور  ( 3

 ضیعتک و زمین زراعتی / تفریط و کوتاهی / الوهیّت و ربوبیّت/ غراضۀ زر ( 4
 

 گزینه تعداد بیشتری از آثار پدید آورندگان زیر وجود دارد؟در کدام   

 الدین رازی« »وحشی بافقی، جامی، مجید واعظی، نظامی گنجوی، عطّار، سنایی، نجم

 تنها، الهی نامه، اسرارنامه آغازگری میرزا االحرار، عبّاستحفه( 1

 فرهاد و شیرین، بهارستان، زندان موصل، مرصاد العباد  ( 2

 و شیرین، منطق الطیر، اسرار التوحید، بهارستان   فرهاد( 3

 لیلی و مجنون تنها، زندان موصل، بهارستان،  میرزا آغازگری عبّاس( 4
 

 ها به صورت صحیح آمده است؛ به جز: های درون کمانک در تمام گزینهآرایه 

 تعلیل( حسن -)استعاره تب است گاهی در عرق، گه در  هر شبی تا روز  پیش عکس عارضت، میرم که شمع از غیرتش  (1
 کنایه(  -نگرفت )ایهام تناسب  پا زیر  به را هوا که  سبکروی ون آب؟ ـم او روان چـا حکـاد کجـه بــشود ب (2
 ناقص( جناس-نما )متناقض ترا که روی دل از کعبه سوی بتخانه است ن زنار ـرام و بستـــــن احـت بستـکی اســی (3
 ایهام تناسب(-آمیزیگفت )حس می دهن یک  به رنگین نکته هزار ت ـداش می اگر عندلیب زری  مشت  غنچه چو (4

 

 شود؟ های »ایهام، تشبیه، تضاد، جناس، مجاز« در کدام گزینه تماما یافت میآرایه 
 ی از چشمم آب  ــــارگـیکب اد بهــفتــکه بی د دل را ـوش آمــ( آن چنان آتش عشق تو خ1
 خواب   آید نمی دوست،  ای من  چشم در هیچ داری یافت ـذت بیـو تا، لـوق تــده از شـدی( 2
 وابــج تو انــده ز زــج ودــنب را  عاشقان شنید  و گفت بود ذره  یک  به که  پرسش  ( روز3
 خراب  خانه، م ــغ است رابــخ کرده  امخانه رفت ــگ خانه من، دل  در  ا ـت تو ودایـس ( غم4



 2صفحه   9مرحله    -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 

 

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

 شرق تا غرب به تیغ تو مسخر شده است              روشن است آن که تو خورشیدی از آن روی جهان  
 ، استعاره تعلیلحسن( ایهام تناسب، تضاد، 2 تعلیل، ایهام ( کنایه، مجاز، حسن1
 ( ایهام تناسب، استعاره، کنایه، تشبیه   4 ( مجاز، ایهام تناسب، تشبیه، اغراق3

 

 شود؟چند بیت نقش تبعی دیده می  در 

 سمت بنــده  غــالمی و سمت تــو شاهی است   الف( کـار من چـــاکــری و کار تو فرماندهی است 
 برادر  ای  است  ننگ بیگانه  اـــم   ایــــج  رـــب ب( تنگ است مـــا را خـانه تنگ است ای بــرادر 

   شدم پاك شدم  خاك را و ــــت اكـــخ ون ــچ دم ـش  خاك را و ــت اكـخ ویی ـ ت اكــخ رــگج(  
 بیایی   خویشتن   تو  که  ارمـغـانی هـبـ  ایـن  از  چـه فرستی   دوستان  به  کـه  آری  ارمـغـانـی  چـه  تـود(  
 ( صفر 4 ( سه 3 ( دو 2 ( یک1

 

 

 شود؟ عطف( دیده می) ( ودر کدام گزینه هر دو نوع »و« )ربط 

 م ــکن داور را هـــک رب اـــی سیـب دارم  داوری قـفس نام ما بر و مست نرگس و اغرگیرـــس الله( 1

     بابــک خستگان رـــــ جگ و یــم لبش لـــلع د ــنـسپ انـارگـــبیچ دل و شــآت ارشــسـرخ( 2

 ن را ـــدار و معیــــدای نبینی نگاهــه از خـــب         رگزـه هــک ودــــب دایــــخ معینت و دارــنگاه( 3

   هـرگــز بــــه چنین قــــامت و رفتـــار نباشد  دــکـــه گــــویند به بـــاالی تو باشوان ســرو ( 4
 است؟  نادرستبا توجه به دوبیت زیر کدام گزاره   

 نهانی   آتش   زین   آمد،  بر  سر به   دودم                     چون مجمر از فراقت، دارم دلی پر آتش 
     ذوقی چنان ندارد، بی دوست زندگانی                       بودم   تو  با  که  بودم   ی، ـوقت  ذوق  ر ـعم  از
 در بیت نخست سه ترکیب وصفی به کار رفته است.        ( 1
   ( تنها دو بار نهاد حذف شده است. 2

 نقش ضمیرهای پیوسته به کار رفته یکسان است. ( 3

 بیت اول از دو جملۀ ساده تشکیل شده است.  ( 4
 

 است؟ نرفتهدر کدام گزینه شاخص به کار       

 حجـت االســـــالم  غــــزّالــــی راد    ـی سخـن را داد داد ـ( در همــــه بـــابــ1

 گردیم  باز هـش آن زدــــن اــــت اـــبی اه ـش رتـــحض از آمدیم  ازـــشهب وـــچ( 2
 نس شـــعر مال احمدا   مثنــویاتـی ز ج  ( شعر می خواندی به آواز حزین در مدح لر 3

 گذار   دریا دل دریا    شه   آن محمود  میر روانــخس اجــوت شاهان سر غازی  خسرو( 4
 

 

 مفهومی دارد؟  تقابلشعر زیر را کدام بیت   
ا گل نقش امید /  هکارمت در چشمن آب و دانه /  میدهم، م »ای منتظر مرغ غمین در آشیانه / من گل به دستت می

 ها باران خورشید« دیدهبارمت بر  می
 سبک رکاب چو موج سراب خواهد بود  دـش امیــ( فریب جلوۀ دنیا مخور که نق1
 د روزی ــر آیه باغ امیدت بـه گل بـک ( همچو خواجو برو ای بلبل و با خار بساز 2
 شویم هر قدر نقش امید از دل خود می  هست چون جوهر آیینه همان پا برجا( 3
 ار ـم انتظـت چشـهای دام امید اسحلقه  سازد غبار گردبادی حلقه میهرکجا گر  ( 4

 

 بیت زیر با کدام گزینه قرابت دارد؟ 
 پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن«   »دردی است غیر مردن کان را دوا نباشد 

 دارد ی ــاری مرهمـ به جز زخم زبان هر زخم ک ( به غیر از مرگ هر دردی که یابی باشدش درمان 1
 تـت و نریخــ کســپر نشد پیمانه تا پیمانه نش های حرصاریــه کـالج تشنـد ع ـباش( مرگ می2
 ت ــد گذشــایـــ بدرد مییــردم بــاز عالج م ایارهــردن ندارد چــز م ــدردی به جیــ ( درد ب3
 افتاده است درد دل عمری است از چشم دوا  ش ـت نکـ( در عالجم ای طبیب مهربان زحم4
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 مفهوم همه ابیات یکسان است؛ به جز:  

 رت بیستون از تیشۀ فرهاد بست ـرف شهـط شود نام بزرگان از هنرمندان بلند ( می1
 خاصه آن شاهی که ملک عدل را معمور کرد  ( نام شاهان را نسازد محو دور روزگار 2
 آوازۀ جمشید ماند ام ــان از فیض جــدر جه گردد تمام مان نمینار دور نکوــ( از اث3
 در آثار اوست ــر کس به ق ــدگانی هـــکه زن ر عمر جاودان خواهیــر گذار اگــ( اث4

 

 ها یکسان نیست؟ مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه 

 اند محروم ازین شرف به یقین دان، فرشته د ـدید شـان پـت انسـرای زینـ( عشق از ب1
 دارد از جز تو فراغت چون فرشته از طعام  ق توـراب عشـ( در مقام شوق تو مست ش2
 اک آدم ریز ــی به خـام و گالبـواه جـبخ ی ـاق ـ( فرشته عشق نداد که چیست ای س3
 ده ـرآمــان ب ـرق دل انسـه ز مشـن مـای ( از داغ عشق، جنّ و ملک را نصیب نیست 4

 

 مفهوم کدام گزینه از سایر ابیات دورتر است؟  
 سوزد که بید و عود را آتش به یک دندانه می ه و گدا یکسان ( کند تأثیر سوز عشق در شا1
 در فتادن ســایۀ شــاه و گــدا یکســان بود دارد زمیــن خــاکســاری امتیــاز ( برنمی2
 کشــد این ترازو سنگ و گوهـر را بـرابـر می کشد ( عشق یکسان ناز درویش و توانگر می3
 خانۀ شاه و گــدا در ره سیـالب یکـی اسـت     بــاکی عشــقبی( عجز و قدرت نشود مانع 4

 

 است؟   شده  تکرار گزینه  کدام  در  زیر   بیت  مفهوم 
 دارد«  پذیر  دوا   نه   دارد            دردی  اسیر   دل  که  »دانست

 ست    ــنی زیـچی بی تو گریان   دیده  این حافظ  دارد یـم انـنه خلق از دل  هـچ ار  عشق درد( 1

 ی  ـدم مسیح  دل  ردهـم ای نـک تـدس به برو دـناســنش قــعش  درد نـــنشی راه  بـطبی( 2

 دـدنـدانشمن هـن باب  نـای در  که  ان ـطبیب اـب تـگف  د ـشایمی  که  دردیست نه عشق  مرض ( 3

 کنم می درمان   که  چندان  شود می افزون دردم  کاندرو  جانان  عشق  درد است  دردی بوالعجب( 4
 

 قرابت مفهومی دارد؟کدام بیت با بیت زیر   

 » به حرص ار شربتی کردم مگیر از من که بد کردم        بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا« 
 است  مجبور   کـــــه  امبــــدانستـــــه  تــا  ایــه ـگلـــ امــردهـنـــکـــ زمـــانـــــــه  ( از1
 بــد کــــردن خــالیق برهـان اختیار است    ی ـآلـــودۀ معاصـور حـــــق نگــــردد ـ( مجبــ2
 بشکنم  نـــان گوشۀ  من اگر  مالی  چرا گوشم  ایخوانده خویشم مهمانم ایگسترده  کرم   ( خوان3
 شررست     یک گداز  عــالـــم  دوزخ  تخــم که  رستـنظ کـی چه اگـر سهل  خـود غفلت ( مگیـر4
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موا ألنفسکم من خیر تجدوه عند هللا(:  -21
ّ
قد
ُ
 )و ما ت

 یابید! و هرچه از خیر برای خود فرستادید، آن را نزد خدا می (1

 و هرچه از خیر برای خود بفرستید، آن را نزد خداوند خواهید یافت! (2

 یابید!فرستید، آن را نزد خدا میو آنچه که از خیر برای خود می (3

 و آنچه از خیر برای خود بفرستید، آن را نزد خدا خواهید یافت! (4
 

لطالب المشاغب بحث عن نّص حول علم األحیاء لکن لم یقدر أن یکتب عیل الّسبورة ما وجد ألن الطالب  »کان ا -22

 :»!
ً
ا بوا زمالئه کثیر

ّ
 بموضوِع بحثه و تعج

ُ
م سبقه و إمتألت الّسبورة

ّ
 المنظ

توانست آنچه را که یافته بود بر کرد اما نمیشناسی جستجو می آموزی که اخاللگر بود دربارۀ متنی پیرامون زیستدانش  (1

هایش را بسیار  کالسیآموز با نظم از او پیشی گرفت و تخته را با موضوع تحقیقش پر کرد و همتخته بنویسد زیرا دانش

 متعجب کرد!

  توانست چیزی را که یافته بود رویشناسی جستجو کرده بود اما نمیآموز اخاللگر دربارۀ متنی پیرامون زیستدانش  (2

آموز منظّم از او پیشی گرفت و تخته را با موضوعی که تحقیق کرده بود پر کرد و دوستانش بسیار  تخته بنویسد زیرا دانش

 تعجّب کردند! 

هایش را بر تخته بنویسد  شناسی جستجو کرده بود اما نتواست یافتهآموز اخاللگر دربارۀ یک متن پیرامون زیستدانش  (3

 او پیشی گرفت و تخته با موضوع تحقیقش پرشد و دوستانش بسیار تعجّب کردند!  آموز منظّم از زیرا دانش

هایش را بر تخته بنوسید زیرا  شناسی بحث کرده بود اما نتوانست یافته آموز اخاللگر دربارۀ متنی پیرامون زیستدانش  (4

 ب کردند!آموز منظم پیشی گرفت و تخته با موضوع تحقیقش پر شد و دوستانش بسیار تعجّدانش
 

ب   -23
ّ
قه عذ

ُ
ل
ُ
لق الحسن و من ساء خ

ُ
ان من الخ ی  المیر

ی
ٌء أثقل ف  لیس شی

ّ
لقی ألن

َ
 خ

َ
لقی کما حّسنت

ُ
ّسن خ

َ
لهم ح

ّ
»ال

 نفسه!«: 

تر از خلق نیکو نیست و  طور که خلقتم را نیکو کردی زیرا چیزی در ترازو سنگینخدایا اخالقم را نیکو گردان همان  (1

 دهد!عذاب می هرکس اخالقش بد شود خودش را

سنگین  طور که آفرینشم را نیکو کردی زیرا در ترازو هیچ چیزی مانند اخالق خوش،  خدایا خلق مرا نیک گردان همان  (2

 خودش عذاب کشید!  نیست و هر کس اخالقش بد شد

کسی که اخالقش بد  تر از اخالق نیک در ترازو نیست و  خدایا اخالقم را مانند آفرینشم نیک گردان زیرا چیزی سنگین  (3

 شد خودش را عذاب داد! 

تر  طور که خلقتم را نیکو کردی زیرا در ترازو هیچ چیزی از اخالق خوش سنگینخدایا اخالقم را نیک کردی همان  (4

 نیست و هر کس اخالقش بد شد خودش را عذاب داد!

 

 

 

 

 
 

 ( 28- 21: )و التعریبأ للترجمهعیّن األصح واألدق فی الجواب ∎∎ 
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 مازندران یبلغ عمر بعض األشجار المعّمرة -24
ی
 ف

ٌ
 جمیلة

ٌ
 صحیفة  »قد توجد غابات

ی
فیها ألقی سنة. قرأت هذه الجمل ف

 کانت ألمس!«: 

مازندران میگاهی جنگل  (1 را در  زیبا  به دوهزار سال میهای  آنجا  برخی درختان کهنسال در  این  یابی که عمر  رسد. 

 ای که برای دیروز بود خواندم! ها را در روزنامهجمله

رسد. این  ود که عمر برخی درختان کهنسال در آنها به دوهزار سال میشهای زیبایی در مازندران یافت میهمانا جنگل   (2

 ای که برای دیروز بود خواندم!جمله را در روزنامه

رسد.  های کهنسال در آنها به دوهزار سال می شود که عمر برخی درختهای زیبایی در مازندران یافت میگاهی جنگل  (3

 روز بود خواندم!ای که برای دیها را در روزنامهاین جمله

رسد. این  شود که عمر برخی درختان کهنسال در آنجا به دوهزار سال میهایی زیبا در مازندران یافت میگاهی جنگل  (4

 جمله را در روزنامۀ دیروز خواندم!
 

 إن تصیر عیل الظروف القاسیه تصل إیل الراحة. ل   -25
َ
 اآلخرین إیل الصیر و الحلم لیحصلوا عیل ن

ُ
ه! دع نبُّ

ّ
 الت

کنیم تا به آگاهی دست پیدا  دیگران را به صبر و بردباری دعوت می   .رسیاگر بر شرایط ناپایدار صبر کنی به آسایش می   (1

 کنند! 

 رسی. باید دیگران را به صبر و بردباری دعوت کنیم تا آنها تنبیه شوند! کنی به آسایش میاگر بر شرایط سخت صبر می  (2

 رسی. باید دیگران را به صبر و بردباری فرابخوانیم تا به آگاهی دست یابند! ت صبر کنی به آسایش می اگر بر شرایط سخ  (3

برای اینکه دیگران را به صبر و بردباری دعوت کنیم باید به آگاهی    .رسیکنی به آسایش میگربر شرایط ناپایدار صبر می ا  (4

 برسند!

ی الصحیح: ع -26  یرّ

ک نف (1 تر
ُ
ثة فی بحر الخزر!: مع األسف کل السنة ت  شود! متأسفانه هر سال زباله های آلوده در دریای خزر رها می ایات ملوِّ

ه التبجیل   (2
ّ
م وف

ّ
: / قم للمعل

ً
م أن یکون رسوال

ّ
که    را کامل به جا بیاور / نزدیک بود  برای معلّم بپا خیز و احترامش  کاد المعل

 معلّم پیامبر باشد. 

بدأ    (3
َ
ها باإلتفاف حول األشجار!: الشجرة الخانقه ت

َ
 شود! اش با پیچیدن دور درختان شروع میکننده زندگیدرخت خفه  حیات

4)  :)
ً
 جاسوسی نکنید و برخی از شما غیبت برخی دیگر را نکنید! )ال تجّسسوا و ال یغتب بعضکم بعضا

 

ی  -27  : الخطاء عیرّ

 کند! گوش کند پس او مانند کسی است که غیبت میهرکس به غیبت   من یستمع إیل الغیبة فهو کمن یغتاب!:  (1

 کنند!نیاز نمیها بیها ما را از کتابشود کتاب بخوان پس تجربهگفته می  یقال إقرأ الکتاب فالتجارب التغنینا عن الکتب!:   (2

از!:   (3 ّ فی المدرسة الثانویة فی محافظة شتر استان شیراز پرورش  نگار در دومین مدرسه در  این روزنامه  نشأ هذا الّصحفی

 یافت! 

 قیمت این لباس در مغازه دوستم همراه با تخفیف است!  : خفیضتسعر هذا القمیص فی متجر زمییل مع ال (4

 های طبیعت یک حقیقت را اثبات می کنند و آن قدرت خدا است:دیدهپ -28

 الظواهر الطبیعّیة تثبت حقیقة واحدة و یه قدرة هللا!  (1

ثبت حقیقة واحدة و یه قدرة هللا! ظواهر الطبیعة   (2
ُ
 ت

ثبت أحد حقیقة و یه قدرة هللا!  (3
َ
 الظواهر الطبیعة ت

 ظواهر الطبیعة تثبت حقیقة واحدة و هو قدرة هللا!  (4
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کما یغذّون معداتهم و أنّ ال حیاۀ لهم بدون غذاء و عندئذ تنشط    »یجب أن یشعر الناس انّ من واجبهم أن یغذّوا عقولهم

عامّۀ الناس یعتقدون انّ قراءۀ القصص الخفیفۀ و المجلّات الرخیصۀ   حرکۀ التّألیف و الترجمۀ و النشر. و من المؤسف انّ 

ا و یکتفون بها فی لذّتهم العقلیّۀ و هى لیست إلّا مخدّرا للعقل أو منبّها  لعیدن( إلتهامکافیۀ لغذاء عقولهم فهم یلتهونها )ب

للغرائز  الجسمیۀ و قوّۀ اإلرادۀ تجعل المتعلِّم صالحاً للدراسۀ الجادّۀ و القراءۀ و کلّ مثقَّف یستطیع ان یخلق فی نفسه هوی  

أدباً أم علماً فاذا هو انسان آخر له شخصیّۀ المحترمۀ  فیه سواء أ کان   یتوسَّعلشئ جدّی فی نوع من انواع المعارف یدرسه و 

 فروع العلم و المعرفۀ و الفنون.«مختلف و اذا األمّۀ  غنیّۀ بابنائها فی 

 ما هو األنسب لعنوان النص؟   -29

 تغذیۀ الجسم و الفکر معاً  (1
 أنواع الکتب و المجلّات  (2
 إحترام الشخص إلی نفسه  (3
 فروع العلم و الفنون  (4

ی    -30  : الخطأ عیرّ

 للجسم!  - 2للعقل  - 1لنا نوعان غذائان مقوّیّان:  (1
 یستفید أکثر الناس من اوقات فراغتهم لدراسۀ العلوم المختلفۀ! (2
 علینا ألّا نقرأ کلّ الکتب و المجلّات عندنا!  (3
 لتواصل الحیاۀ الحسنۀ تغذیۀ الجسم و الفکر معاً واجب! (4

ی الصحیح:    -31  عیرّ

 وقات لفراغۀ لیس مهمّاً! اإلهتمام بأ (1
 القصص الخفیفۀ و المجلّات الرخیصۀ مخدّرا للعقل! (2
 عند تغذیۀ جسمنا تنشط حرکۀ التألیف! (3
 لنقضی أوقات فراغنا بأمور لیست مهمّا! (4

ع»   -32  «: يتوسَّ

 مزید ثالثی )باب تفعیل(/ فعل و فاعل  -مضارع -فعل  (1

 معلوم/ فعل و مع فاعله جملۀ فعلیّۀ  - مزید ثالثی - مضارع (2

 حروفه األصلیّۀ: »ت س ع«/ فعل  - للغائب  -فعل  (3

 فعل و فاعل  /»ماضیه: توسّع« للغائبۀ -فعل  (4

 مختلف«: » -33

 اسم الفاعل/ مضاف الیه  - للمفرد مذکّر  -اسم  (1

 اسم المفعول من مزید ثالثی/ مضاف   - فردللم   -اسم ( 2

 مصدره »إختالف«/ مضاف و موصوف - للمذکر  -اسم ( 3

 من مزید ثالثی »إفتعال«/ مجرور بحرف جر و مضاف  -للمفرد المذکّر ( 4

 

 

 

 

ة ثّم أجب عن األسئلة ) ∎∎
ّ
 : یناسب النّص ( بما  33- 29اقرأ النص التایل بدق
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ی  -34  ضبط الحرکات أو قراءة الکلمات:  الخطأ عیرّ
ی
 ف

 طالِب المُشاغِب یَلتَِفتُ إلی الوَراء وَ یَتَکَلُّم مع طالِب آخَر! (1

 مُزارِع هذه المَزارِع رَجُلٌ إرَتَبَط فلّاحینَ آخَرینَ! (2

 مِن أهَمّ مُواصَفات هذه الشَّجَرۀ أنّها تَختَلِف عن باقی أشجار! (3

 ارِئُهُ َفیُؤَثِّرُ فی نَفسه تأثیراً عَمیقاً!رُبّ کتاب یَتَصَفَّحه ق  (4
 

ی  -35  : الخطاء عیرّ

نّ  (1
ّ

: سوء الظ ّ  إتهام شخص لشخص آخر بدون دلیل منطفر

: الهمس  (2 ی ی الشخَصیر ّ بیر  کلم خفی

م عن خواّص العنارص: الکیمیاء  (3
ّ
 علم یتکل

ذی یحافظ عن المریم فی کرة القدم: الحکم  (4
ّ
 ال

 

ی العبارة التی فیها اسم  -36 :  المکان و اسم  یلضالتفعیرّ
ً
 معا

 جبل دماوند أعیل جبل فی ایران!  (1

ق و المغرب!  (2 ی المشر ّ شیاطیر  رّبنا إحفظنا من شر

 هذه المکتبة کانت أصفر و کراسیها کانت أحمر!  (3

 کان ختر أصدقائی من عرفتها فی أحد هذه المطاعم!  (4
 

ط:  -37 ی الشی  عیرّ

مت معه و أعطاک المفتاح مسؤول عن الفندق! من   (1
ّ
 دعاک و تکل

2)  !
ً
جاح غدا

ّ
 من الیتکاسل فی أداء واجباته الیوم یصل إیل الن

ر التلمیذ فی عاقبة أمره فهو ندم فی نهایة الّسنة!  (3
ّ
 ما فک

تر أراها فی یدک!  (4
ّ
 ما هذه الکتب ال

ط  -38 ی جواب شی  نوعه:  یختلفعیرّ

 الرصاط المستقیم فهو فائز! إن یش اإلنسان عیل  (1

ر قبل الکلم تسلم من الخطاء إن (2
ّ
 شاءهللا! إن تتفک

 من تأِت من ختر فتجد جزاءه بشعة!  (3

 ما تبذل من ختر تَر ثوابه عند هللا لنفسک!  (4

تی ع -39
ّ
ی عبارة ال  فیها خیر إسما نکرة:  لیس یرّ

حون کسیاج حول البستان!  -1
ّ

 شجرة النفط شجرة یستخدمها الفّل

 عالم ُینتفع بعمله ختر من ألف عابد!  -2

م!  -3
ّ
 حول التعلیم و التعل

ً
فوا کتبا

ّ
اب أل

ّ
 هؤالء الکت

ی فی المئة من موجودات العالم طیور!  -4  أقّل من ثمانیر

ی الصحیح -40  : عیرّ

1-  
ّ
 أن

ُ
 أشَهد

ً
 مضاف الیه  –: نکرة هللارسول   محّمدا

  أحِسن -2
ُ
 فعل مجهول  – : اسم تفضیل حَسناآلخرین کما تحّب ت

 فی مرص مقابر للملوک الفراعنة تجذب الّسّیاح األجانب: فیها خمسه أسماء معرفة -3

 بعض األحیان الکلم  -4
ی

 من الّسلح: اسم التفضیل و مضاف   أقویف

الیة   األسئلة  عن أجب  ∎∎
ّ
 ( 40-34)الت
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 حرکت  مسلکی   چه  در  عاقبت  او   و  کرد   ایجاد  حارثبن  بشر  جان  در  انقالبی  خدا،   بندگی  شرط  کدام   بیان   با (  ع)  کاظم  امام -41
 نمود؟

 متطهّرین  و توّابین -  الهی  ربوبیت به عقیده ( ۱

 موحّدین  و متّقین -  الهی  ربوبیت به عقیده ( 2

 موحّدین  و متّقین -  صاحب حرمت داشتن  نگه( ۳

 متطهّرین  و توّابین -  صاحب حرمت داشتن  نگه( ۴
 

 دارند؟ اشاره  نبوت  ختم   عوامل  از  کی   کدام   به ریز  موارد از  کی  هر -42
 . افتی  ادامه  شانیا از  پسجز دریافت وحی    امبریپ  یهاتیمسئول  الف(
 . شد  آغاز  یبزرگ  یفرهنگ  و یعلم نهضت  ها،   ن یسرزم   به   مالاس  ورود  باب(
 .باشد  مختلف  یهادوره  در  بشرنیازهای    یپاسخگو  تواندیم   که  دارد  یی هایژگیو  اسالم   نیدج(
 فیتحر از  می کر قرآن  حفظ -  ی بشر ۀجامع ی آمادگ  -  معصوم امام وجود( ۱
 فیتحر از  می کر  قرآن حفظ  -  معصوم امام  وجود -  یبشر ۀ جامع ی آمادگ( 2
 اسالم  ن ید بودن روزآمد و  ییایپو -  معصوم امام  وجود -  یبشر عۀجام یآمادگ (  ۳
 اسالم  ن ید بودن روزآمد و یی ای پو  -  ۀ بشری جامع ی آمادگ  -  معصوم امام وجود( ۴

 

 د؟ یفرمایم  میترس  را یسرانجام   چه  و   دینمایم   خاذات    را   یواکنش  چه  اسالم  جز  ین ید  پذیرفتنِ مقابل  در  خداوند -43
 »اَن یُضِلَّهم ضَالالً بَعیداً«   - ( »ال یَأتونَ بِمِثلِهِ«  ۱
 »اَن یُضِلَّهم ضَالالً بَعیداً«   -( »َفلَن یُقبَلَ مِنهُ«  2
 »وَ هُوَ ِفی اآلخرَه مِنَ الخاسِرینَ«  -( »َفلَن یُقبَلَ مِنهُ«  ۳
 »وَ هُوَ ِفی االخرَه مِنَ الخاسِرینَ«  - ( »ال یَأتونَ بِمِثلِهِ«  ۴

 

 شود؟یم  شمرده  مردود   استغفار،  صورت  چه  در  و   ستیچ  توبه،   فرصت  شمردن  مغتنم  لزوم -44
 .  نباشد توأمان قلب  و زبان   به یمانیپش ابراز -  .ستین سری م همواره توبه قیتوف اما است، باز  شهی هم توبه در  گرچه (۱
 .باشد گناه مجدد  تکرار قصد  و نباشد ی قلب -  .ستین سری م همواره توبه قیتوف اما است، باز  شهی هم توبه در  گرچه (2
 .باشد گناه مجدد  تکرار قصد  و  نباشد  یقلب  -  . کند  خدا محبوب  را  انسان ی فور و  یواقع توبه تکرار ( ۳
 . نباشد مانأتو قلب  و زبان به یمانیپش ابراز -. کند  خدا محبوب  را  انسان ی فور و  یواقع توبه تکرار ( ۴
  

نیاز مورد اشاره در این  به انسان دادن  پاسخ و  کندیم  اشاره اگر یاح عامل  کدام به « لِنُحییَ بِهِ بَلدَه میتاً  ی »فهی شر هیآ -45
 است؟ سریم   ی قیطر  چه  از آیه، 
   باالتر افق در  دن یشی اند و روزمره  یزندگ سطح  از رفتن  فراتر - « دَعاکُم  اِذا لِلرَّسولِ  و لِلهِ  بوایاستَج » (۱
 ها آن از  شدن آگاه از پس عت یطب از بردن بهره -  « دَعاکُم  اِذا لِلرَّسولِ  و لِلهِ  بوایاستَج » (2
 باالتر افق در  دنی شیاند و  روزمره ی زندگ  سطح از رفتن فراتر - « حَیٍّ ء  ی شَ کُل   الماءِ  مِنَ  جَعَلنا َو»( ۳
 ها آن از  شدن آگاه از پس  عتیطب از بردن بهره - « حَیٍّ ء  ی شَ کُل   الماءِ  مِنَ  جَعَلنا وَ»( ۴

 

 کند؟ای میشیطانی تسویف برای جوان او را دچار چه مخمصه  ۀبه کار بردن حیل -46

 . کشاند تا متوجه زشتی گناه و قبح آن نشودمیگناه به تدریج او را به سمت  ( ۱
 . شود، به طوری که ممکن است ترک گناه برایش سخت گردد( سبب عادت او به گناه می2
 .بیندعملش را سیاه می ۀیوس می گرداند و کار را از کار گذشته و پروندأرحمت الهی م( او را از ۳
 . شودداند و میل به توبه در او خاموش می( تکرار توبه را به معنی دور شدن از خداوند می۴

 

 د؟ اننمای اوج اعجازآمیز بودن قرآن کریم چه زمانی رخ می -47
 ن یَأتوا بِمِثلِ هذَا القرآنِ« »اجتَمَعَتِ االنسُ و الجِنّ عَلی اَ( ۱
 ( »لَو کانَ مِن عِندِ غیرِ اهللِ لَوَجَدوا فیهِ اختِالفاً کَثیراً« 2
 ( »وَ ال تخُطُّهُ بیَمینِكَ اِذاً االرتابَ المُبطِلونَ« ۳
 ( »اَم یَقولونَ افتَراهُ ُقل َفأتوا بسورَه مِثلِهِ« ۴
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 همراه   انسان  جانب   از  یسخنان  چه  با   که   کندیم   یریشگیپ   یطانیش  اى حیله  از «  ال تَقنَطوا ِمن رَحمَه اهللِی»قرآن  عبارت -48
 ست؟یچی  اله  ینه  ن یا  علت   و  است
 « نَیالتَّوّاب حِبُّ یُ اهللَ اِنَّ » -  کنم یم توبه ی زود به( ۱
 « عاًیجَم الذُّنوبَ  غِفرُیَ اهللَ اِنَّ » -  کنم یم توبه ی زود به( 2
 « نَیالتَّوّاب حِبُّ یُ اهللَ اِنَّ » -  ست ین رفته یپذ گرید امتوبه( ۳
 « عاًی جَم الذُّنوبَ غِفرُیَ اهللَ اِنَّ » -  ستی ن رفتهیپذ  گرید امتوبه(  ۴

 

 ی زیچ  چه   را   ست ین  یاله  فرمان  از    گرفته   نشأت   شان  قانون  و   فرمان   که   ی کسان  نزد  بردن  ی داور  فرجام   ،عالم   خداوند -49
 د؟ ینما یم   ی معرف
 « نُیالمُب الخُسرانُ هُوَ ذلك( »۱
 « الحَق  مِنَ جاءَکُم  بِما  کََفروا َقد   وَ» (2
 « بِهِ کُفروایَ اَن »  (۳
 « داًی بع ضَالالً  ضِلَّهُمیُ اَن» (۴

 

 است؟   کدام   یعلو  کالم   در  بانیطب  ر یسا  با(  ص)   خدا  رسول  طبابت   تفاوت  دو -50
 .بردیم خود  با را  طبابت یابزارها  -  رفت یم  مردم سراغ به خود  امبری پ( ۱
 .کردیم   درمان  را   سرگشته  و  زده  غفلت  مارانیب  شیخو  یداروها  با   -  کردیم   آماده  خودش  را  شیهامرهم  و  داروها   امبری پ(  2
 . بردیم خود با  را  طبابت یابزارها  -  کرد یم  آماده خودش را ش یهامرهم و داروها  امبریپ (  ۳
   . کردیم  درمان را  سرگشته و  زده  غفلت مارانیب ش یخو یداروها  با -  رفت یم  مردم سراغ به خود  امبری پ( ۴

   است؟ توبه  از انسان  کردن  دور  در  طانیش  یها لهیح  از  کیکدام انگریب ریز  فاتیتوص از  کی  هر -51
 . دکشانیم   گناه   یسو  به  !«کن   توبه  بعد   و   کن  گناه»  که  وعده  نیا   با  را  انسان  ابتدا  الف(
 . یدار  توبه  فرصت  و  یجوان هنوز  تو  دیگویم   انسان   به  ب(
 .نشود  آن  قبح  و  گناه   یزشت  متوجه  انسان  تا   بردیم  کار  به را  لهیح  ن یا  ج(
 گناه  یسو به کشاندن  گام  به  گام   -  یاله  رحمت از  کردن  دیناام  -  توبه انداختن ریخأتبه ( ۱
 توبه قیتعو و فیتسو  -  ی اله رحمت  از  کردن دی نام -  توبه انداختن ریخأت به( 2
 توبه قیتعو و فی تسو - توبه انداختن  ریخأت به -  ی اله رحمت  از  کردن د یناام( ۳
 گناه  یسو به  کشاندن گام بهگام -  توبه انداختن ریخأت به  - ی اله  رحمت از کردن  دی ناام(  ۴

 

 علم   ی زیچ  چه  به  آنان   اگر   و  کشدیم   را  خود  بندگان  از  دسته  کدام  انتظار  که  فرمود  یوح (  ع)  ی نب  داود  به  خداوند   -52
 گسست؟ یم   هم   از  خدا  محبت از  وجودشان  بندبند  و  دادند  ی م   جان   خدا  یسو  به  آمدن شوق  از  شک  بدون  داشتند، 

 گناهان  ی همه بر  خداوند  زشرآم  -   اندداشته روا  ستم  خود به ار یبس  که آنان ( ۱ 
 آنان  بازگشت به خداوند شوق  -   اندداشته روا  ستم  خود به ار یبس  که آنان ( 2 
 گناهان   ههم بر خداوند زشرآم  -  اندگردانده ی رومن از که آنان ( ۳ 
 آنان بازگشت  خداوند وق ش - اندگردانده  یرو  من از که آنان ( ۴ 

 

 ، ان یب ن یا  و  کندیم   تیهدا راست،  یراه به  و  آوردیم   در شی خو جانب  از  یفضل و رحمت  جوار  در را  گروه کدام خداوند  -53
 است؟  یاله  سنت  کدام   از  یحاک
 غضب بر رحمت  سبقت  -« سُبُلَنا لَنَهدیَنَّهُم فینا  جاهَدوا الَّذینَ َو» (۱
 قیتوف یا خاص امداد  - « سُبُلَنا لَنَهدیَنَّهُم فینا  جاهَدوا الَّذینَ وَ»( 2
 غضب بر رحمت  سبقت   -« بِهِ اعتَصَموا وَ  بِاهللِ آمَنوا الَّذینَ  َفاَمَّا » (۳
 قی توف  ا ی خاص  امداد  -« بِهِ اعتَصَموا وَ  بِاهللِ آمَنوا الَّذینَ  َفاَمَّا » (۴

 

 ی ازهاین  به  خداوند  ییپاسخگو  ۀواسط  و   ستیچ  مخلوقات  ری سا  به   نسبت  انسان  یبرا  خداوند  ی تگریهدا  ۀویش  زیتما  لیدل -54
 است؟ کدام  انسان  نیادیبن
 عقل  -  یزندگ  ح یصح  راه  افتنی  و دهاینبا  و دها یبا به معرفت  کسب( ۱
 عقل  -  ار یاخت  و انتخاب  قدرت   و تفکر و  تعقل ییتوانا( 2
 امبران ی پ -  ار یاخت  و انتخاب  قدرت   و تفکر و  تعقل ییتوانا( ۳
 امبران یپ  -  یزندگ  ح یصح  راه  افتنی  و دهاینبا  و دها یبا به معرفت  کسب( ۴
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 ی افاجعه  اوج   و   کندیم   عفو  را   او   و   گذردیم   ،کند  جبران   نتوانسته  کار توبه  شخص   که   یگناهان  یۀ بق  از  خداوند  صورت  چه  در -55
 است؟   کدام   آورد، یم   دیپد منکر از  ینه  و   معروف  به   امر  در  مردم   یکوتاه  که
 جامعه  سطوح تمام  در  گناه   شدن ریفراگ   - . باشد کرده  را  خود تالش اگر( ۱ 
 بزرگ ی هاانسان ی ثارگریا به شدن  ازمند ین  - . باشد کرده  را  خود تالش اگر( 2 
 بزرگ یهاانسان ی ثارگریا به شدن  ازمند ین   - . نباشد النّاس  حق شامل( ۳ 
 جامعه سطوح تمام  در گناه  شدن  -.  نباشد النّاس حق شامل (  ۴ 

 

 چه  توبهیۀ اول اثر  ۀدربار( ص)   اسالم مکر م   ی نب و  ستیچ کردن توبه  ی برا  ی کاف و  الزم شرط ،(ع)بزرگوار ۀ ائم کالم  بنابر  -56
 اند؟ فرموده

 « التَّوبَه تُطَه رُ الُقلوبَ وَ تَغسِلُ الذُّنوبِ» -  ی قلب  ندامت( ۱
 « التّائِبُ مِنَ الذَّنبِ کَمَن ال ذَنبَ لَهُ» -  قلبى   ندامت( 2
 « التّائِبُ مِنَ الذَّنبِ کَمَن ال ذَنبَ لَهُ» -  زبانى  سرزنش (۳
 « وبَ وَ تَغسِلُ الذُّنوبِالتَّوبَه تُطَه رُ الُقل» -  ی زبان سرزنش( ۴

 

 ی آسمان  کتاب  ی اعجاز  یهاجنبه  از  کیکدام  «کندینم  عی ضا  را   یزن  و  مرد  چیه  عمل  خداوندۀ»  فی شر  هیآ  ترجمه  از -57
 شود؟ یم   برداشت  مسلمانان

 ی جیتدر نزول نیع  در یدرون  انسجام  -  ی لفظ   اعجاز( ۱
 تی جاهل دوران  د یعقا و  فرهنگ  از یریرناپذیثأت -  ی لفظ   اعجاز( 2
 تیجاهل دوران دی عقا و فرهنگ از یری رناپذیتاث -  یی محتوا اعجاز ( ۳ 
 ی ج یتدر نزول ن یع در  یدرون انسجام  -  ییمحتوا اعجاز( ۴

 
 

 از  یکی  به  ثیاحاد  و   اتیآ  کدام  در  بیترت  به  و  خداست  یایاول  در  طی شرا  کدام  وجود  ، (ص)   خدا  رسول  ینیجانش  ۀالزم  -58
 است؟   شده  اشاره   ط یشرا  نیا

 ر یغد ثیحد  و  تیوال ی هیآ – عدالت گرفتن  شیپ  در  و ی برادر اثبات( ۱
 ر یغد ثی حد و  ریتطه یهیآ – اشتباه  و  گناه   از عصمت  و  کامل  علم( 2
 ن یثقل ثی حد و ریتطه  یهیآ –  اشتباه و گناه  از  عصمت و کامل  علم (   ۳
 ن یثقل ثیحد  و  تیوال ی هیآ – عدالت گرفتن  شیپ  در  و ی برادر اثبات( ۴

 

 با   و   کند  مجازات  بود،  شده  ثابت  او   یدزد  که   را  نه یمد  نام   صاحب  لیقبا  از   ی شخص  خواستیم (  ص)  خدا  رسول   که  ن یا -59
 ی اجرا   در  که  شدند  سقوط  دچار  هم  بدین سبب  ن یشیپ  ملل  و  اقوام»  : فرمود  آن حضرت  کانینزد  از   ییهاواسطه  وجود

 دهد؟ یم   پند  را   ی انکته  چه  و  است شانی ا  یرهبر  در  یژگیو کدام  انگر یب  ، «داشتندیم  روا  ض یتبع  عدالت، 
 قانون برابر در  افراد  ی همه یبرابر -   عدالت یاجرا در  ت یقاطع(  ۱ 
 عرب  نامصاحب  لیقبا  میحر شکستن   -   عدالت یاجرا در  ت یقاطع(  2 
 عرب   نام صاحب  لیقبا م یحر شکستن -  مردم ت یهدا در یکوش  سخت ( ۳ 
 قانون  برابر در  افراد ی همه یبرابر -  مردم تیهدا در  ی کوشسخت( ۴ 

 

 آورد؟ می ارمغان  به تائب  انسان  ی برا  را  یموهبت  چه   توبه،   با  صالح   عمل و  مان یا شدن  همراه -60
 . کندیم  یداخل  ی اله فضل  و رحمت  به را  او (۱
 . دکنیم تیهدا پروردگار  یهاراه به را  او (2
 . کندیم لی تبد حسنات به را او گناهان  (۳
 . گرداندیم  پاک  را قلب  و  دهدیم  شوو  شست  را او گناهان  (۴
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Part A: Grammar and Vocabulary  

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

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

Then mark your answer sheet. 

 

 The students must ------------ . 
1) appropriately answer the questions based on the given informations   
2) based on the given information answer appropriately the questions     
3) answer the questions appropriately based on the given information   
4) answer appropriately the questions based on the given information  
 

 Language instructors try to assign the students ----------- additional learning to strengthen their 
base knowledge in English. 

1) a few                       2) plenty of 3) too many  4) any 
 

 Nowadays, the condition would be better and the number of people dying from Corona in Iran 
would be fewer than now if people ----------- themselves in quarantine. 

1) will keep  2) keep  
3) had been kept  4) kept  
 

 I need an extra bottle of water since I am thirsty. There is ------------- water left in my flask to drink. 
1) little  2) a little 
3) too much  4) a large amount of 
 

 ---------- applying restrictions, the government has decided to punish those who go against the law 
during the Covid pandemic. 

1) Beside  2) Beside of  3) Despite of  4) Besides 
 

 After suffering from a heart attack and passing that condition, she decided to follow a strict -------- 
and lose weight . 

1) rule 2) diet 3) drug  4) detail 
 

 Laleh Park is a very popular place among the celebrities in Tabriz. They are usually .............. there 
to enjoy their life. 

1) hanging out 2) hanging over 3) hanging on  4) hanging back 
 

 

Part B: Cloze Test  

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

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

    When we consider how the world (68) ----------- since our great-grandparents’ time, it’s important to 

take into account how (69) ----------- has changed. Of course, people complain about traffic now, but 

even in the past people used to think that the roads were dangerous. When cars were a new invention, 

a man would walk in front of them with a red flag, (70) ----------- everybody. Now of course, we have got 

used to them. Another thing we don’t find strange any more is the various (71) ----------- of products in 

our shops. As we go to our local supermarket, we see tea form China, bananas from South America and 

radios from Japan. All these product must be transported. Everyday goods are (72) ----------- from one 

part of the world to another by all kinds of means of transportation. One of the wonders of 

transportation is that, if we stay in one place, the whole world comes to us. 
 

 1) changed  2) changing  3) has changed 4) are changing 
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 1) transportation 2) translation  3) transfer  4) treasure 

 1) showing  2) warning  3) speaking  4) stating  

 1) change   2) sort   3) percent  4) range 

 1) produced  2) moved  3) picked  4) took 

 

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: 
      Today, millions of people want to learn or improve their English but it is difficult to find the best 

method. Is it better to study in Britain or America or to study in your own country? 

The advantages of going to Britain seem obvious. Firstly, you will be able to listen to the language all 

the time you are in the country. You will be surrounded completely by the language wherever you go. 

Another advantage is that you have to speak the language if you are with other people. In Italy, it is 

always possible, in the class, to speak Italian if you want to and the learning is slower. 

On the other hand, there are also advantages to staying at home to study. You don't have to make big 

changes to your life. As well as this, it is also a lot cheaper than going to Britain but it is never possible 

to achieve the results of living in the UK. If you have a good teacher in Italy, I think you can learn in a 

more concentrated way than being in Britain without going to a school . 

So, in conclusion, I think that if you have enough time and enough money, the best choice is to spend 

some time in the UK. This is simply not possible for most people, so being here in Italy is the only viable 

option. The most important thing to do in this situation is to maximize your opportunities: to speak only 

English in class and to try to use English whenever possible outside the class. 
 

 The best title for the above given text can be ------------ 
1) How many people learn English. 
2) The best way to learn English. 
3) English schools in England and America. 
4) pros and cons of being in UK. 

 

 What is one of the advantages of going to the UK to learn English? 

1) There are no Italians in Britain. 

2) The language schools are better. 

3) You will have to speak English and not your language. 

4) Going to UK is one of the inexpensive ways to learn English. 
 

 The word "viable" in line 13 is closest in meaning to ------------ . 
1) Workable             2) Comprehensible   3) Portable  4) Considerable 
 

 

 People who don't have a lot of time and money should ----------- 
1) Learn English in Britain. 
2) Try and speak English in class more often. 
3) Go to Italy to learn English. 
4) Have a relationship with a native. 

 

 



 13صفحه            9ه  مرحل  -آزمون ماز )دفترچه عمومی(                                                زبان انگلیسی  
 

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

PASSAGE 2: 
      Every year about two million people visit Mount Rushmore, where the faces of four U.S. presidents 

were carved in granite by sculptor Gutzon Borglum and his son, the late Lincoln Borglum. The creation 

of Mount Rushmore monument took 14 years – from 1927 to 1941 – and nearly a million dollars. These 

were times when money was difficult to come by and many people were jobless. To move more than 

400, 000 tons of rock, Borglum hired laid-off workers from the closed-down mines in the Black Hills 

area. He taught these men to dynamite, drill, carve, and finish the granite as they were hanging in 

midair in his specially devised chairs, which had many safety features. Borglum was proud of the fact 

that no workers were killed or severely injured during the years of blasting and carving . 

During the carving, many changes in the original design had to be made to keep the carved heads free 

of large fissures that were uncovered. However, not all the cracks could be avoided, so Borglum 

concocted a mixture of granite dust, white lead, and linseed oil to fill them . 

Every winter, water from melting snows gets into the fissures and expands as it freezes, making the 

fissures bigger. Consequently, every autumn maintenance work is done to refill the cracks. The 

repairers swing out in space over a 500-foot drop and fix the monument with the same mixture that 

Borglum used to preserve this national monument for future generations. 
 

 According to the passage, Borglum’s son --------- . 
1) spent a million dollars                
2) was a president              
3) lived between 1927 to 1941   
4) is dead  
 

 The underlined word " concoct" can be defined as --------- . 

1) To destroy something. 

2) To make something by mixing different things together 

3) To melt something and force to become liquid. 

4) To fix something strongly and carefully. 

 

 Borglum’s mixture for filling cracks was ------------  
1) very expensive. 
2) bought at the Black Hills miners. 
3) invented by the sculptor himself. 
4) not very efficient. 
 

 The underlined word "these" in line 3 refers to: 
1) Faces  2) Times  3) Dollars  4) Workers 
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 . شود مي رفتار مقررات برابر متخلفين با و باشد مي مجاز «ماز گروه» مجوز با تنها حقوقي و حقيقي اشخاص تمامي براي آزمون برگزاري از پس...(  و الکترونيکي) روش هر به سؤاالت تکثير و چاپ حق

 

A الف 

 1400آمادگی کنکور 

 آموزشی مازگروه 

 کنيد طی آسان را کنکور مارپيچ ما با

www.biomaze.ir 
 

 زمان تا شماره از شماره التعداد سؤ درس

 دقيقه 10 90 81 10 شناسيزمين

 دقيقه 35 110 91 20 ریاضي

 دقيقه 35 150 111 40 شناسيزیست

 دقيقه 15 160 151 10 )دوازدهم(فيزیک

 دقيقه 15 180 161 10 فيزیک)پایه(

 دقيقه 15 190 181 10 شيمي)دوازدهم(

 دقيقه 15 220 191 15 شيمي

 

 دقيقه 140 گویی:مدت پاسخ 115 تعداد سؤال:

 

 گروه آزمایشی علوم تجربی ختصاصیادفترچه 

 (22/11/99چهارشنبه ) 9ـ مرحله  مازآزمون 

 



 1صفحه   9مرحله   - آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                                  زمین شناسی

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

 عناصر مطرح شده در کدام گزینه، با عبارت زیر مطابقت دارند؟ -81

شوند.این عناصر، گاهی در بدن به برخی عناصردر پوسته زمین و بدن موجودات زنده به مقدار بسیار کم یافت می»
 گردند.«ایجاد عوارض میشوند که باعث  عنوان عنصر اساسی و مورد نیاز و گاهی به عنوان عنصر سمی محسوب می

 ( کادمیم، منگنز، طال، روی2( مس، سرب، فسفر، پتاسیم                                    1
 ( طال، فسفر، کادمیم، مس 4( روی، سرب، کادمیم، مس                                     3

 

 باشند؟ دارای کدام دو عنصر در ترکیب شیمیایی خود میهای سمی »اورپیمان و رالگار« به طور مشترک  کانی -82

1 )S  وcl 2 )As  وF 3 )cl  وCa   4 )S   وAs 
 

 گفت...........   تواننمیزای ...............در رابطه با عنصر بیماری -83

 های سولفیدی یافت شده و همیشه با عنصر روی همراه است.  زاست که در کانیعنصری سرطان    - ( کادمیم1
 ترین مسیر انتقال آن از زمین به گیاهان و جانوران و انسان، از راه آب آلوده به این عنصر است. مهم -( آرسنیک2
 ت. های آلوده اسمنشأ اصلی این عنصر از خاک و مسیر ورود آن به بدن انسان، از طریق گیاهان و آب - ( کادمیم3
 تواند منجر به سخت و شاخی شدن کف دست و پا شود. ورود مقادیر باالی آن به بدن انسان، می -( آرسنیک4

   

 به جز:   اند،های زمین زاد به درستی بیان شدههمۀ موارد در رابطه با عناصر و بیماری -84

 رایج بود. ( در سده نوزدهم، به دلیل کمبود ید، بیماری گواتر در نیمه شمالی آمریکا بسیار 1
 ( منشأ اصلی سلنیم از خاک و مسیر ورود آن به بدن انسان، همواره از طریق گیاهان است. 2
   .شود( روی عنصر جزئی اساسی با منشأ زمینی است که بیشتر از طریق گیاهان وارد بدن انسان می3
 انی وجود دارد. های رسی و میکای سفید به فراو( فلوئور، یک عنصر اساسی است که در ترکیب کانی4

 

براساس نمودار زیر، مصرف موادغذایی حاوی کدام عناصر سبب تضعیف سیستم ایمنی بدن در مقابل» ویروس کرونا«  -85
 شود؟   می

1 )Mn 
2) Se  
3 )Cd 
4 )Zn 
 

 

 کدام موارد در رابطه با بیماری »ایتای ایتای« به درستی بیان شده است؟ -86
 تواند سبب افزایش شیوع این بیماری شود. مزارع، میاستفاده از کودهای سرب در    - الف

 ها در زنان سالخورده شود.تواند باعث تغییر شکل و نرمی استخواناین بیماری، می  - ب
 ای از ژاپن شیوع پیدا کرد.های آلوده به کادمیم، این بیماری در منطقهبا مصرف برنج  - ج
 ای کلیوی و گوارشی را در پی داشت. های از ژاپن، پس از مدتی آسیبدر مردم منطقه  - د
 (  د و ب 4 ( ب و ج 3 ( الف و ب 2 ( ج و د 1

 

کدام گزینه در رابطه با عنصری که » قرارگیری دراز مدت در معرض آن، از طریق دهان و پوست، باعث آسیب   -87
 شود.« به درستی بیان شده است؟های عصبی، گوارش و ایمنی میرساندن به دستگاه

 ترین مسیر انتقال آن از راه آب غنی شده با این عنصر است.ی بوده و مهم( یک عنصر اساس 1
 ترین منشأ آن در معادن روی و سرب است.شود و مهمهای سولفیدی یافت می( در کانسنگ 2
 آید. و جداسازی طال به دست می در طی فرایند استخراج های آب گرم، های آتشفشانی، چشمه( از سنگ 3
 شود. های سولفیدی یافت میکه اغلب از طریق گیاهان وارد بدن انسان شده و در کانی( عنصری است سمی  4

 

، به درستی  1991کدام مقایسه در رابطه با مقدار عناصر خارج شده در طی دو روز فعالیت آتشفشان پیناتوبو در سال   -88
 بیان شده است؟ 

 مس  >کادمیم  >گوگرد >( روی2کادمیم                                      >روی >مس  >( گوگرد1
 کادمیم  >مس  >روی >( گوگرد 4کادمیم                                      >مس  >گوگرد >( روی3
 
 
 
 
 
 



 2صفحه   9مرحله   - آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                                  زمین شناسی

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

 اند، به جز: همۀ موارد در رابطه با عارضۀ »فلورسیس دندانی« درست بیان شده -89
 شود.                                  برابر مقدار معمول فلوراید به بدن، ایجاد می 8تا  2( در اثر ورود 1
 ها همچنان در برابر پوسیدگی مقاوم هستند.  ( دندان2
 ای پوشیده شوند. های تیرهها با لکه( ممکن است دندان3
 باشد.   تواند تخریب مینای دندان را در پی داشته ای برگشت پذیر است و می( عارضه4

                                   

 های زیر به ترتیب با کدام عنصرها، مطابقت بیشتری دارند؟عبارت -90
 در صنایع آرایشی و کرم های ضدآفتاب کاربرد دارد.  - الف

 می تواند از طریق سوزاندن زغال سنگ، وارد محیط شود.- ب

 درصد است.   1/0تا   1غلظت آن در پوستۀ زمین، بین -ج  
 با افزایش مصرف آن، ممکن است خشکی غضروف ها رخ می دهد.  - د

 سلنیم  -فسفر  -فلوئور  -( میکا 2 جیوه  -منگنز  -فلوئور  -( تالک1
 روی - منگنز - آرسنیک  -( تالک4 فلوئور - فسفر - آرسنیک  -( میکا 3

 



 2صفحه   9مرحله    –  آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                                 ریاضی

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

 

تابع با ضابطه  -91
x

f (x) (x ) cos
 

= −  
 

1
2

)روی بازه    , )0  کدام وضعیت را دارد؟   3

 پذیرمشتق –( ناپیوسته 2  پذیرمشتق –( پیوسته 1
 ناپذیرمشتق –( ناپیوسته 4  ناپذیرمشتق –( پیوسته 3

 

تابع  -92 f (x) x x x x= − −2 )ی در بازه  2 , )−1  نماد جزء صحیح است.(   []ی مشتق ناپذیر دارد؟ )چند نقطه  2

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

yخطوط مماس بر منحنی  -93 x a x=  کدام است؟   a، بر هم عموداند. مقدار  ای  در نقطه گوشه  +

1 )1- 2  )
1
2

 3 )2  4 )1 

ی در تابع با ضابطه -94
( x ) ; x

f (x)
a x b ; x

 + 
= 

+ 

3 3 5 1

1
f، مقدار  ( ) aموجود است،   1 b−   کدام است؟ 

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

اگر  -95

a
; x

xf (x)

x x ; x
2

7
3

1 2

4 3

− 
−=

− 







fمقدار  یک تابع پیوسته باشد،    ( ) f ( )+ − +3  کدام است؟   3

1  )
7
4

 2  )
7
2

 3  )
9
4

  4  )
9
2

 

 

)ی در تابعی با ضابطه -96 )f x x= +3 ، و دامنه 1 ,1 خط مماس بر نمودار آن موازی پاره خطی است که ابتدا و  5
 کند؟ها را با کدام عرض قطع میyانتهای منحنی را به هم وصل می کند. این خط مماس، محور 

1 )1   2  )
4
3

 3  )
5
3

  4 )2 

)خط مماس بر تابع  -97 )f x
x

4
 کند؟ای قطع میرا در چه نقطه  طول ها واقع بر آن، محور    1ای به طول  در نقطه  =

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



 3صفحه   9مرحله    –  آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                                 ریاضی

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

 

yدو منحنی به معادالت     -98 x x= − و   1+
ax b

y
x

+
=

+1
 کدام است؟  aمماس برهم اند،    3ای به طول  ، در نقطه

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

عبارت    مشتق -99
x x

x

 −
 
 

1
3

xدر نقطه     کدام است؟  4=

1  )
1
2

 2  )
1
3

 3  )
1
6

  4  )
1
12

 

 

  اگر -100
x

f (x) f ( )
Lim

x→

−
=

−22

2
1

4
باشد،   

h

f ( ) f ( h)
Lim

h→

− +

0

2 2
 قدر است؟چه  

1 )16 2 )16- 3 )4  4 )4- 
 

f  اگر -101 (x) ( x x ) x
x

 
= + + + 

− 

2
2 2 1

2 7 5 ،
x

f (x) f ( )
Lim

x→−

− −

+1

1
1

 برابر کدام گزینه است؟   

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

fدر تابع -102 (x) ( x )
x

= −
3 2 32

، حاصل 
x

f (x) f ( )
lim

x→−

− −

+1

1
1

 ، کدام است؟ 

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

xدر   fاگر تابع   -103 پذیر و مشتق  4=
( )

x

f x
lim

x→

−
=

−4

7 3
4 2

گاه مشتق باشد، آن  
( )f x

x

2
xدر    =  ؟  کدام است  2

1  )
1
4

− 2  )
1
2

− 3  )
1
4

  4  )
1
2

 

)های دو تابع با ضابطه -104 )f x x x= )و   3− )g x x a x= +
3
4

در   gof، تابع  aاند. به ازای کدام مقدار  مفروض  

 مبدا مختصات، مشتق پذیر است؟

1  )
1
4

  2  )
1
2

 3  )
1
4

 a( هیچ مقدار 4  −

 

 

 

 

 

 

 



 4صفحه   9مرحله    –  آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                                 ریاضی

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

 

)ی با ضابطه  تابعدر   -105 )f x x
x

= +
3

تغییر کند، برابر   h+2به عدد   2، آهنگ متوسط تغییر تابع وقتی متغیر از عدد  

2
5

 کدام است؟   hاست.    

1  )
1
4

  2  )
1
2

 3 )1  4  )
3
2

 

 

 توان ساخت؟حرفی می  7چند واژه    "ابن سینا"با جایگشت حروف   -106

1  )!7 2)  7
2
! 3  )7

4
! 4  )7

3
!

!
 

 

 شود؟ دیده می  "دکتر"شود، کلمه  ساخته می  "رنه دکارت "از کلماتی که با جایگشت حروف     حرفی   8ی   در چند کلمه -107
1 )48 2 )120 3 )240 4 )360 

 

 Eباالتر از    Aها وجود دارد که  طبقه ساکن هستد. چند حالت سکونت برای آن  5در یک ساختمان    A,B,C,D,Eنفرات   -108
 باشند؟   Cتر از  پایین  Eو  

1 )40 2 )30 3 )20 4 )10 
ای را آنقدر پرتاب کنیم تا سه بار پشت ظاهر شود. در چند حالت مختلف برای دیدن سومین پشت، خواهیم سکهمی -109

 الزم است سکه را نه یا ده بار پرتاب کنیم؟ 
1 )204 2 )81 3 )140  4 )64 

 

با ارقام  -110 1 2 3 4 5 6, , , ,  توان ساخت که در آن از ارقام متوالی استفاده شده باشد؟ می 6چند عدد سه رقمی مضرب    ,
1 )12 2 )24 3 )36  4 )48 
 



 5صفحه                9مرحله    - زیست شناسی                                      آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(

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

 

 .................. اینترفاز .................. است و هر مولکول    مرحلۀ هایکروموزوم  به  نسبت  متافاز  مرحلۀ   های کروموزوم  در -111
 شود. نوکلئوتیدی خطی ساخته میرِنا از نوعی رشتۀ پلی - ( قطر کروموزوم، بیشتر1
 شود.رِنا در نوعی اندامک دوغشایی ساخته می -تر کم( فاصلۀ دو انتهای مولکول دِنا، 2
 دِنا در ساختار خود پیوند هیدروژنی دارد.  -تر( فاصلۀ سانترومر از دوانتهای کروموزوم، کم3
 شود.ای همانندسازی میچرخۀ یاخته Sدِنا در مرحلۀ  -تر ها از یکدیگر، کم( فاصلۀ نوکلئوزوم4

 

 ر کروموزوم مضاعف برخالف کروموزوم غیرمضاعف چه ویژگی دارد؟های پارانشیمی، هدر هستۀ یاخته -112

 شود.  ( از دو نیمۀ کامالً یکسان تشکیل می1
 های مختلف آن یکسان است. ( فشردگی در قسمت2
 شود.( پیش از نخستین نقطۀ وارسی در هسته دیده نمی3
 نوکلئوتیدی است.های پلیچهارم رشته( تعداد سانترومرهای آن یک4

 

 است؟  نادرستکدام گزینه، دربارۀ عوامل موثر بر عملکرد راکیزه،   -113

 تواند درپی جهش در ژنوم فرد رخ دهد. ها در راکیزه می( تجمع رادیکال1
 شود. های آزاد می( مصرف الکل باعث کاهش اثر پاداکسندگی کاروتنوئید بر رادیکال2
 شود.الکترون به اکسیژن در زنجیرۀ انتقال الکترون می ( مصرف سیگار باعث اختالل در انتقال 3
 شوند. های هر مولکول اکسیژن در زنجیرۀ انتقال الکترون، نهایتاً به ساختار مولکول آب وارد می( اتم4

 

Fهای در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه، الکترون -114 A D H شوند که بین دو پمپ قرار گرفته است. به بخشی منتقل می   2
 پمپی که .................. از این بخش قرار دارد .................. 

 کند.ها را به مولکول اکسیژن منتقل می الکترون -( پس 1
 کند.فضای داخلی راکیزه کمک می  pHبه کاهش  - ( پیش2
 د.کندریافت می  NADHیک الکترون را از هر مولکول  - ( پیش3
 شود.های آزاد می در صورت نقص ژنی، باعث عملکرد نامناسب راکیزه در مبارزه با رادیکال  -( پس 4

 

 ها، درست است؟کدام گزینه، دربارۀ فرآیند تنفس هوازی در یوکاریوت -115
1 )ATP  2وFADH  شوند.های مشابهی از چرخۀ کربس تولید میدر محل 
 شود. ایجاد می ATPمولکول   30( از هر قند فسفاتۀ موجود در قندکافت، حداکثر 2

 شود. غشای راکیزه انجام می ساز در فضای بین دوATPتوسط آنزیم  ATP( تولید مولکول 3
 گیرد. صورت می  ADN+پیش از احیای   2CO، تولید Aکوآنزیم ( ضمن تبدیل پیروات به استیل4

 

استر نقش دیای دِنای اصلی، در تشکیل دوپیوند فسفوشود و  ............. نوکلئوتیدهتقسیم می ای که  در هر یاخته -116
 ها( ای و دِنای کروموزوم اصلی در باکتریدارند، ............. )دِنای اصلی: دِنای هسته

 گیرد. تا پایان عمر رونویسی انجام می  -( بیشتر 1
 های دِنا اتصال دارد.مولکولغشای پالسمایی به همۀ  - ( همۀ2
 یابد. های دوک کاهش میدر مرحلۀ آنافاز طول تعدادی از رشته  -( بیشتر 3
 شوند.های دِنا به کمک یک آنزیم هلیکاز و دو دِنابسپاراز همانندسازی میهمۀ مولکول - ( همۀ4

 

 پردازد، درست است؟ا میچند مورد، دربارۀ هر ساختاری که در یک یاختۀ پارانشیمی به ذخیرۀ مولکول دِن -117

 د.نرا دار  ATPهای  همۀ این ساختارها توانایی تولید مولکول  - الف
 شود. ها در هسته مشاهده میهایی است که ژن آنحاوی آنزیم  - ب
 شوند.زمان با هم تقسیم نمیای همای از چرخۀ یاختهدر هیچ مرحله  - ج

 . شودها مشاهده میاز پروتئین هر مولکول دِنا در این ساختارها، در کنار گروهی  - د
1 )1 2 )2 3 )3  4 )4 
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 کند؟ چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می -118

 تخمیر الکتیکی ..................«ای همانند  در تنفس یاخته»
Cگلوکز تا حد تشکیل مولکول  - الف O

2
 شود.تجزیه می

 شود.الکترون در سیتوپالسم تولید مییک نوع حامل   - ب
 شوند. ماده تولید میدر سطح پیش  ATPهای  مولکول - ج
 شود. شده در قندکافت، به میتوکندری وارد می لیدتو  NADH  - د
1 )1 2 )2 3 )3  4 )4 

 

 های گیاهی، درست است؟ کدام گزینه، دربارۀ فرآیند تقسیم سیتوپالسم در یاخته -119

 کند.زده از دستگاه گلژی، پوشش هسته شروع به تشکیل میهای جوانهتجمع ریزکیسه( کمی پیش از شروع 1
 شود.( بالفاصله پس از این فرآیند، بین دو یاختۀ جدید، فقط دو غشا و تیغۀ میانی مشاهده می2
 گیرد.های پروتئینی ایجادشده در مرحلۀ پروفاز صورت می( این فرآیند به کمک رشته3
 شود. تشکیل دیوارۀ جدید، پالسمودسم و الن در دیواره تشکیل می( اندکی پس از 4

 

 کدام گزینه، دربارۀ شکل مقابل درست است؟  -120

 های بدن را دارد. ( توانایی دگرنشینی در انواعی از بافت1
 نقش هستند. ارزه با این نوع از تومورها فاقد ( ماکروفاژها در مب 2
 رسانند.  را به لنف یا خون مین از طریق تراگذری خود آهای ( یاخته3
 کند. اندازی میشده در آن را راهریزیمرگ برنامه، T( ترشح پرفورین توسط لنفوسیت 4

 

 هر یاختۀ زنده در ..................  -121

 داران، در طول حیات خود فنوتیپ ثابتی دارد.( مهره1
 است.های سلولز ( گیاهان، در بخشی از دیوارۀ خود فاقد رشته2
 کند.وات را در خالف جهت شیب غلظت به راکیزه وارد میوداران، پیر( مهره3
 کند. فسفاته ایجاد میتککربنۀ ( گیاهان، در ابتدای قندکافت نوعی مولکول شش 4

 

Fجیرۀ انتقال الکترون باعث اکسایش کدام گزینه، دربارۀ با مولکولی که در زن -122 A D H  شود، درست است؟ می    2
 ( بین دو الیۀ فسفولیپیدی غشا مستقر است.1
 دهد.( الکترون را به آخرین پمپ الکترون زنجیره می2
 کند.یک الکترون را به زنجیره وارد می  FAD+( ضمن تولید هر 3
 شود.( باعث کاهش شیب غلظت یون هیدروژن بین دوسوی غشا می4

 

 

 ای از تقسیم رشتمان )میتوز( که .................. قطعاً .................. است.جانوران، در انتهای مرحله در   -123
 طور کامل تشکیل شده دوک تقسیم به  -کند ( پوشش هسته شروع به تخریب می1
 طور کامل تجزیه شده  پوشش هسته به -کنند شدن میها شروع به کوتاه( کروموزوم2
 هر رشتۀ دوک تقسیم به یک سانترومر متصل  -کنند ها بیشترین فشردگی را پیدا میتن( فام3
 دیگر مستقر جفت در بیشترین فاصله از  جفت سانتریولهر   -یابد های خطی افزایش می( تعداد کروموزوم4

 

 است؟  نادرستکدام گزینه، دربارۀ بخشی از پوست انسان که در آن گیرندۀ فشار حضور دارد،   -124

 شود.انتهای دارینۀ آزاد در آن مشاهده می  (1
 شود.( از همین الیۀ پوست حیوانات، چرم تهیه می2
 ای در این الیۀ پوست حضور دارند.های دارینه( یاخته3
 شوند. خونی با عبور از غشای پایه به اپیدرم وارد میهای ( در سطح باالیی آن مویرگ4
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 در دستگاه ایمنی یک فرد سالم .................. قطعاً ..................  -125
 شود.ضمن تغییراتی به یاختۀ دیگر تبدیل می - در هنگام خروج از خون ( هر مونوسیت1
 شوند.دیده ترشح میهای آسیباز یاخته -دومین خط دفاعی  درهای موثر  ( بعضی از پروتئین2
 روشن ریز است. هایدانهدارای سیتوپالسمی با    -های انگلی( هر گویچۀ سفید در حال مبارزه با کرم3
  گیرد.های پوششی صورت میاز طریق منافذ موجود در غشای یاخته -های کلیه ( فرآیند دیاپدز در مویرگ4

 

های محلول، که در خوناب افراد سالم وجود دارند و در دومین خط دفاعی بدن نقش ایفا ارۀ پروتئینکدام گزینه درب -126
 است؟   نادرستکنند،  می

 شوند.( همانند پپسینوژن به صورت غیرفعال ترشح می1
 د.ن ها نقش دار( همانند اینترفرون نوع یک در مبارزه با میکروب2
 های خودی نقش ندارند.یاخته( برخالف پرفورین در ازبین بردن 3
 د. نخواری نقش ندار( برخالف اینترفرون نوع دو در تسهیل فرآیند بیگانه4

 

 شده، درست است؟ کدام عبارت، دربارۀ بیماری مطرح -127

 کند. ویروس آن از طریق مصرف مواد غذایی فرد را آلوده نمی -( ایدز 1
2 )MS- تدریج مصرف بهATP یابد.نخاع افزایش میهای مغز و در نورون   
 کند. ریز پانکراس حمله میهای بخش دروندستگاه ایمنی به همۀ یاخته -1( دیابت نوع 3
 شود.مدت باعث افزایش شدت عالئم این بیماری میهای طوالنیقرارگیری در تنش   -( سلیاک4

 

شود. ها وارد میپروتئینی به این یاخته  COVID- 19های ریوی آلوده به ویروس  در پی ایجاد منفذ در غشای یاخته -128
 ؟نیستکدام گزینه، دربارۀ این پروتئین درست  

 ( این پروتئین در مبارزه با مالنوما نیز نقش دارد. 1
 دهد. سازی نوعی واکنش خاص را کاهش می ( انرژی فعال2
 ( تولید این پروتئین قطعاً در سومین خط دفاعی صورت گرفته است.3
 های متصل به شبکۀ آندوپالسمی ساخته شده است. توسط رناتن ( این پروتئین4

 

 ای از تقسیم یاختۀ بنیادی لنفوئیدی که ..................، قطعاً .................. در مرحله   -129

 هر سانترومر در بخش میانی کروموزوم مستقر است. - ها در استوای یاخته مستقرند( همۀ کروموزوم1
 هر رشتۀ دوک تا بخش میانی یاخته امتداد یافته است.  - در استوای یاخته مستقرندها ( همۀ کروموزوم2
 . خواهد شد هاهای دوک باعث جدایی فامینک شدن طول رشتهکوتاه -یابد ( تعداد سانترومرها افزایش می3
 یابد.یاخته افزایش میهای دوک، طول زمان با کاهش طول گروهی از رشتههم -یابد ( تعداد سانترومرها افزایش می4

 

 کند؟تکمیل می  نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به   -130

 «های حاصل از مالنوما را .................. دهد.در بدن انسان .................. میزان دگرنشینی یاخته»
 کاهش  - تواندکاهش ترشح هورمون انسولین، نمی  - الف

 افزایش  -تواندشیر، میکاهش تولید هورمون محرک ترشح    - ب
 کاهش  - تواندهای بنیادی لنفوئیدی، میکاهش تقسیم یاخته  - ج

 افزایش  - تواندافزایش ترشح هورمون محرک غدۀ فوق کلیه نمی  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 های ای از تقسیم رشتمان درست است که در انتهای آن حداکثر فاصله بین سانتریولکدام گزینۀ، دربارۀ مرحله   -131
 کنند؟حفظ می  ها فشردگی خود را در طول آنیاخته وجود دارد و کروموزوم  مستقر در دو قطب

 یابد. ها در این مرحله به تدریج کاهش می( میزان فشردگی کروموزوم1
 شود. ایجاد می رحله، یک فرورفتگی در غشای یاختهزمان با این مهم (2
 محتوای ژنتیکی دو قطب یاخته یکسان است. ( همواره در انتهای این مرحله 3
 شوند.های دوک در تقسیم در استوای یاخته مشاهده نمی( در این مرحله بعضی از رشته4
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 کند؟تکمیل می  درستیناچند مورد، عبارت زیر را به   -132

ی خود ............ شود که در حفرۀ شکمطبیعی که در ساختار خود .......... است فقط در بدن فردی یافت می  ۀهر یاخت»
 «ریز اصلی دارد.غدۀ درون

 پنج  - Yدارای سه کروموزوم    - ب   سه   - Xفاقد کروموزوم    - الف
 سه  - Yدارای یک کروموزوم    - د   پنج  - Yفاقد کروموزوم    - ج
1 )1 2 )2 3 )3  4 )4 

 

 است؟   نادرستشوند،  ایجاد می  ای بالغی که درپی هر میتوز طبیعیهچند مورد، دربارۀ یاخته -133

 فنوتیپ مشابه با یکدیگر دارند.  - الف
 توانایی تولید کروموزوم مضاعف را دارند.  - ب
 سازند.، رِنای ناقل می3به کمک رِنابسپاراز نوع    - ج
 سازند.های دوک تقسیم را میپیش از ورود به میتوز، رشته  - د
1 )1 2 )2 3 )3  4 )4 
 

 در طبیعت .................. پرندگان ..................  -134
 شده در کلیۀ خود دارد. توانایی کمی در بازجذب آب تراوش - ( همۀ1
 کنند. هوای موجود در هر کیسۀ هوادار را فقط به یک شش وارد می - ( همۀ2
 د. کننحاوی نمک را از طریق غدد نمکی موجود در چشم دفع می غلیظمحلول   - ( بعضی3
 کنند. پردۀ بین انگشتان خود را حذف می ،شدهریزیدر دوران جنینی به کمک فرآیند مرگ برنامه - ( بعضی4
 

 های جانوری، درست است؟چند مورد به ترتیب دربارۀ »عبارت اول و دوم« در یاخته -135

 «.شودۀ میتوز مشاهده میل»بیشترین میزان فسفولیپید آزاد در سیتوپالسم در این مرح 
 «تعداد سانترومرهای دِناهای خطی در انتهای این مرحله، دو برابر ابتدای آن است.»

 پوشانی دارد. های دوک با یکدیگر همانتهای گروهی از رشته  - الف
 ها در بیشترین فشردگی خود قرار دارند.کروموزوم  ، در این مرحله   - ب
 کنند.حرکت میها به دو قطب یاخته ها، میانکتنشدن فامضمن فشرده  - ج
 شوند.های دوک به سانترومرها متصل میپس از تجزیۀ پوشش هسته، رشه  - د
1 )2-2 2 )1-2 3 )2-1  4 )3-1 
 

 کدام گزینه، توضیح درستی از ساختارها و سازوکارهای نخستین خط دفاعی، است؟  -136

 دارد. در سطح بخش شفاف الیۀ خارجی چشم نیز وجود ( آنزیم دفاعی مشابه در عرق و بزاق، 1
 پردازد.( در محل تولید هورمون گاسترین، هر یاختۀ سازندۀ مادۀ مخاطی به ترشح یون بیکربنات نیز می2
 کند. شدن حرکات کرمی در معده و مری مواد غذایی آلوده به میکروب را از طریق دهان خارج می ( معکوس3

 شود. زبان، هوا با فشار از بینی و دهان خارج میرفتن ناگهانی زبان کوچک و باالرفتن ( طی این فرآیند با پایین4
 

 

 کند؟به درستی تکمیل می  های یک زن سالم،دربارۀ یاختهچند مورد، عبارت زیر را   -137

از آن، قطعاً شود .................. مرحلۀ .................. شبکۀ آندوپالسمی تجزیه میکه  ای از تقسیم میتوز  در انتهای مرحله»
 ».................. 

 شوند.ها با میکروسکوپ نوری مشاهده میتنفام  -قبل  - همانند   - الف
 های دوک تقسیم متصل هستند. سانترومرها به رشته  -بعد  -همانند  - ب
 دهد.از دست می  غشای فسفولیپیدی هسته یکپارچگی خود را - قبل  -برخالف  - ج
 در یاخته نصف تعداد سانترومرها، جفت کروموزوم همتا وجود دارد.   - بعد  - برخالف   - د
1 )1 2 )2 3 )3  4 )4 
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 شود .................. تخمیری که در تولید خیارشور کاربرد دارد .................. نوعی تخمیر که باعث وَرآمدن خمیر می -138

 گیرد. ای صورت می یاختهدر جانداران تک  -( برخالف1
 اکسید همراه است. دیبا آزادشدن گاز کربن  - ( همانند2
 ماده همراه است.در سطح پیش  ATPبا تولید   -( برخالف3
 .قابل مشاهده است در جاندارانی با توانایی فتوسنتز  - ( همانند4

 

 دوغشای راکیزه به بخش داخلی، درست است؟کدام گزینه، دربارۀ تنها راه انتقال یون هیدروژن از فضای بین   -139

 پردازد. شده می( به فرآیند انتشار تسهیل1
 ( جزئی از ساختار زنجیرۀ انتقال الکترون است. 2
 سازد. ماده میرا در سطح پیش ATPهای ( مولکول3
 های خود با غشای فسفولیپیدی در تماس است.( در همۀ قسمت4
 

 کند؟ ی تکمیل میچند مورد، عبارت زیر را به درست -140

 «ساز از نظر .................. با .................. دارند.های پادتنیاخته»به طور معمول،  

 ها، تفاوت نورون  -ایعدم انجام فرآیند تقسیم یاخته  - الف
 های بافت چربی، شباهتیاخته  -نگهداری هسته در مجاورت غشا  - ب
 های کشندۀ طبیعی، تفاوتیاخته  - خواریکمک به افزایش میزان بیگانه  - ج
 های پوششی، شباهتیاخته  - ATPانجام انتقال فعال بدون مصرف مولکول    - د
1 )1 2 )2 3 )3  4 )4 

 

 های گیاهی، در چرخۀ کربس .................. فرآیند تولید .................. در یاخته -141

 شود. می اکسید آزاد دی اتانول از اتانال، کربن - ( همانند1
 شود. تولید می ATPپیروات از اسید دو فسفاته،   - ( همانند2
 یابد.  کاهش می +NADاستیل از مولکول پیروات،   -برخالف( 3
 شود. در محل مشابهی از چرخه ساخته می NADHو   ATPاستیل از پیروات،   -( برخالف4

 

 گیرد؟ فرآیندهای زیر در محلی متفاوت با سایرین صورت میتونین، کدام یک از  در یاختۀ سازندۀ هورمون کلسی -142

C( جداشدن 2  ( تولید و تجزیۀ گلوکز فسفاته 1 O  از پیروات  2
 نوکلئوتیدی فاقد قطبیت  های پلی( تولید رشتهA  4کوآنزیم از استیل  CoA( جداشدن گروه3

 

 ها وجود دارد؟است که دفاع اختصاصی اساساً در آنکدام گزینه، دربارۀ همۀ جانورانی درست   -143
 ها جریان دارد.های آن( خون با فشار زیادی  در رگ 1
 دهند.( فرآیند جذب مواد را به طور کامل در رودۀ خودانجام می2
 کنند. هایی کنترل می( ورود و خروج خون از قلب را به کمک دریچه3
 کنند. ن نوعی بافت پیوندی محافظت میتری( طناب عصبی پشتی خود را توسط سخت4

 

 ؟دهدنمیکدام یک از وقایع زیر، در بیماران مبتال به بیماری ایدز، رخ   -144

 به درون خون  ( ترشح اینترفرون نوع یک 1
 Tهای شده در گروهی از لنفوسیتریزی( مرگ برنامه2
 های فاقد گیرندۀ پادگنی در یاخته HIV( مشاهدۀ ویروس 3
 ، توسط ماکروفاژها درون خون شدۀهای آلوده به ویروس کشتهخواری بقایای یاختهبیگانه( 4

 

 کنندۀ اینترفرون نوع یک، درست است؟دار ترشحکدام گزینه، دربارۀ هر یاختۀ هسته -145

 شود.( این یاخته، جزئی از دفاع اختصاصی محسوب نمی1
 تأثیر است. های دوردست بی( اینترفرون نوع یک آن بر یاخته2
 پردازد. شدن به ویروس به ترشح این پروتئین می( پیش از آلوده3
 کنند. رنابسپارازهای آن فقط از روی یک رشتۀ هر ژن رونویسی می( 4
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 کند؟تکمیل می  نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به   -146

 خط دفاعی ..................« ...  در بدن یک فرد نوجوان در .................. خط دفاعی ............... »
 پردازند. ها میبردن میکروبها به ازبینپروتئین -همانند دومین  -( اولین 1
 د.  پذیرشناسایی عوامل خودی و بیگانه صورت می  - همانند دومین - ( سومین2
 شود. خوارها دیده میهای سفید و درشتکاری گویچههم - همانند دومین - ( سومین3
 فتد. اهای سرطانی اتفاق میشدۀ یاختهریزیفرآیند مرگ برنامه - برخالف سومین -دومین ( 4

 

 کند؟تکمیل می  نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به   -147

 ...... قطعاً ..................«در یک نورون حرکتی، طی ............»
 شوند. کلئوتید ساخته میهای الکترونی با یک نوحامل  -ایاولین مرحلۀ تنفس یاخته  - الف

 شود. تینین ایجاد میآرِکِمولکول  ضمن انتقال گروه فسفات،   - مادهدر سطح پیش  ATPشدن  ساخته  - ب
 شود. می  NADHباعث ایجاد    NAD+مولکول استیل ضمن کاهش   - Aکوآنزیم  فرآیند تولید استیل  - ج
   دهد.حداکثر با دو کربن دیگر پیوند تشکیل میکربنه،  مولکول شش  در  هر کربن  - فرآیند چرخۀ کربس   - د

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

 ؟دور از انتظار استهای اسکلتی  های ماهیچهمونوکسید به خون، کدام یک از وقایع زیر در یاختهدرپی ورود کربن -148

 شود. الکترون متوقف می حامل( تولید نوعی 1
 یابد. در فضای بستره کاهش می ADP( غلظت مولکول 2
 شود.کربنۀ فرآیند قندکافت به نوعی اسید تبدیل می ( فرآوردۀ سه3
 یابد.( اختالف غلظت یون هیدروژن در دوسوی غشای داخلی راکیزه کاهش می4
 

 کند؟تکمیل می  نادرستیدام گزینه، عبارت زیر را به  ک -149

 ...... قطعاً ..................« .... در یک یاختۀ زنده ضمن تبدیل پیروات به ........»

 شود. مادۀ ساخت اوره تولید مینوعی پیش -( اتانال 1
 گیرد.نوکلئوتیدی صورت میتکاحیای مولکولی  -( استیل 2
 شود.ماده برای فرآیند قندکافت تولید مینوعی پیش - ( الکتات3
 شود.تولید می های حس پیکرینوعی مادۀ محرک برای گروهی از گیرنده - ( الکتات4

 

 های زیر، در پی کاهش شدید ترشح سورفاکتانت، وجود ندارد؟امکان وقوع کدام یک از گزینه  -150

C( کاهش تولید  1 O  های بندارۀ خارجی مخرج در یاخته 2
 ( کاهش فاصلۀ بین دو قلۀ متوالی در منحنی اسپیروگرام 2
 فضای بین دوغشای راکیزه ف انتقال یون هیدروژن به ق ( تو3
 دهندۀ کرۀ چشم  در عضالت حرکت   NADH اکسایش ( توقف 4
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 دهی به این سؤاالت اجباری است. پاسخ -(160تا   151فیزیک دوازدهم )سواالت 

x/ به صورت  SIمعادلۀ حرکت نوسانگری در    -151 cos t= 0 را cm2مسافت   ،ثانیه اول حرکت t1است. اگر نوسانگر در  1

طی کند، در لحظۀ 
T

t t= +2 1 4
 دورۀ تناوب نوسانگر است.(   T)  گیرد؟متری از نقطۀ تعادل قرار میدر فاصلۀ چند سانتی 

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

100را به انتهای فنر قائمی با ثابت  g500 ای به جرمذره  -152
N

m
کنیم، در همین حال وزنه را به حدی  وصل می cm 30و طول 

امتداد قائم شروع به نوسان کند، بیشینه   کنیم. تا در برسد و سپس آن را رها می cm 37کشیم تا طول فنر به پایین می
 رسد؟ انیه میشتاب وزنه به چند متر بر مربع ث 

1) 4 2 )8 3) 10 4) 14 
 

دهد، اگر بزرگی نیروی وارد بر نوسانگر در دو  حرکت هماهنگ ساده انجام می  cm10خطی به طول  نوسانگری روی پاره  -153
 است؟  ژولباشد، انرژی جنبشی آن در هنگام عبور از نقطۀ تعادل چند   N4 انتهای مسیر

1) 1/0 2) 2/0 3) 10 4) 20  
 

آونگ  -154 چهار  میله  D,C,B,A  طول  از  آویزانکه  افقی  ترتیب  ای  به  ,mاند،  m, m, m4 3 2 دستخوش  1 میله  اگر  است. 

افقی با بسامد زاویۀ   یهانوسان
rad

s
/؟ آیدیم  دربه نوسان   یتربزرگشود، کدام آونگ با دامنۀ  3

m
(g )

s2
9 8=  

1)A  2)B  3)C  4)D  

 

، ثابت g200  یک انتهای فنری به جرم  -155
N

m
را مطابق شکل به نقطۀ ثابتی وصل و انتهای دیگر را با نیروی    cm40  و طول 100

N10 کشیم، تندی انتشار امواج عرضی در این فنر چند متر بر ثانیه است؟ می 

1)5 2)50 

3)5  4)2 5 

 

  در جهت محور  m10موج به اندازۀ  t1زمان مطابق شکل زیر است، در بازۀ زمانی صفر تا   مبدأنقش یک موج عرضی در     -156
x کند، مسافتی که نقطۀ پیشروی میM متر است؟ کند، چند سانتیدر همین مدت طی می 

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

 

 

 

 

 

 

2 

2- 
15 

y(cm) 

x(m) 

M 

0 
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y 

x 

z 

  

انتقال  دهد، که در یک محیط منتشر میرا نشان می  B , Aشکل زیر دو موج مکانیکی     -157 شوند. مقدار متوسط آهنگ 
 است؟  B چند برابر مقدار متوسط آهنگ انتقال انرژی توسط موج Aانرژی توسط موج 

1) 1 

2) 2  

3) 4 

4) 16   

 

 

ای  شود در نقطهمی  منتشر  y  در خالف محورشکل زیر میدان مغناطیسی یک موج الکترومغناطیسی سینوسی را که     -158
 دهد، میدان الکتریکی موج در این نقطه و در این لحظه در کدام جهت است؟ دور از چشمه در یک لحظه نشان می

 x ( در جهت محور1

 x ( خالف جهت محور2

 z( در جهت محور 3

 z ( خالف جهت محور4
 
 

یک از  دهد. در این لحظه کدامای از انتشار یک موج سینوسی طولی در یک فنر را نشان میشکل روبرو، تصویری لحظه  -159
 نقاط نشان داده شده در شکل، فاصلۀ بیشتری از وضعیت تعادل دارند؟ 

1) A  

2) B 

3 )C 

 هر سه برابر است.  ( در4

 
را با اختالف  S, P افتد و مرکز، نخستین امواج ه نگاری اتفاق میکیلومتری از یک مرکز لرز  1200ای در فاصلۀ  لرزهزمین  -160

،  P کند. اگر تندی امواجثبت می s50زمانی 
km

s
 چند کیلومتر بر ثانیه است؟  S باشد، تندی امواج 8

1) 4 2) 6    3) 10 4) 12 
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 دلخواه انتخاب کنید. توانید بین فیزیک پایه دهم و یازدهم یک پایه را بهمیشما  - (170تا   161فیزیک دهم )سؤاالت 

cm بزنند و در هنگام مسواک زدن  بار مسواکمیلیونی ایران، روزی یک  80 درصد از جمعیت  60فرض کنید    -161
آب   3500

 )با تخمین زدن(  لیتری است؟ 5/1معدنی هدر برود. مقدار آب هدر رفته در یک ماه، معادل چند بطری آب  

   1 )510 2)810 3)1110 4)1310 
 

 در شکل مقابل نشان داده شده است.  Bو  Aنمودار جرم برحسب حجم، برای دو فلز   -162

   A درصد حجم آلیاژ مربوط به فلز 80لز تهیه کنیم که آلیاژی از این دو ف خواهیمیم

 ۀ)تغییر حجم در اثر تهی چگالی این آلیاژ چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟  باشد.

 آلیاژ ناچیز است.( 

1 )4200             2 )4500             3 )4700           4 )4800 
 

ابعاد   در داخل مکعب  -163 grچگالی  و cm20 و cm8، cm10 مستطیل فلزی به 

cm
اگر جرم این    وجود دارد.  یاحفره،  35

/مکعب مستطیل  kg5  باشد، نسبت حجم حفره به حجم فلز به کار رفته کدام است؟  4

1)8
27

 2)13
40

 3)27
40

 4)13
27

 

 
  51ثانیه کم شود،  انرژی جنبشی آن    متر بر 6اگر تندی حرکت این جسم  کیلوگرم در حرکت است.    5جسمی به جرم    -164

 جسم چند میلی ژول بوده است؟  ۀاولی  انرژی جنبشی. کندیمدرصد تغییر 

1) 1 2)310 3)610 4)710 
 

سانتی متر فشرده    8شکل مقابل، جسمی که بر روی سطح افقی در حرکت است، با فنر برخورد کرده و حداکثر آن را    در   -165
افقی    اگر نیروی اصطکاک  .کندیم بر جسم    نیوتون باشد، نیروی متوسطی که فنر در هنگام فشرده شدن  3در سطح 

 چند نیوتون است؟  کندیموارد  

1) 6 2 )9 

3 )12 4 )16 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

)gr(m

)cm(V
3

A

B

20 30

120
150
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F شکل مقابل، جسمی تحت اثر نیروی   در  -166 N=12   .ۀهنگامی که جسم به نقطدر حرکت است  B  نیروی  رسدیم  F   دو
باشد، نیروی اصطکاک در این مسیر    V4و    V    ،V2به ترتیب    C  و  A    ،Bاگر تندی حرکت جسم در نقاط    .شودیمبرابر  

 چند نیوتون بوده است؟ 

1)  6/3 2  )2/4  

3  )8/4 4  )4/5 

 
 

مقدار  نسبت  .آیدیم متر باال  4و پس از برخورد با سطح زمین، حداکثر  شودیممتری سطح زمین رها   8توپی از ارتفاع   -167
 نیروی مقاومت هوا به کار نیروی وزن جسم در این رفت و برگشت کدام است؟  کار

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

 

  20  ها جرمهنگامی که هر یک از    . شوندیماز وضعیت نشان داده شده رها    هاجرمشکل مقابل،    در   -168
)جرم نخ، اصطکاک   بر ثانیه خواهد بود؟ متر چند هاجرمتندی حرکت  ،شوندیم  جاجابهسانتی متر 

 و جرم قرقره ناچیز است.( 

1)2 2)2
4

 3)2
2

 4)2 2 
 

 

 

mتندی  با را پرشی ،روروبه شکل مطابق سکویی انتهای از موتورسواری  -169
s

 موتورسوار در تندی اگر  .دهدیم انجام 25

mبه  مسیرش  ۀنقط باالترین
s

 حرکت مسیر در طول را هوا مقاومت و اصطکاک)  چند متر است؟  h  ارتفاع برسد،22

 (.بگیرید نادیده موتورسوار

1) 84/6 

2) 05/7 

3) 25/7    

4) 48/7 

 

 

متری    2متری از سطح زمین تا ارتفاع   16متر مکعب روغن را با تندی ثابت، از مخزنی در عمق  4یک پمپ در هر دقیقه   -170
  750  روغن)چگالی    باشد، بازده پمپ چند درصد است؟  kw12  توان مصرفی پمپ  اگر  .کندیمباالی سطح زمین منتقل  

 است.(   SIیکای 

1) 75 2)80 3) 84 4) 88 

 

 

 

 

s/m22

s/m25
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 دلخواه انتخاب کنید.توانید بین فیزیک پایه دهم و یازدهم یک پایه را بهشما می -( 180تا  171هم )سؤاالت  فیزیک یازد 

الکتریکی یکنواختی به بزرگی   -171 Nمطابق شکل روبرو، در میدان 
C

 32 qذرۀ باردار  10 nC= به جرم  2+

g400  از نقطۀA  با سرعتm
s

ثانیه پس از پرتاب به  شود. این ذره چند میلیبه سمت باال پرتاب می 8

AB رسد؟ ) می Bنقطۀ  cm=12 وm
g

s
= 210) 

1 )5 2 )15 3)-35×10 4)-315×10 
 

بار   -172 الکتریکی،  میدان  یک  qدر  C= + 5   نقطۀ از  پتانسیل    Aرا  می  V12با  نقطۀ  رها  به  و  انرژی  می  Bکنیم  اگر  رود. 
 چند ولت است؟  Bتغییر کند، پتانسیل الکتریکی نقطۀ  J120پتانسیل الکتریکی ذره 

 ( صفر4 - 12( 3 - 24( 2 24( 1
 

را    -173 بین دو سر خازنی  پتانسیل  آن    7اگر اختالف  بار صفحۀ منفیِ  افزایش دهیم،  تغییر می  35ولت  کند. میکروکولن 
 ظرفیت خازن چند میکروفاراد است؟ 

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

 شود؟ برابر می 2زیر، بزرگی میدان الکتریکی میان صفحات خازن، های  در چند مورد از حالت  -174

الف( در حالی که خازن، متصل به مولد است بین صفحات خازن، دی الکتریک  =  را قرار دهیم.2

 جدا شده از مولد را نصف کنیم. ب( فاصلۀ میان صفحات خازنِ

دی الکتریک  ،فاصلۀ میان صفحات خازن را نصف کرده و بین صفحات استج( در حالی که خازن، متصل به مولد   = 2 

 .را قرار دهیم

 3( 4 2( 3 1( 2 ( صفر1

 

C مطابق شکل روبرو، دو سر خازن   -175 F= 4 کنیم. باتری تا هنگام پر شدن خازن، چند میکروژول  را به یک باتری وصل می
 دهد؟ ز دست میانرژی ا 

1) 32 2) 64 

3) 128 4) 256 
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 ثانیه است؟   –چند مورد از یکاهای زیر معادل آمپر   -176

الف(  
ولت

اُهم
ج(   فاراد   –ب( ولت  

ژول

ولت
د(   

ولت

متر
 

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

جریان عبوری از  کنیم. کدام گزینه در مورد  هر کدام از سه سیم مسیِ زیر را به یک اختالف پتانسیل معین وصل می  -177
 ها درست است؟ سیم

1)I I I1 2 32 3 4= = 

2)I I I1 2 318 4 3= = 

3)I I I1 2 32 9 12= = 

4)I I I1 2 39 6= = 
 

 های زیر درست است؟ از گزینهکدام یک   -178

 یابد.رساناها با کاهش دما، کاهش می( مقاومت ویژۀ نیم1

 شود.یک رسانا هیچ وقت صفر نمی( مقاومت ویژۀ 2

 ( دیود نورگسیل یک رسانای غیراُهمی است.3

 کنند. ( بسیاری از رساناهای غیرفلزی از قانون اُهم پیروی نمی4
 

/نوشته شده است. اگر این باتری جریان متوسط  mAh3500 روی یک باتری موبایل عدد   -179 A0 سازد، چند    را فراهم 5
 درصد آن خالی شود؟  30کشد تا دقیقه طول می

1 )210 2 )294 3 )420 4 )126 
 

و چگالی   Bبرابر جرم سیم  A ،3دارای طول و مقاومت الکتریکی یکسان هستند. اگر جرم سیم  Bو  Aدو سیم رسانای   -180

2آن
 است؟  Aچند برابر مقاومت ویژۀ سیم  Bباشد، مقاومت ویژۀ سیم  Bبرابر چگالی سیم  3

1)2
9

 2)2
3

 3)9
2

 4)3
2
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 دهی به این سواالت اجباری است. پاسخ –سوال(   10شیمی دوازدهم)

 های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 . اندکرده   تامین  زمین  در  شده  گسترده  الهی  هاینعمت   خوان  از  را  زندگی  نیاز  مورد  مواد  دیرباز  از  ها،انسان (  1

 . شوندنمی  یافت  یونی  ترکیب  هیچ  ساختار  در  و  بوده  14  گروه  عضو  ،کوواالنسی  جامدهای  سازنده   اصلی  عناصر(  2

 . باشند  نیز  دسترس  در  باید  فراوانی،  بر   افزون  گذشته،  از  مانده  بجا  آثار  ساختن  برای  شده  استفاده  اولیه   مواد  (3

 .شودمی  رس  خاک   در  سرخ  رنگ  ایجاد  سبب  زمین،  در  موجود  عنصر  ترینفراوان  از  حاصل  اکسیدهای  از  یکی(  4

 

گرم از آب موجود در    250است. اگر    % 32و    % 40( اکسید به ترتیب برابر با  𝑰𝑰𝑰در یک مخلوط جامد، درصد جرمی آب و آهن)  

های آهن موجود در مخلوط  رسد. برای استخراج اتم می  %40( اکسید در آن به  𝑰𝑰𝑰این مخلوط را تبخیر کنیم، درصد جرمی آهن) 

𝑭𝒆گرافیت نیاز داریم؟ ) ی زیر، به چند گرم نهایی بر اساس معادله  = 𝑶 و 5۶ = 𝑪 و 1۶ = 12 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

معادله موازنه  نشده واکنش  ∶  𝑭𝒆2𝑶3(𝒔) + 𝑪(𝒔) → 𝑪𝑶2(𝒈) + 𝑭𝒆(𝒔) 

1  )30 2  )15   3  )45 4  )90 

 

 های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت  

 . است هااتم  از  بعدی  سه چینش  با  کوواالنسی جامد یک سیلیس،  و الماس  همانند اهری کدر داشته وظ گرافیت آ( 

 . هستند تناوبی جدول 𝒑 دسته  به  متعلق کربید،  سیلیسیم در موجود عناصر همانند سیلیس، در  موجود عناصر ب( 

 . است 4+  برابر  کربنات، یون  در 𝑪  اتم اکسایش عدد  برخالف   سیلیس، در  موجود سیلیسیم هایاتم  اکسایش  عددپ( 

 . کرد  استفاده الماس و  سیلیس هایویژگی   توصیف برای  تواننمی (( مولکولی بین نیروهای)) مثل  شیمیایی هایواژه  ازت( 

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

 

کنیم. درصد جرمی فلز مس در این مخلوط تقریبا چقدر بوده و یک  های برابر از فلزهای مس و روبیدیم را با هم مخلوط می مول 

𝒑𝑯لیتر محلول هیدروکلریک اسید با  گرمی از این مخلوط، با چند میلی   30ی نمونه  =  دهد؟به طور کامل واکنش می 0/3

(𝑹𝒃 = 𝑪𝒖 و ۸۶ = ۶4 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1)  ۷/42  -  400 2  )۷/42  -  800 3)  3/5۷  -  400 4  )3/5۷  -  800 

 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام  

 . است  برابر  دوگانه  اشتراکی  پیوندهای  شمار  با  یگانه  اشتراکی  پیوندهای  شمار  گرافن،  یک نمونه از  ساختار  در(  1

 شود.نیز به حالت خالص یافت نمیسیلیسیم در مقایسه با الماس درجه سختی کمتری داشته و در طبیعت  (  2

 . دارند  یا گاز   مایع  حالت  اتاق  شرایط  در  هاآن  همه  و  شده   تشکیل  مولکول  نام  به  مجزایی  واحدهای  از  مولکولی  مواد(  3

 اتم دیگر متصل است.   3پیوند به    4توسط    𝐶آن هر اتم   ساختار  گرافیت در مقایسه با الماس چگالی بیشتری داشته و در(  4

 

های زیر  یک از مقایسهشوند را در اختیار داریم. کدام های اکسیژن می هایی از سیلیس و یخ که شامل شمار برابری از اتم نمونه  

 بین این دو نمونه ماده به درستی انجام شده است؟ 

یخ درجه سختی :   (1 > یخ تعداد پیوندهای اشتراکی موجود در بلور :    (2  سیلیس >  سیلیس

یخ آنتالپی پیوندهای اشتراکی موجود در بلور :   (3 > یخ دمای ذوب :  (  4 سیلیس >  سیلیس
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 های داده شده درست هستند؟چه تعداد از عبارت  

 شود. ، اتم اکسیژن به رنگ آبی دیده می𝑶𝑭2های  ی پتانسیل الکترواستاتیکی مولکولدر نقشه آ( 

 . دارند قرار  حلقه هایراس  در  هیدروژن  هایاتم  یخ،  بلور در موجود ضلعیشش  هایحلقه  ساختار درب( 

 . کنندمی  سپری 𝑶  اتم  دو بین  فضای   در را خود  وقت بیشتر پیوندی هایالکترون   اکسیژن، هایمولکول درپ( 

 . دارد بستگی ماده آن  در  موجود ناپیوندی  و پیوندی هایالکترون  جفت به  مولکولی، هایترکیب  جوش ینقطهت( 

 . است بیشتر  هااتم  سایر  با مقایسه  در گوگرد  اتم روی  منفی الکتریکی  بار   تراکم سولفید،  کربونیل هایمولکول درث( 

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

 

ترکیببر    به همراه گازهای کربن دی   اثر سوختن  و گوگرد دی مقابل، بخار آب  اکسید اکسید 

گرمی از این ترکیب را به طور کامل بسوزانیم، چند گرم از    3۶/ 5ی  اگر یک نمونه شود.  تولید می

 کنند؟گیری پیدا می های تولید شده در حضور یک میدان الکتریکی جهت فراورده 

(𝑺 = 𝑶 و 32 = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )5/38 2  )16 3  )5/22 4  )52 

 

𝑺𝒊)  های زیر درست هستند؛ بجز ............... ی عبارت همه  = 𝑶 و 2۸ = 𝑯 و 1۶ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

 های این عنصر در یک نمونه یخ است.برابر درصد جرمی اتم  6/0های اکسیژن در یک نمونه سیلیس،  درصد جرمی اتم   (1

 . شودکیل میشتر از صفر تبزرگ   𝜇ترکیبی با جایگزین کنیم،    𝐻موجود در کلروفرم را با اتم    کلرهای  اگر یکی از اتم(  2

 خواهد بود.   مثبتدارای بار جزئی    𝑌اتم    ،𝑋𝑌های  مولکول در  باشد،  پذیرتر  واکنش   𝑌هالوژن    نسبت به  𝑋اگر هالوژن  (  3

𝑋۷  نافلزی  عناصر  میانحاصل از واکنش    پتانسیل الکترواستاتیکی مولکول   ی نقشه(  4
𝑌1۷و     

 خواهد بود.  به صورت مقابل  ، 

 

 های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 . شودمی   استفاده  خورشید  حرارت   جذب  برای  باال  ذوب  دمای  با  ماده   یک  از  خورشیدی،  نیروگاه   در  (1

 . است  کمتر  فلوئورواتن  مولکول   دوقطبی  گشتاور  با  مقایسه  در  تترافلوئورواتن،  های مولکول   دوقطبی  گشتاور(  2

 کنند. مولکولی داغ را در مخزن ذخیره می   های خورشیدی نوعی شاره برای تولید برق در طول شب، در نیروگاه (  3

 . کنندمی  پیدا  گیریجهت   الکتریکی  میدان  حضور  در  ،این ماده   یسازنده   عناصر  برخالف  ،آمونیاک  هایمولکول (  4
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 توانید بین شیمی پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید. شما می  –سوال(   15شیمی دهم) 

 های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

𝑋24در یون (  1
50  های موجود در اطراف هسته برابر است. الکترون ، با شمار  های موجود در هسته، شمار نوترون −2

  شود. الکترونی مشابه با تعداد الکترون برابر ختم می  یالیهبه یک زیر  مس،  و  پتاسیم  آرایش الکترونی عناصر(  2

 . کردمشخص   را  آن  ساختار  در  موجود  کاتیون  و  آنیون  نوع  توانمی  ،یک ترکیب یونی  یشعله   رنگ  از  استفاده  با(  3

 . دارد   وجود  فامسرخ  تبلیغاتی  تابلوهای  از  انواعی  ساختن  برای  شده  استفاده  هایالمپ   ساختار  در  نئون  گاز(  4

 

𝒍هایی با  ، تعداد الکترون −𝑿2در یون پایدار    = 𝒍هایی با  ، دو برابر تعداد الکترون 1 = های ها و نوترون اگر تعداد پروتون است.    0

 شود؟شامل چند اتم فلوئور در ساختار خود می  𝑿𝑭4گرمی از ترکیب   2/ 7ی با هم برابر باشد، یک نمونه  𝑿موجود در هر اتم  

(𝑭 = 19 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )1/204 × 1023 2  )9/03 × 1022 3  )3/01 × 1022 4  )6/02 × 1022
 

 

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ 

 . شوندمی  منحرف  کمتری  مقدار به  ، در هنگام عبور از منشورنیلی پرتوهای با مقایسه  در رنگ،  بنفش  مرئی پرتوهای آ( 

 . شوندمی  توزیع کوچک یهسته  یک پیرامون  هاییالیه  در  و بزرگ  بسیار  فضایی  در  هاالکترون  ای،الیه   مدل درب( 

𝒏با   الکترونی هایالیه پ(  = 𝒏و  2 =  اند. شده  تشکیلزیرالیه   دو ها از و هرکدام از آن نبوده  ایهای یکپارچه ، الیه 3

 .شودمی  استفاده  هلیم  و آرگون گازهای نجیب  نماد از  ترتیب   به بور،   و فسفر فشرده   الکترونی آرایش  نوشتن  برای ت( 

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

 

 یک از مطالب داده شده نادرست است؟ کدام  

𝑛با    هاییها، الکترون ای اتم الیهدر مدل  (  1 =  توانند حضور پیدا کنند. می  پیرامون هسته  نقاط موجود در  یهمه  ، در1

 .کرد  استفاده  سنجیطیف   هایداده   از  باید  آن  کردن  تعیین  برای  و  نکرده  پیروی  آفبا  قاعده   از  کروم  الکترونی  آرایش(  2

𝑛هایی که زیرالیهمیان  (  3 + 𝑙   4ی  است، زیرالیه  6ها برابر  برای آن𝑑  شود. ها از الکترون پر میزودتر از سایر زیرالیه 

 . است  بیشتر  عنصر  این  بعد  و  قبل  عناصر  از  هلیم،  اینقطه-الکترون  آرایش  در  ی موجودنشده   جفت  الکترون  شمار(  4

 

3/01دارای  مجموعا گرم،   5/ 5ای از یک عنصر فلزی به جرم نمونه   ×  خود است.  هایاتم  ی زیراتمی باردار در ساختارذره  1024

های های ظرفیتی این عنصر با تعداد الکترون وجود داشته باشد، تعداد الکترون   نوترون  30عنصر  ی هر اتم از این  اگر در هسته 

ی الکترونی  ترین زیرالیه هایی که در بیرونیو مجموع اعداد کونتومی فرعی و اصلی الکترون   ظرفیتی کدام عنصر زیر برابر بوده

 شود؟گیرند، چقدر میاین عنصر قرار می 

1  )𝑆𝑒34
   -  8 2  )𝐼53

   -  8 3  )𝑆𝑒34
   -  25 4  )𝐼53

   -  25 

 

 های زیر درست است؟ یک از عبارت کدام  

𝑛 با انتقال الکترون از الیه  (1 = 𝑛به    5 =  شود. نانومتر گسیل می  434در اتم هیدروژن، پرتو مرئی با طول موج    2

 وجود دارد.  2عدد کوانتومی فرعی  الکترون با    12ی زمین،  ترین عنصر موجود در سیاره در آرایش الکترونی فراوان (  2

 . دارند  یبلندتر   موجطول   هاریزموج   با  مقایسه  در  ، انواعی از امواج الکترومغناطیسی هستند کهایکس  پرتوهای(  3

 کند.تولید می  1+فقط یون پایداری با بار    یک فلز بوده و  شود،ختم می  4𝑝1عنصری که آرایش الکترونی آن به  (  4
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با    𝑷𝒐۸4عنصری که 
با      𝑴𝒏25در یک گروه و 

............. الکترون در بیرونی    ی ترین الیه در یک دوره قرار گرفته است، دارای 

 ی الکترونی این عنصر برابر با ............... است. ترین زیرالیه برای بیرونی  𝒍و  𝒏الکترونی خود بوده و مجموع مقادیر  

1  )6  -  5 2  )6  -  6  3  )۷  -  5 4  )۷  -  6 

 

 𝑪ای از این عنصر که شامل ایزوتوپ  نمونه  جرم اتمی میانگین کربن در  
 𝑪و رادیوایزوتوپ    12

با  می   14  12/2𝒂𝒎𝒖شود، برابر 

کنیم. چند درصد  های کربن را در شرایط خاصی با گاز هیدروژن وارد واکنش کرده و به گاز اتن تبدیل می این نمونه از اتم است.  

 های رادیواکتیو در ساختار خود هستند؟فرایند، فاقد اتم های اتن تولید شده در این از مولکول

1  )64 2  )80 3  )81 4)  90 

 

 های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 . هستند  حرفی  یک  نماد  دارای  ،وجود دارند  دواتمی  مولکول   شکل  به  اتاق  شرایط  در  که  دوم  تناوب  از  عناصری  (1

 گذارند.های ظرفیتی خود را به اشتراک می عناصر نافلزی، الکترون مقابل، در واکنش با    عنصر  های سازنده اتم(  2

 .است  متفاوت  لیتیم  در  الکترونی  هایالیه  انرژی  با  هیدروژن،  هسته  اطراف  در  موجود  الکترونی  هایالیه  انرژی(  3

 برابر است.  𝑠  ، با تعداد عناصر موجود در دسته3عدد کوانتومی فرعی    حداکثر گنجایش الکترونی یک زیرالیه با(  4

 

 های زیر درست هستند؟چند مورد از عبارت  

 الکترون ظرفیتی دارد.  4تناوب چهارم که شکننده بوده و دارای سطح صیقلی است، در آرایش الکترونی خود  یکی از عناصرآ( 

 . شودمی  شکسته این عنصر  اتمی 2 هایمولکول در کلر هایاتم  بین اشتراکی  پیوند خوراکی، نمک تشکیل  مراحل درب( 

 . شودمی  گفته دوتایی یونی ترکیب  باشد، برابر آن در  موجود هایکاتیون  و هاآنیون شمار  که یونی ترکیب هر  بهپ( 

𝒍الکترون با  2، دارای گیرندمی مجزا قرار   های ظرفیتی آن در دو زیرالیه اولین عنصری که الکترون ت(  =  است.  0

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

 

با انرژی که خورشید در طول شود.  تن از جرم خورشید کاسته می   3/ 5  دقیقهای، در طول هر  های هستهبا انجام شدن واکنش  

توان به حالت مذاب در آورد؟ )برای ذوب هر گرم  چند مول فلز آهن را می کند، به سمت اطراف خود گسیل می  ثانیه  1مدت زمان 

𝑭𝒆  داریم. ژول انرژی نیاز  250آهن، تقریبا به  = 5۶ 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )3/۷5 × 101۷ 2  )۷/5 × 101۷ 3  )3/۷5 × 1014 4  )۷/5 × 1014 

 

های موجود در آن  درصد از الکترون   ۶0پذیر از تناوب سوم بوده و مقدار عدد کوانتومی فرعی برای  یک نافلز واکنش   𝐀عنصر   

 با عنصر کلر، به چه صورت است؟ Aاست. فرمول شیمیایی ترکیب مولکولی حاصل از عنصر   1برابر با 

1  )𝐴𝐶𝑙  2  )𝐴𝐶𝑙2 3  )𝐴𝐶𝑙3 4  )𝐴𝐶𝑙4 

 

 های داده شده نادرست است؟ عبارت یک از کدام  

 . است  شده  تشکیل  جورهسته  اتمی  دو  های  مولکول  از  و  داشته  گندزدایی  و  بری  رنگ  خاصیت  کلر،  رنگ  زرد  گاز(  1

 تعلق دارند.  نیتروژن  ، فقط به یک اتم𝑁2  ای مولکول نقطه -های موجود در آرایش الکتروندرصد از الکترون   40(  2

 شود. بین مواد مبادله می  −𝑒مول    6جامد نارسانا بوده و در مراحل تولید هر مول از آن،    یک،  آلومینیم اکسید(  3

 آید. بدست می  𝑋2𝐵𝑟با برم، ترکیبی با فرمول    𝑋واکنش    درباشد،    4𝑠2[𝐴𝑟]به صورت    𝑋اگر آرایش الکترونی اتم  (  4
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اگر این آلیاژ فلزی    بریم. ی تروپوسفر باال می کیلومتری الیه   5ارتفاع  گرم را از سطح زمین تا    ۸0آلیاژی از طال و نقره به جرم   

ژول انرژی با محیط اطراف خود مبادله کرده باشد، درصد جرمی فلز نقره در آن چقدر    510در طول مدت زمان افزایش ارتفاع  

 است.(  گرادی سانتیدرجه ژول بر گرم بر 0/ 24و  0/ 13ی طال و نقره به ترتیب برابر با خواهد بود؟ )گرمای ویژه 

1  )40 2  )60 3  )25 4  )۷5 

 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام  

 . دارد  امتداد  زمین  سطح  از  کیلومتری  50  فاصله  تا  ها نیز شده وشامل برخی از یون  که  است  گوناگون  گازهای  از  مخلوطی  اتمسفر،  (1

 . دارد  تریپایین  دمای  هواکره  نقاط  سایر  با  مقایسه  در  ،الیهاین    انتهایترین الیه هواکره به سطح زمین بوده و  تروپوسفر، نزدیک (  2

 . یابدمی  کاهش  مرور   به  آن نیز  یسازنده   گازهای  فشار  تر شده واتمسفر به تدریج رقیق  زمین،  یکره   سطح  از  شدن  دورتر  با  (3

 .هستند  سودمند  سیاره  این  ساکنان  برای  آنها  یهمهکه    دهدمی   رخ  گوناگونی  شیمیایی  هایواکنش   هوا،  گازهای  میان(  4
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 توانید بین شیمی پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید. شما می – سوال(   15دهم)یازشیمی 

 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام  

 . کرد  استخراج  عناصر  این  حاوی  ترکیبات  از  را  آهن  و  سدیم  مس،  فلزی  عناصر   توانمی   کربن،  از  استفاده  با  (1

𝑙الکترون با    10  ، دارایپذیری کمتری داشته و در هر اتم خودواکنش پتاسیم    نسبت بهروی،  فلز  (  2 =  . است  2

 . شودمی   یافت  اکسید  شکل  به  اغلب  طبیعت  در  دارد،  صنایع  بین  در  را  ساالنه  مصرف  بیشترین  جهان  در  که  فلزی(  3

 شود. ، محلولی زردرنگ ایجاد میهیدروکلریک اسید  زده در محلولیک میخ آهنی زنگ  با ریختن قطعات خراشیده شده (  4

 

ی درصد را وارد یک ظرف سر باز کرده و آن را بر اساس معادله   ۸5/ 5گرمی از آلومینیم سولفات با خلوص    250ی  یک نمونه  

ده در ظرف واکنش  های آلومینیم در مخلوط جامد باقیمانپس از پایان واکنش، درصد جرمی اتم کنیم.  ی زیر تجزیه می موازنه نشده 

𝑺شود؟ )چقدر می  = 𝑨𝒍 و 32 = 𝑶 و 27 = 1۶ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1 ) 𝑨𝒍2(𝑺𝑶4)3(𝒔) → 𝑨𝒍2𝑶3(𝒔) + 𝑺𝑶3(𝒈) 

1  )۷5/42 2  )5/39 3  )۷5/33 4  )5/28 

 

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ 

 . دهدمی  واکنش ترسریع  مرطوب  هوای در آهن  با مقایسه  در سدیم  فلز یک نمونه از  یکسان،  کامال شرایط در آ( 

 .دهدمی  دست از الکترون  اکسیژن، با  واکنش در  دارد، را   اتمی شعاع ترین بزرگ  که دوم تناوب  از عنصریب( 

 . ندارد وجود  زمین کره  کجای  هیچ در  طال، هایکلوخه برخالف   منگنز، و آهن هایکلوخه  مشاهده  امکانپ( 

 . شودمی  تولید مذاب   آهن و  داده واکنش یک فلز واسطه با اکسید( 𝑰𝑰𝑰) آهن ترمیت، واکنش درت( 

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

 

𝑭𝒆)   یک از مطالب داده شده نادرست است؟کدام   = 5۶ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

 .ستا  صرفه  به  مقرون  خاک،  از  آن  استخراج  برای  پاالییگیاه   روش  و  بوده  ایموجود در جدول دوره   واسطه  فلز  ، هشتمیننیکل(  1

 کند.شده و به توسعه پایدار کمک می  زیستی  هایگونه   کمتر  شمار  رفتن  بین  از  سبب  آهن،  جمله  از  مختلف  فلزهای  بازیافت(  2

 . آیدبدست می  %80  خلوص  با  فلز  این  از  اینمونه   ،شودمول اتم می  2ای از آهن که شامل  نمونه   به  ناخالصی  28𝑔  افزودن  با(  3

 شود. نیز تولید می  𝑂2به کمک   𝐶𝑢2𝑆شود، در واکنش استخراج مس از  اکسیدی از گوگرد که با سوختن زغال سنگ ایجاد می (  4

 

ی بعد، اتانول تولید شده در  گرم را ابتدا در واکنش تخمیر شرکت داده و در مرحله   270ی خالص از گلوکز به جرم  یک نمونه  

اکسید تولید شده باشد،  مول گاز کربن دی 2/ 1بخار آب و   گرم 1۶/ 2طی این فرایند در مجموع  سوزانیم. اگر  واکنش تخمیر را می 

𝑶بازده واکنش سوختن، چند برابر بازده واکنش تخمیر بوده است؟ )  = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

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

 

 های زیر درست است؟ یک از عبارت کدام  

 ها برابر است. عضو خانواده آلکن   نهمیندر    𝐻های  موجود در ترکیب مقابل، با شمار اتم  𝐻های  شمار اتم  (1

 . دارد  شدن  جاری  به  باالتری  تمایل  هگزان،  از  ی مایعنمونه  یک  با  مقایسه  در  اوکتان،  از  مایع  ینمونه  یک(  2

 . شودمی   استفاده  نقلیه  وسایل  در  سوخت  عنوان  به  شود،می   استخراج  نفت  هایچاه   از  که  نفتی  %50  حدود(  3

 . شودمی   مرگ  و  خفگی  موجب  هاآن  استنشاق  و  بوده  سمی  ای هستند کههای سیرشده ، هیدروکربن هاآلکان (  4
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الکترون   اولین عنصر واسطه شمار  الکترون ی جدول دورههای ظرفیتی در  این  با شمار  برابر  بوده و شمار  ای،   .............. ها در 

با  الکترون  𝒍هایی  = الکترون   1 شمار  برابر   ............... عنصر،  این  کمترین  در  که  است  دوم  تناوب  از  عنصری  در  ظرفیتی  های 

 پذیری را دارد. واکنش 

1  )𝑇𝑒52
   -  3 2  )𝑆𝑒34

   –  5/1 3  )𝐴𝑙13
   -  3 4  )𝐼𝑛49

   –  5/1 

 

𝑵𝒂𝑵3(𝒔)  موازنه نشده  گرم را بر اساس معادله کیلو  5/ 2به جرم    𝑵𝒂𝑵3ناخالص از    یک نمونه   → 𝑵𝒂(𝒔) + 𝑵2(𝒈)    با بازده

 𝑵𝒂𝑵3لیتر گاز نیتروژن در شرایط استاندارد تولید شده باشد، درصد خلوص    134/ 4کنیم. اگر طی این فرایند،  تجزیه می   40%

𝑵𝒂ی اولیه برابر با چند درصد بوده است؟ ) در نمونه  = 𝑵 و 23 = 14 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1  )25/6 2  )5/12 3)  ۷5/18 4)  25 

 

 ده شده نادرست است؟ های دایک از عبارت کدام  

 برابر است.   𝐶𝑂2در هر مولکول هیدروژن سیانید، با شمار این پیوندها در مولکول    موجود  شمار پیوندهای اشتراکی  (1

 . شودحل می  آب  در   نسبتی  هر  به  است که  و فرّار  رنگی بییک ماده   آب،  و  اتن  میان  واکنشحاصل از    یفراورده (  2

 . شودمی   استفاده  فلزات  خوردگی  از  جلوگیری  برای  هاآن  همه  از  خاطر،  همین  به  و  بوده  نامحلول  آب  در  هاآلکان (  3

 . اندنشده   متصل  هیدروژنی  اتم  هیچ   به  مولکول آن،  در  موجود  کربن  هایاتم  از  نیمی  ، نوعی آلکین بوده وبوتین-2(  4

 

 های زیر درست هستند؟چند مورد از عبارت  

 . است خود ساختار  در  یگانه اشتراکی پیوند 13  دارای کربنه،  ۶ آلکین  یک  همانند  کربنه،  5 آلکن   یکآ( 

 توان رسم کرد. فرعی متیل، می  شاخه  1با   غیرحلقوی، یک ساختار 𝑪4𝑯۶با فرمول  ترکیبی برای ب( 

 تر از صفر است. متیل هگزان، کوچک دی -3،2-اتیل -4های کربن در ی اتم عدد اکسایش همه پ( 

 . دارد باالتری  جوش دمای های مصرف شدهدهندهنسبت به واکنش   برم،  و اتن میان  واکنش فراورده ت( 

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

 

نمونه   تولید    3۶ی  یک  مونوکسید  به همراه گاز کربن  این فرایند، بخار آب  ناقص سوخته و طی  به صورت  اتان  گاز  از  گرمی 

(  𝑰𝑰𝑰در این واکنش چند گرم بخار آب تولید شده و گاز کربن مونوکسید تولید شده در این فرایند، با چند گرم آهن) شود.  می

𝑭𝒆2𝑶3(𝒔)ی موازنه نشده اکسید بر اساس معادله + 𝑪𝑶(𝒈) → 𝑭𝒆(𝒔) + 𝑪𝑶2(𝒈) دهد؟به طور کامل واکنش می 

(𝑭𝒆 = 𝑶 و 5۶ = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )4/32  -  64 2  )8/64  -  64 3  )4/32  -  128 4  )8/64  -  128 

 

 های زیر درست است؟ یک از عبارت کدام  

 متیل پنتان است.  دی -4،3-اتیل-3در آیوپاک به صورت    ،مقابل   ی با ساختارنام هیدروکربن  (1

 . شودمی   ماده  این  از  لیتر  159  شامل  ،آن  از  بشکه  هر  وحاوی مقداری اسید بوده    خام،  نفت(  2

 . است  سولفید  کربونیل  در  پیوندها  این  شمار  برابر  3  نفتالن،  در  موجود  یدوگانه   پیوندهای  شمار(  3

 .کندمی   پیدا  کاهش  تدریج  به  دما  پایین،  سمت  به  باال  سمت  از  حرکت   با  خام،  نفت  تقطیر  برج  در(  4
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های شود را با گروه آورنده در کشاورزی استفاده میهای هیدروژن موجود در هیدروکربنی که از آن به عنوان عامل عمل اگر اتم  

های کربن در  شده و طی این فرایند، درصد جرمی اتم   ...............   اتیل جایگزین کنیم، فرمول شیمیایی ترکیب حاصل به صورت 

 ترکیب مورد نظر ............... . 

1)  𝐶10𝐻20  –  2 یابد کاهش می  )𝐶10𝐻22  -  3 یابدکاهش می  )𝐶10𝐻20  –  4 کندتغییر نمی  )𝐶10𝐻22  - کندتغییر نمی 

 

ی مورد  از ماده  درصد در اختیار داریم. این نمونه   ۶۶گرمی از ترکیب مقابل با خلوص    40  یک نمونه  

ی حاصل از  نظر با چند مول گاز هیدروژن به طور کامل واکنش داده و بر اثر سوزاندن کامل فراورده 

 شود؟گرم بر لیتر تولید می  2/ 2اکسید با چگالی این فرایند، چند لیتر گاز کربن دی

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

1  )4/0  -  40 2  )4/0  -  60 3  )2/0  -  40 4  )2/0  -  60 

 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام  

 .دارد  خود  ساختار  در  اشتراکی  پیوند  13  است،  مایع  حالت  به  اتاق  دمای  در  که  زنجیریراست   آلکان  ترینساده   (1

 شود. نسبت به استفاده از زغال سنگ تولید می   𝐶𝑂2گاز    بیشتریانرژی از بنزین، مقدار    𝑘𝐽به ازای تولید هر  (  2

 شود. های آروماتیک، برخالف سیکلوهگزان، در یک نمونه از نفت خام یافت نمیی ترکیبسرگروه خانواده   (3

 .  است   سفید  نفت  چگالی  از  بیشتر  ماده  این  چگالی  اما  دارد؛  کمتری  فراریت  سفید  نفت  با  مقایسه  در  گازوئیل،(  4

 


