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عمومی  دفترچه سؤال 1140آمادگی کنکور    

 شود. مقررات رفتار ميباشد و با متخلفين برابر مجاز مي  حق چاپ و تکثير سؤاالت به هر روش )الکترونيکي و ...( پس از برگزاري آزمون براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي تنها با مجوز »گروه ماز«
 

 

 80 تعداد سؤاالت 

دقیقه 65 مدت زمان پاسخگویی  

 

 زمان پاسخگویی تا شماره  از شماره تعداد سؤال  درس 

 16 20 1 20 زبان و ادبیات فارسی

 17 40 21 20 زبان عربی

 15 60 41 20 فرهنگ و معارف اسالمی

 17 80 61 20 زبان انگلیسی 

 

6مرحله  –ها دهمیدواز دروسآزمون همه   
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   6 ها | مرحلهآزمون همه دروس | کنکوری ادبیات 

 است؟  آمده   نادرست  واژه  چند  معنی 
)وجه: وجود()ذوالجالل: خداوند()صنعت: حرفه()غرامت: خسارات مالی و غیر آن()زاهد: عارف()والی: حاکم()ُمدام: می()کاینه: 

 موجود()مزید: زیادی()وسیم: دارای نشان پیامبری(

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

 :جز  به  است؛  درست  کامال  هاگزینه  تمام  در  واژه  معنی 
 (  بینیاندک: نظریکوته)مسلّط(: گر()جبّارحیله وزد()کاید: شرقی شمال طرف از  که  ( )صبا: بادی1

 راستۀ شـکاریان(  از ایپرنـده: افتخار()هُمـا صاحب: غم()مفتَخر:  بخت()محنت: ( )طالع2

 راستگو( بسیار: خوشبو()صدّیق و  سبز گیاه   هر: سرا()ریحاندولت:  آشیان نشانه()دولت: ( )آیت3

 چه از خداست(اهلل: آنکردن()ماسـوی  سرشناس: کردن  پیوند( )عَلَم: )وصلت(بخشش : رحمت)( 4
 

 است؟   آمده  ابیات  کدام  در  ترتیب  به(  جفاسودایی، غِنا،    حدیث، ) هایواژه  معنی 

 اند   گفته  پایان  به   تـا اول از  عشق  ماجرای روی   رنگ  و  چشم  کآب  حاجت  چه   نگفتندی  الف(  ور
 ار    ـی  شکست  پیمان  که  د یام   شکن  دل  در شـد   درست  یــــارت  وفاییبی  کـه  اکنــون    ب(  
 دـبـــرآم   کار  او  غــم  از  را  شیفته  صـد شــد   فــــرو  روز  او  غم   از  را  دلشـــده  صد     ج(  
 آمد   بــاز  سحر   مـرغان  نغمـۀ  عاشـــق بهار   بـــاد  زدۀ  ســـودا  و  شــــاهد  فتنــۀ     د(  
 ( الف، ج، د، ب 4 ( ب، ج، د، الف3 ( ب، د، ج، الف2 ( الف، د، ج، ب 1

 

 است؟ نرفتهکار  در کدام گزینه غلط امالیی به 

 نشدی.      گذارده  جمله این بر سخن  حق و گشتی مستغرق  کاغذ  بسی  آرد  عبارت  در  این معانی  که خواستی  مخلوق  اگر ( که 1

  به عدل   آن،  اخوات  و   امثال  و  ارباب حرفت،  کسب   و  معیشت  اسباب  تمهید   و  درویشان،   ترفیه   و  موات،  احیای   نواحی و   ( چه عمارت2
 است. متعلّق

 شود.      کرده یاد  است  موهبتی ترو نفیس هلیتی ترثمین را  پادشاهان که  عدل محاسن از  ای( اکنون گوشه3

  دینار   و  درم  بنده  را  همگنان  لکن  نیستم،  بخیل  من.  کنندمی  منصوب  مرا به بخل  راه  مردمان  بینممی  من:  گفت  را  ربیع   ( روزی4
 بینم. می

 

 شود؟ در کدام گزینه غلط امالیی دیده می 

 دستگیر  خواجه اقبال را دو هر نبودی گـــر اسیر  گشتــی   ظفر و  ذُلّ، فتح  و  خـذالن کف ( در 1
 بود    افتاده فراغ نظـربازی بــــا را  عـــافیت سیر  کـردیم   کجــا هــر  طــریقت  مقــامات ( در 2
 کرد  تــــوانی غــــزا لئیمت  نفس به اگــر مـــردان  ســرور و  جـــانی و  دل رستـم ( تـــو3
   همین طاعت  را  تو مر بس بزن را  دف مطربا صــواب  و مقبول  هست جا این  تو خوب دف  ( آن4

 

 اند؟ معرفی شده  نادرستسرایندۀ کدام ابیات   
 )سعدی(یاد    به  آمد  توام   سرکشیهای   دیدم،   شعله یاد  به  آمد  توام  زیبای   روی   دیدم،   اللهالف(  

 )صائب(   داردـنـ  خـارـافت  وقـمخلـ  دمـتــخ اشی ـب  که  مقام   هر   به  کن  حق  خدمتب(   

 )ابن یمین(   وــت  اعتبـار  تو  همـت  درـق  بـه  باشـد خلق  و  داــخ  زدـن که  دار  بلند  همتج(    

ـ   رکـهــه آیـد  ـرودـف  دــبـ  بخـت  در  رــبـد(       (اصرخسروـن)   آز  مرکبـش،   انــعن  ردـگی

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

 ها به صورت صحیح آمده است؛ به جز: تمام گزینههای درون کمانک در  آرایه 

 تشبیه( - مگسـم )ایهام تناسب  آنجا من  تو، هوای خوان کجا هر  سپــرم آنــجا نمـ تــو، جفـای  تیر  کجا هر (1
 تشخیص(  –)ایهام    مـقفـس اسیـر که آور من به آخر بــویی  ـال ـوص گلسـتـان  ز  مسـتـم بـلبـل صـبا   ( ای2
 تضاد(  –نرسم )استعاره  من و رسد پایان  به عمر این ترسم  عزیز؟ عمر  ای  رسم  وصلت به که  کی   بود ( کی3
 ( جناس –نفسم )مجاز  یک  چونی  بنواز و لــب نه لبــم بر  نفسی  بــا کنون افتـاد  چــونی سلمـــان ( کار4
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 شود؟، اغراق« در کدام گزینه تماما یافت میتلمیح  استعاره، ، تشبیه های »آرایه 
 را  شیــدا رنجور دل  مجنون،  من  از بپرسی  لیلی  منـزل بر گذر  یابی،  اگــر صبـح   ( نسیم1
 رفتیم  احـــزان کلبه بـــا و اینک  آمــدیم  عزیز  دیـدار  پی  از  مصر، به یعقوب  چـو ( مــا2
 بینم می دارمـردم بیماریش عین  در ولـــی  بینم می بیمار  را تـو مست  نــرگس ( همیشه3
 مـارا    نشان لب  زیر به اینک دهدمی دهانت  جستم می خضـر دهان  کز حیوان آب ( نشان 4

 

 به درستی آمده است؟   گزینههای بیت زیر در کدام  آرایه 

 مو   به   مو  بینی باز  چون  را،   هردو  بینی  باریک میان  در  نباشد  فرقی   میان، تا  فرقت  موی   از
 ایهام  تشبیه،  اغراق، ناقص،  جناس ( 2 ایهام تناسب ( جناس تام، جناس ناقص، مجاز، 1
 ( ایهام، جناس، استعاره، تشبیه 4 ( جناس تام، ایهام تناسب، تشبیه، اغراق 3

 

 نقش ضمیر پیوسته در کدام گزینه متفاوت است؟  

 مـمحراب به  آید فرود  سر هرگز اینکه است  محال رویت  کعبه  جمال بینم تا که دارت ـــدی به( 1
 م ـمست که است  این  همه ذرشـــع  و تو مـچش مــه بر همه  انیـجه ار ــک زد  که  ابــدری( 2
 ا ــبگش درم و برخیز دیگر، کسی  نیست ونـــچ وــت از  غیر به خانه  در  حلقه؟  زنم  چند  اــت( 3
 رسدم می فغان  تو کوی هـــب که  بس  درــق  این من  به تو روی  دیدن  رسد که  باشم که  من( 4

 

 هاست؟»کشت« در کدام گزینه از لحاظ معنایی متفاوت با سایر گزینهکاربرد فعل   

 شمع سیمین تـن و زرّین لگن اسـت     ( بــــاد اگــــر کشـت چــــــراغ اللـه1

 جگرگاهش درید و شمـــع  را کشـت     ( بـــه بــــالین شــه آمد تیغ در مشت 2

 چه گویم و خال سیـاه را    خود زلف را  ( چشمت به غمزه کشت من  بی گناه را 3

 جــایـگاه آن  از کشت  فـرو آتش چـو سپـاه  سپــــاهان ســـوی کــرد  ( روان4
 

 است؟  نادرستگزینه    کدام با توجه به ابیات زیر   

          ما   ادرسـفری  به  ناله  رسد  که  جایی  د ـذاریـبگ  را   مــقفس  صفیرم،  کوتاه
        ما   نفسمشکینۀ  خام   گریجلوه  در  رـرسات زلف  آن سر  از «حزین»  افتاده

 باشند.      های »نهادی، مفعولی و متممی« در ابیات فوق دارای وابسته می( گروه1
 ( تنها یک قید در بیت نخست به کار رفته است.2

 های وصفی و اضافی در بیت دوم برابر است.    ( تعداد ترکیب3

 شود.  ( در بیت دوم فقط یک مورد حذف فعل دیده می 4
 

 همۀ ابیات دارای واژۀ دو تلفظی هستند؛ به جز: 

 آرد  خمار  مستی گرت  جانا کشی سر  درد که  ما  روزگار از  بعد که   دان  غنیمت صحبت   ( شب1

   را پــایـش خــــاک چیست بها که  بگفتمی   بودی جاودان  مــــایه گران  حیــــات ( اگــر2
   دارد   زمین زیر  بسی هـــا نــاتوانی دوران  که  است  مستمندان  دعای   تن و جــان  ( بالگردان3
   حرام  خرقه ما  تن بر شد  که شیـــخ ای بــرو  صفــیر سدره ســر ز زد  همی  که روحم  ( مرغ4

 

 شود؟ می  دیده  بیت  کدام  در  شویم«سبز می  دوباره  ما  /رسدمی  آفتاب  بـه  ما  هایشاخه  /آب  به  ما  هایعبارت »ریشه  مقابلمفهوم   
 آیـد بـر به گل  شــاخ و سبز شــود بــاغ آخر که خـــــواه عمر تـــو عـاشق ( بلبل1
 یا قفـــل مهمّـات مــــرا در بگشـــــای  ( یــا خــــانۀ امّیــــد مـــرا در دربنـــد2

 سفــید  آب بـــــارد سیـــــه ابــــر که امیـد نــــا مشــــو  سختی هنـگام ( بــه3

 گوریم  شب  زین سحری امیــد به بـــاطل مـــرگ  دامگه این  از تابـد  کجا ( خورشید 4
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 بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ 

 گفت والی از کجا در خانۀ خمّار نیست  جا شویم گفت نزدیک است والی را سرای آن
 اسـت            تیز  محتسب که  می  مخور چنگ  بانگ  به ستا بـیزگـل بـــــاد و بخش فـــــرح بـــاده چـــه ( اگـــر1
 نـداشـت جَــم جــام،  چنین  کــه مکن  انکارما  بگـــو مُحتـسب بـــا و بــــــاده بیــــــــار ( ســــــاقــی2
 شــد  نخواهد قانون  بی افسانه ازاین سازِشرع که بخــش مـــی و دف  فـــریادِ بـه را  مـــا را مُحتسب ( خـــدا3
 جملۀ اصــناف مست و کـــوچه و بـازار مسـت ( محتسب مست و عسس)نگهبان(هم مست و شحنه بود مست4

   

 هاست؟ متفاوت با سایر گزینه  گزینه »اعتبار« در کدام    مفهوم 

 اعتبـار  چه  گیـتی،  وعدۀ و  چرخ عهد بر نیست  بیش هفته یک  دولت تــو، ( شــادابی1
 کو؟                  اعتبار  دیده  کجا   شنو سخن گــوش ولی  کندهمی یـاد  گلـرخی ز نــو گل ( هــر2
 اعتـبار  گیرند تو از  تا کنم  دارت ســر بر نـسخ از هزیمت گردی او از  روی  بتابی ( گر3
 اعتـبار  عین به بینی رهگذر  خاک به گـر یا ـکیم اهل گیـرند او از اکسیـــــر ( مــایۀ4

 

 قرابت معنایی دارد؟   گزینهبیت زیر با کدام   

 گفت: در سر عقل باید بی کالهی عار نیست  گفت: آگه نیستی کز سر در افتادت کاله

 مارستی   و  کــژدم از بتـــر یکسر خلـــق در  ـردمـمــ بـــه عقل این ستی نبوده ( گر1
 است  اخترینیک  بنــیاد  دو هـر ایــن که خــــوب کــــردار و گفتــــار ( بیـــاموز2
 کرکسی    گرفتی عــــاجز شـــدی چــون اب ـعق  چـون ربــــودی  ( تــا تــــوانستی3
 خـــوئیخــــوش ز عمـــر  دراز کـرکس د ـآم عمــر کوتـــه عقــــاب ( بــدخـــو4

 

 مفهوم ابیات کدام گزینه یکسان است؟ 
 شـــــد    دارا  دانـــــش  و  صـــبر  بـــه  دارا زیـــــرا  طلب  صـــبـر  و   گـــزین  الف( دانـش

   تــوفــاس  تـمحب  شرط  احتمال   عشــق  چاره استــصف  اهل  سیرت  صبر  که   دل  ای   کن   ب ( صبر
 اوست  کـار  نـه  تــمحب نیست  صبــر  هـک  را  آن هالک   و  درویشی  و   مرادی  بی  و  جــــور  ج ( بــر
 رستـاکتـچ  گل  دامـــن  از من  صبـــر  پــردۀ بشکفت  لطافت  بـاغ  در  تــــو  روی  گـل  د ( تــا
   را  ـاییـیغمــــ  دلبــــر  آن  شـــدم  مقیّد  که دادم   یغمـا   به  صبــــر  و  دل  روز  همــان  هـ( من

 ب   -  ج - ( هـ 4 ب  -  د  -  ( الف3    هـ -  د  -  ( ج2 ج  -  ب  -  ( الف1
 

 دارد؟   معناییکدام بیت با سایر ابیات تقابل   

 بیند    چه  پیداست   بیندیشد چـو بنده  ماند  چه خداوند تقدیر به ( تـــدبیر1

 قضـا  همیشه تـــو تدبیر مـوافق یا و  قدر  همیشـه تو فرمان  متـابع  ( ایــا2

    امیــــر ای گفتند   و آوردنــد عــذر  اسـیر  تقـدیرش دست را  ما ( کــرد3

 داشت توان  چون پنهان تقدیر،  از رخ  داشـت نهان  را  خود هاشاخه ( میان4
 

 کدام بیت در بردارندۀ مفهوم بیت زیر است؟  

 شوی   هنر  اهل  درگه  خاک  کـه  بــاید حافظا است  وصال  هوای  سرت  در  گر
 خواهی    چو کعبه حرمت اهل هنر چه می هنــراننـد کعبـۀ دل خلق( کنـــون که بی1
 بسی نمــاند که هـــر ناقصی شود کامل   ( ز بس که اهل هنر را بزرگ کرد و نـواخت2
 ای گر داشت از فرهاد بود بیستــون آوازه کنند اهـل هنــر نام بزرگان را بـلنــد( می 3
 چرا  کامل  مرشد روی ز  پوشی می چشـم رفـت  معراج بر خورشید نظّاره از ( شبنـــم 4
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ن  ∎∎ جمه أو التعریب: )  األصحعی ّ  الجواب للتر
ن
 (2821 -واألدق ف

  :»!
ً
ا ت کثت  َ ر  فتحت 

ً
تر نشاهدها الیوم خیالّیة

ّ
 هذه األفالم ال

َ
 أن تکون

ُّ
ظن

َ
 »لم تکن والدتر ت

 هایی که امروز دیدشان تخیلی باشد لذا تعجب کرد! کرد که این فیلممادرم گمان نمی (1
 کرد این فیلمی که امروز دیدیمش تخیّلی است، بسیار متعجب شد! ( مادرم که گمان می2
 هایی که امروز دیدیمشان، تخیّلی باشد پس بسیار تعجّب کرد! کرد که این فیلم( مادر من گمان نمی3
 زده شد!هایی که امروز دیدشان تخیّلی نیست، بسیار حیرتمن با این گمان که این فیلم( مادر 4

 

وس کرونا کان تالمیذی یتعارف  عارف!«:  ون»قبل شیوع فت 
ّ
َسّّم یوم الت

ُ
 حفلة تنعقد قبل بدایة الّسنة الدراسیة و ت

ن
 ف

آموزان من خود را معرفی کردند و آن روز  ( قبل از شیوع ویروس کرونا جشنی پیش از شروع سال تحصیلی برگزار شد و دانش1
 آشنایی نام گرفت! 

تحصیلی برگزار شد و روز آشنایی نام گرفت با یکدیگر آشنا  آموزان در جشنی که قبل از سال  ( قبل از شیوع ویروس کرونا دانش2
 شدند!

شد با  شد و روز آشنایی نامیده می میبرگزار  آموزانم در جشنی که قبل از آغاز سال تحصیلی  ( قبل از شیوع ویروس کرونا دانش3
 شدند! یکدیگر آشنا می

نامیدند  شد و آن را روز آشنایی میسال تحصیلی برگزار می  آموزان من در جشنی که پیش از( قبل از شیوع ویروس کرونا دانش4
 شدند! به یکدیگر معرفی می

 

  :»! ّ  ذلک لیس حقیقر
ر
 أن

ُّ
ن
ُ
ظ
َ
 من غیمٍة سوداء و ست

ُ
ط
َ
 تتساق

ً
 أسماکا

ً
ری یوما

َ
ق أن ت

ّ
َصد

ُ
 »هذه الّسائحة لن ت

تواند افتند و گمان خواهد کرد که آن نمیز ابری سیاه میهایی را ببیند که ا ( این گردشگر باور نخواهد کرد که روزی بیاید که ماهی1
 واقعی باشد!

افتند و گمانش این خواهد هایی را دیده است که از ابری سیاه میاین گردشگری است که راست نخواهد گفت که روزی ماهی(  2
 بود که آن، واقعی نیست! 

 افتند و گمان خواهد کرد که آن، واقعی نیست!ببیند که از ابری سیاه میهایی را این گردشگر باور نخواهد کرد که روزی ماهی( 3
افتند و خواهی پنداشت که آن،  هایی را ببینی که از ابری سیاه به پایین میباور این گردشگر این خواهد بود که روزی ماهی(  4

 واقعی نیست!
 

  
ً
شا

ُ
 إیراننا اإلسالمّیة نحاوُل أن نتعایش َمَع الناس تعای

ن
فّرقوا مسلّم العالم!«: »ف

ُ
 الُعمالَء أن ی

ُ
نا لم نسمح

ر
 و إن

ً
 ِسلمّیا

افکنی میان  آمیزی داشته باشیم و قطعاً به مزدوران اجازه تفرقه( در ایران اسالمی، ما در تالش هستیم که با مردم زندگی مسالمت1
 مسلمانان عالَم را ندادیم! 

آمیزی زندگی کنیم و به مزدوران اجازه ندادیم که مسلمانان  دم به صورت مسالمتکنیم که با مر( در ایران اسالمی خود تالش می2
 جهان را متفرّق کنند! 

کنیم و به مزدوران اجازه ندادیم که مسلمانان  آمیز با مردم زندگی میکنیم و به صورت مسالمت( در ایران اسالمی خود تالش می3
 دانشمند را دچار تفرقه کنند!

ای صلح آمیز زندگی کنند و به مزدوران اجازه نخواهیم داد که مسلمانان  کنیم که مردم به گونهمی خود تالش می( در ایران اسال4
 دانشمند را متفرق کنند! 

 

یل إجتناِب اإلس 
َ
 ع
ً
 قائمة

ْ
ت
َ
 اآلن قد کان

ّ )ص( حترّ تی
ّ
ته من زمن الن

َ
 رسال

ر
ُم أدیان الناس المختلفة أِلن  القرآن یحتر

ّ
 «: اَءة! »لتعلّم أن

گذارد، زیرا از زمان پیامبر تا االن رسالتش بر دوری از بدی کردن استوار  های متفاوت مردم احترام می( باید بدانی قرآن به دین1
 بوده است!

های مردم مختلف بدین خاطر است که رسالتش از زمان پیامبر تا به اآلن بر پرهیز از  ( باید بدانید احترام گذاشتن قرآن به دین2
 کردن استوار بوده است! بدی 

ها  گذارد، چون رسالتش از زمان پیامبر تا اآلن برمبنای دوری کردن از بدیهای متفاوت مردم احترام می( باید بدانی قرآن به دین3
 بوده است!

براساس دوری از بدی  شمارد و رسالت خویش را از زمان پیامبر تا اآلن  های مردم مختلف را محترم می( باید بدانی قرآن دین4
 کردن استوار گردانیده است!
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 ؟خطأ کم عبارة فیها  
   - الف

ن
َستن عنده ف

َ
 !: کاش پدرم مرا در آن رستوران نزد خود بنشاند!لک المطعمذلیت أتی أجل

 فیها  - ب
ی
 مکتبة ندرس مع أصدقات

ن
 خوانم نیست!ای که با دوستانم در آن درس می!: کیفی در کتابخانهال حقیبة ف

 مدینتنا  - ج
ن
نا نتخّرج من أفضل الجامعة ف

ّ
 بهترین دانشگاهی که در شهرمان است اخراج نشویم!  از  !: امیدواریم که لعل

م  - د
ّ
جع کتاب صدیقه من المعل  زمییل إستر

ّ
 أن

ُ
 ش را از معلم پس گرفت!ب ام همانا کتا!: دیدم همکالسیرأیت

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

ن    : الخطأ عی ّ

 بارد! هایی میهایی وجود دارند که از آسمانشان ماهی!: سرزمینتمطر من سماءها أسماکهناک بالد ( 1
 جّواله مکسور( 2

ّ
 !: مرد تظاهر کرده بود که تلفن همراهش شکسته است! کان الرجل تظاهر بأن

ّمه( 3
ُ
 نائٌم فی أیدی ا

ٌ
 الطفل ملک

ّ
 ای خوابیده در دستان مادرش است!!: کودک همچون فرشتهکأن

ی إیل الّص ( 4  ایم! !: مسلمانان را به صلح و شادی دعوت کردهح و الفرحل قد ندعو المسلمی 
 

 آموز بهتر از درس خواندن نیست: هیچ کاری برای دانش 

راسة!  (1
ّ
 ال عمَل للطالب أحسن من الد

راسة!  (2
ّ
 لیس للتلمیذ عمٌل أفضل من الد

رسة للطالب!  (3
ّ
 ال العمل أحسن من الد

راسة و لیس عمل أحسن منه!  (4
ّ
 أفضل العمل للطالب هو الد

ة ثّم أجب عن األسئلة ) التایل النص اقرأ  ∎∎
ّ
 النّص:  ناسبی( بما  29- 31بدق

ة  »      الـمحیطات مساحات كبي 
َّ
ی من المياه المالحة، وتغّطي    تتكّونإن ی   اثنی   من سطح الكرة األرضية، ويسكن بالمائة    وسبعی 

ً
تقريبا

 من دورة الكربون والماء  23000فيها  
ً
متلك الكرة  ت   . المهمة للحياة عىل األرضولهذا السبب  نوع من المخلوقات البحرية، وتعتير جزءا

 : ، الهندي، الهادئ،  المحيط األرضية خمسة محيطات هي ي والمتجمد الشمایلي  األطلسي  . المتجمد الجنوبر

ها  أّما      
ّ
    مناطقالبحار بأن

ً
 من المحيط ومتصال

ً
واسعة من المياه المالحة تحاط باليابسة من جميع جوانبها، ويمكن للبحر أن يكون جزءا

ي العالم؛ كالبحر األحمر، واألسود  به،
 . وهناك العديد من البحار فی

ی البحار والمحيطات، ومن أبرزها: المحيطات أعمق من     مائية  مسطحات  عن  عبارة  المحيطاتالبحار.  هناك العديد من الفروقات بی 
صلة  غي    أو   متصلة  إما   مالحة  مياه   عن  عبارة  البحار   بينما   األرض  سطح  عىل  توجد   ضخمة

ّ
بالمحيطات والبحار أصغر ِمن الـمحیطات   مت

»!
ً
 أیضا

 

ن   ص( : الـخطأ عی ِ
ّ
 )حسب الن

 لألرض!   السطحية المياه من  ٪27 المحيطات تشكل( 2 المحيطات!  مثل  مالحة مياه  لها  البحار ( 1

 ! المحیطات من أصغر  لكنها  المحيطات، من أکي   البحار  عدد ( 4 ! األسود  البحر  من أعمق األطلسي  المحيط ( 3
 

ص( 
ّ
ن الصحیح:)حسب الن  عی ِ

ون ثالثة  يوجد ( 1 ي   البحرية الكائنات من نوع  ألف وعشر
 المحيطات!  فی

صل( 2
ّ
 ! الهادئ بالمحيط قزوين  وبحر  األحمر  البحر  یت

  البحار  تكون أن يمكن ال ( 3
ً
 بالمحيطات!  فقط  متصلة ولكنها  المحيطات، من جزءا

صلة غي   البحار ( 4
ّ
صلة البحار   من أصغر  مت

ّ
 ! بالمحيطات المت

 

  المحيطات تلعب لماذا  
ً
   دورا

ً
 األرض؟ عیل للحیاة  مهما

1)  
َّ
 الحية!   للكائنات المياه  مصادر  أهم  من تعتير   المحيطات ألن

2)  
ّ
ل  المحيطات ألن

ِّ
ی  المسافة تقل  ! المختلفة الدول بی 

3)  
ّ
 والماء!   الكربون دورة  من  جزء  المحيطات ألن

4)  
ّ
ي  تعيش الحية الكائنات من  العديد  ألن

   ! المحيطات فی
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ن  ∎∎ ی ِ
َ
  الَصحیح ع

ن
    التحلیل ف

ن
 النّص:  ناسبی( بما  32-33) واإلعراب الرصف

 : تتکّون 

ي )عىل وزن ةللغائب (1
ة: ت، مزید ثالب  ل حروفه األصلیَّ فعَّ

َ
کوین(مصدره:  ن  ،و  ،کت

َ
 فعل ومع فاعله والجملة فعلّیة  / ت

ل بزیادة حر  للمخاطب، فعل مضارع،( 2 ي )مصدره عىل وزن تفعُّ
 ( / فعل ومع فاعلهف واحدمزید ثالب 

ي )مصدره: ةللغائب( 3
ن  ، مزید ثالب  کوُّ

َ
ِ زائدیِن( /فعل ومع فاعله   ت

ی  بزیادة حرفی 

)ماضیه: ( 4 ي
   مزید ثالب 

َ
ن وَّ

َ
 محذوف لیس فعل و فاعله / للغائبة(ک

ً
 الجملة فعلّیة   و  ا

 

صلة:  
ّ
 ُمت

/نعت و  ذ مأخو  ،مؤنث مفرد،  اسم،( 1 ي
 « غي  موصوفه»ِمن مزید ثالب 

صال« مؤنث،  مفرد،( 2
ّ
 «غي  الـمضاف إلیه ومضافه» / مصدره»ِات

ي  مأخوذ  اسم،( 3
 « غي  الـمضاف إلیه ومضافه»/ )مصدره:وصل(ِمن مجّرد ثالب 

 «غي  نعت للموصوف»/ ه عىل وزن ِانفعال مصدر  مؤنث، اسم،( 4
 

ن    ضبط الحرکات أو قراءة الکلمات:  الخطأ عی ّ
ن
 ف

بیعّیة!  (1
َّ
اهرة الط

ّ
 الناس هذه الظ

ُ
 ُیالِحظ

ة«  (2
َ
ة و ال الّسّیئ

َ
وی الَحَسن

َ
ست

َ
 »ال ت

3  ) ! یَ  هؤالء الُمسِلمی 
ُ
ق رِّ

َ
المک ُیف

َ
 ک

اس إبراهیم للُمحاِکَمة!  (4
ّ
ُ الن

 أحضیُ
 

 

ائ 
ّ
 حروفِه الز

ُ
ذی یختلف عدد

ّ
ن الفعل ال ِن البقیة: دعی ّ

َ
 ة ع

ی بعد اإلیمان!  (1 ُر قلَب المؤمنی  وِّ
َ
 هللا سُین

ّ
 إن

مینا فی َمدرسِتنا!   إعتمدنا أنا و أصدقابی  (2
ّ
 کّل معل

3)  
ّ
بإن

ّ
نت  الطّل موا دروسهم من اإلنير

ّ
 ! تعل

نا فی الّسنة الماضیة( 4
ّ
 ! إنکش باب صف

 

 أّی عبارٍة جاء المصدر؟  
ن
 ف

1 ) 
ّ
 هل تصد

ّ
 أن

ُ
 فی المحیطسماک  هذه األ ق

ّ
 ؟ ال تتعایش إّل

 یفیدنا فی حیاتنا  السنة الماضية( فی 2
ً
متنا درسا

ّ
م معل

ّ
 ! تعل

 ! إمامنا الثالث إن شاء هللالزیارِة   هب إیل کربالء( سأذ3

4 ) 
َ
ة  العربیَّ

َ
غة
ُّ
ِم الل

َّ
ها تعل

ّ
 ال  ألن

ّ
ی غة الل ی المسلمی  کة بی   ! مشير

 

  : ِ
ن ی 
َ
رف
َ
 جاء فیها فعالن بزیادة ح

ً
ن عبارة  عی ّ

نت1 دّرسهم عير اإلنير
ُ
 عندما ا

ً
 ! ( تالمیذی یشاهدون فلما

 ! المدرسة و أضحک( فی أّیام طفولتر کنت ألعب فی ساحة 2

ّ عندما تشتغلون فی متجری! 3  ( أوالدی تعاونوا عىل الير

 ( لننتقم من عمالء عدّو بالدنا و نقاتلهم عندما یهجمون علینا! 4
 

نت قد  
ُ
یتتن ک

َ
 المقصود من العبارة »ل

ن
ن الصحیح ف  عی 

ُ
 : !«إیل بیت زمییل عندما دعاتن إیل بیته ذهبت

! أن أذهب إیل بیت أرجو ( 1  زمیىل عندما یدعوبی

 أذهب إیل بیت زمیىل! ال ُیمکن یل أن ( 2

 ! ( الذهاب إیل بیت صدیقر صعب عىلّ 3

 ! أذهب إیل بیته فیدعوبی یحّب أن  ( زمیىل 4
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ن عبارة فیها    عی ّ
ً
 نفیا

ُّ
 : »ال« أشد

ل فی مواضع تال  ( علیک أن1
َّ
هم!  کض نفس عرّ تتدخ

ّ
 للت

2 
ّ
ف ال( هل تعلمون أن  ! هسبن و  هبأصلال   أدبهب  تلمیذ شر

هم فی هذ3
ّ
: ال تجعل الکرایّس کل قی

ّ
 موظ

ُ
 الغرفة!  ه ( قلت

 هللا ال یحّمل عباده ما ال طاقة لهم به4
ّ
 ! ( قیل فی القرآن أن

 

ن ال   حصعی ّ
ن
:   یح ف

َ
د
ّ
ذی قد أک

ّ
 الجزء ال

 (جاء نضهللا و الفتح) : «جاء نض هللا و الفتح»لقد ( 1

 هللا2
ّ
تب فی القرآن: »إن

ُ
 مع الصابرین«: )هللا مع الصابرین( ( ک

یَ أ( 3  یأُمر المسلمی 
َ
 القرآن

َّ
! )القرآن(  َیسبّ ن ال إن یَ کی   وا معبوداِت المشر

هم کانوا صبور 4
ّ
ی لنا أن  ! )ین( مصارعات األنبیاء مع أقوامهم تّبی 

ً
 (هم کانوا صبورا
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بخش فرصت محدود  های اساسی و فراگیر در طول تاریخ که ذهن بشر را به خود مشغول کرده، چیست و پایانیکی از پرسش  -41
 هایش کدام است؟ انسان برای استفاده از سرمایه 

 توّفی دنیا و  - ارزش بودن آن( چیستی حقیقت دنیا و کم1
  مرگ و اجل  -( ماهیت مرگ و آیندۀ انسان پس از آن2
 دنیا و توّفی   -( ماهیت مرگ و آیندۀ انسان پس از آن3
 مرگ و اجل  - ارزش بودن آن( چیستی حقیقت دنیا و کم4

 

 داشت؟خواهد  کدام ویژگی در مورد بعد جسمانی انسان صحیح است و در چه صورت زندگی انسان پایانی اندوهناک    -42
 از مرگ گریزی وجود نداشت.  -شود  دائم در حال تجزیه و تحلیل است و مستهلک می (1
 شد.یکباره راهی دیار فنا و نیستی می  -دهد  بعد از مرگ، آگاهی و حیات خود را از دست نمی  (2
 . نداشت وجود از مرگ گریزی -دهد  بعد از مرگ، آگاهی و حیات خود را از دست نمی  (3
 شد.یکباره راهی دیار فنا و نیستی می  -شود  یه و تحلیل است و مستهلک می( دائم در حال تجز4

 

وادر حدیث شریف »  -43
ُ
َبه
َ
ت
ْ
وا ان

ُ
ا َمات

َ
ِإذ
َ
اُس ِنَياٌم ف

َّ
 « مرگ به چه چیزی تشبیه شده است؟ الن

 ( خوابی کوتاه و گذرا 1
 ( بیداری از خواب 2
 ( طلوعی برای روح و غروبی برای جسم 3
 به عالم برتر( پل انتقال از دنیا 4

 

 راه نداشتن ناامیدی و افسردگی در انسان معتقد به معاد به کدام سبب است؟   -44
 داند که هرچه بیشتر در راه خدمت به خلق خدا گام بردارد، آخرت او زیباتر خواهد بود.( می 1
   بیند. هایش را میداند و اطمینان دارد که خداوند، او و تالش( می 2
  بیند. چیزی جز ننگ و ذلت نمی( حیات این دنیا را 3
 داند. ( مرگ را جز سعادت و مالقات خدا در درجات برتر بهشت نمی4

 

 هایی است؟ هر یک از اوصاف زیر در خصوص دانایی یا فقدان آن، دربارۀ چه دیدگاه  -45
« الف(  

َ
ُمون

َ
ْعل
َ
وا ي

ُ
ان
َ
ْو ك

َ
 »ل

 ب(  
َ
ُهْم ِبذِلک

َ
ٍم«  »َو ما ل

ْ
 ِعل

ْ
 ِمن

1« )َّ
 
ََِّّإن ار 

 
ََّّالد

 
ة ِخر 

آ
ََّّاْل

 
وان ي  ح 

ْ
َّال ِهي 

َ
ا»-«ل

 
ن
 
ات ي  َّح 

 
َِّإَّل اَِّهي  اَّم  ي  حآ

 
َّن َّو 

 
وت م 

 
اَّن ي 

آ
ن
ُّ
 « الد

2« )َّ
 
ََِّّإن ار 

 
ََّّالد

 
ة ِخر 

آ
ََّّاْل

 
وان ي  ح 

ْ
َّال ِهي 

َ
َّماَّهِذهَِّ» -«ل ََّّو 

 
ياة نياَّالح 

ُّ
ِعٌبََّّالد

َ
َّل هٌوَّو 

َ
َّل
ا
 «ِإَّل

3« )َّ
 
وت ياَّو ََّّنم  حآ

 
ناَّو ََّّن

ُ
ِلک هآ ََّّماَّي 

ً
َِّإَّل ر 

آ
ه
 
َّم»-«َّالد ََّّاَّهِذهَِّو 

 
ياة نياَّالح 

ُّ
ِعٌبََّّالد

َ
َّل هٌوَّو 

َ
َّل
ا
 «ِإَّل

4« )َّ
 
وت ياَّو ََّّنم  حآ

 
ناَّو ََّّن

ُ
ِلک هآ ََّّماَّي 

 
َِّإَّل ر 

آ
ه
 
ا»-«َّالد

 
ن
 
ات ي  َّح 

 
َِّإَّل اَِّهي  ا«َّم  ي  حآ

 
َّن َّو 

 
وت م 

 
اَّن ي 

آ
ن
ُّ
  الد

 

آورد و کدام معاد را فراهم میعقیده به عدم ظرفیت دنیا در اعطای جزای بسیاری از جرائم، زمینۀ کدام یک از براهین ضرورت   -46
ْم عبارت شریفه تأکیدی مجدد بر قطعیت وقوع وعدۀ »

ُ
ک
َّ
َمَعن

ْ
َيج

َ
ِقياَمةِ  ِإل   ل

ْ
ْوِم ال

َ
 شود؟« محسوب میي

َِّفيهَِّ» -( عدل الهی 1 ب  يآ  «الَّر 
َِّفيهَِّ» - ( حکمت الهی2 ب  يآ  «الَّر 
 َّٱ»  -( عدل الهی 3

ّ
و ََّّالَََّّلل

 
َّه

 
َِّإَّل

 
ه
َ
 « ِإل

 َّٱ»  - ( حکمت الهی4
ّ

و ََّّالَََّّلل
 
َّه

 
َِّإَّل

 
ه
َ
 «ِإل
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ای اعتراف کرد و این ماجرا چه چیزی را در مورد  )ع( پس از مشاهدۀ کیفیت زنده شدن حیوان خود، به چه جمله  رحضرت عزی  -47
 کند؟ معاد ثابت می

 معاد، رویدادی حتمی است. -«.( »خدا به هر خلقتی داناست1
 معاد، رویدادی حتمی است. -«.( »خداوند بر هر چیزی تواناست2
 معاد، امری ممکن است.  -«.( »خداوند بر هر چیزی تواناست3
 معاد، امری ممکن است.  -«.( »خدا به هر خلقتی داناست4

 

که سخن گفتن از معاد، سخن گفتن از زندگی است، کدام است و کدام دسته از دالیل اثبات معاد، تحقّق آن را الزم علیت این  -48
 داند؟ می

      ضرورت معاد   -را زندگانی دنیا، کوتاه و گذراست.( زی1
 امکان معاد  -( زیرا معاد بخشی قطعی از زندگی ماست.  2
   ضرورت معاد   -( زیرا معاد بخشی قطعی از زندگی ماست.  3
 امکان معاد  -( زیرا زندگانی دنیا، کوتاه و گذراست.4

 

کر  سُکنند و پرسش آنان که با  در وجود معاد شک ندارند، آن را انکار می  کهها با ایناز نگاه آیات قرآن کریم، چرا برخی انسان  -49
 کدام است؟  ،بر کبائرند  مصرّ ها،  به نعمت

 کند؟« های پوسیده را زنده می »خداوند چگونه این استخوان -خواهند بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کنند. ( می1
»هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم    -دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کنند.خواهند بدون ترس از  می(  2

 شد؟« 
 »هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟«  -های آنان را سخت کرده است.( تجاوز و گناهکاری، دل3
 کند؟« های پوسیده را زنده می»خداوند چگونه این استخوان -ه است.های آنان را سخت کرد( تجاوز و گناهکاری، دل4

 

 کند؟ به کدام یک از دالیل اثبات امکان معاد اشاره می  ،هر یک از عبارات قرآنی ذیل  -50
 کنیم.« گونه که بوده، مجدداً خلق میها را نیز همانالف( »بلکه سر انگشتان آن

 باره زنده کند؟ بگو همان خدایی که ...« های پوسیده را دوب( »کیست که این استخوان
 فرستد تا ابر را برانگیزند...« ج( »خداست که بادها را می

 زنده شدن مردگان  - مرگ و زندگی در طبیعت - ( قدرت نامحدود الهی1
 مرگ و زندگی در طبیعت  -آفرینش نخستین انسان  - ( قدرت نامحدود الهی2
 مرگ و زندگی در طبیعت  -انسان آفرینش نخستین  -( زنده شدن مردگان 3
 زنده شدن مردگان   -مرگ و زندگی در طبیعت  -( زنده شدن مردگان 4

 

 نماید و متبوع آن کدام است؟را بیان می  )ص(حد افضل عبادات با عنایت به کالم پیامبر مهربانی  تقابل با    هکدام عبارت شریف  -51
1) «َّ

ّ
َّذاِتَّاَلل ي

رواَّف 
ّ
ك
 
ف
 
 اش با خدا ن به خود و رابطهدوچندانی معرفت انسا -« الَّت

2) «َّ
ّ

َّذاِتَّاَلل ي
رواَّف 

ّ
ك
 
ف
 
 ذهن محدود بر نامحدود  ۀ عدم توان احاط -« الَّت

3) «َّ ِسي
آ
ف
 
َّن

َ
َِّإَل ي ِ

ن 
ْ
ِكل
 
َّت
 
 اش با خدا دوچندانی معرفت انسان به خود و رابطه  -« َّل

4) «َّ ِسي
آ
ف
 
َّن

َ
َِّإَل ي ِ

ن 
ْ
ِكل
 
َّت
 
 ذهن محدود بر نامحدود  ۀعدم توان احاط  -« َّل

 

گیرد، تجلّی کدام موضوع تبلور دارد  الوجود در مقام مفارقت قرار میواجب اتالوجود با مصنوعممکن  اتضعی که مصنوعدر مو  -52
 سازد؟و کدام کالم وحی آن را مدلل می

ََّّو َّ» -  ( نیازمندی موجودات به خدا در بقا1
 
ِميد ح 

ْ
َّال ُّ ي ِ

ن 
 
غ
ْ
َّال و 

 
َّه  

ّ
 «اَلل

ََّّو َّ» -  موجودات( عدم نیازمندی خداوند به 2
 
ِميد ح 

ْ
َّال ُّ ي ِ

ن 
 
غ
ْ
َّال و 

 
َّه  

ّ
 «اَلل

َِّ»  -  ( نیازمندی موجودات به خدا در بقا3
ّ

َّاَلل
َ

َِّإَل اء  ر 
 
ق
 
ف
ْ
َّال م 

 
ت
آ
ن
َ
َّ«َّأ

َِّ» -  ( عدم نیازمندی خداوند به موجودات4
ّ

َّاَلل
َ

َِّإَل اء  ر 
 
ق
 
ف
ْ
َّال م 

 
ت
آ
ن
َ
 «َّأ
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باشد، از حیث نیازمندی کدام درست است و موجودات چه وجهی از خداوند   االرض«  و   هللا نور السماوات»شریفۀ    آیۀ اگر مبنای ما،    -53
 دارند؟

  آیات الهی  ای ازآیه-بقا  در نیازمندی در پیدایش و نیازمندی ( 1  
 ای از آیات الهی آیه – نیازمندی در پیدایش ( 2  
 نوری از انوار وجود الهی  -نیازمندی پیدایش و و نیازمندی در بقا ( 3  
 نوری از انوار وجود الهی  -نیازمندی در بقا ( 4  
 

علت عدم توجه انسان به مداومت نیاز به خداوند و علت درخواست عاجزانۀ پیامبر مهربانی )ص( از خداوند، مبنی بر عدم دریغ    -54
 ای، چیست؟لحظه  ۀرحمت حتی به اندازلطف و  

 افزایش خودشناسی                  –غفلت  (1
 افزایش خودشناسی  –  معصیت( 2
 افزایش عبودیت و بندگی  –غفلت ( 3
 افزایش عبودیت و بندگی  –  معصیت( 4

 

 الس  أیس »  ۀعبارت شریف  -55
ی
 است؟   عبارت شریفه، بازتاب کدام «ماوات و االرضله من ف

1)َّ«َّ
ّ

َّاَلل ي
ِرَّف 

ُّ
فك

 
َّالت

 
ِةَّإدمان

 
َّالِعباد ل 

 
تةَّأفض در 

 
َّق َّ«وَّف 

2«َّ)َِّ
ّ

َّاَلل
َ

َِّإَل اء  ر 
 
ق
 
ف
ْ
َّال م 

 
ت
آ
ن
َ
َّ«ََّّأ

اِتَّو َّ(َّ»3 او  م  َّالس  ور 
 
َّن  
ّ

ِضََّّاَلل رآ
آ 
َّ«َّاْل

اِتَّو َّ(َّ»4 او  م  َّالس  ي ِ
اَّف  َّم  ِ

ّ
ِضَََّّلِل رآ

آ 
َّاْل ي ِ

اَّف  َّ«م 
َّ

 ؟ بوده و وضعیت این شخص چگونه قابل توصیف استشرک در ربوبیت کدام    ۀنتیج  -56
 .هستحتماً گرفتار شرک در خالقیت نیز   -  .ستاوتدبیر مستقیم  ۀنتیج م آموز توسط معلتعلیم دانش( 1
 . هستحتماً گرفتار شرک در خالقیت نیز  -  .( شفابخشی بیمار مستقل از خداوند است2
 . ر خالقیت را قبول کندد ممکن است توحید   -  .( شفابخشی بیمار مستقل از خداوند است3
 . ر خالقیت را قبول کنددممکن است توحید    -  .ستاوتدبیر مستقیم  ۀنتیج آموز توسط معلم تعلیم دانش( 4

 

خود را در کدام توحید    افتخارمنین علی )ع(  ؤنی بوده و امیرالمآبیانگر مفهوم کدام عبارت قر  «خداوند »نفی شرک در یگانگی    -57
 ؟ یافته است

1)َّ«َّ
ٌ
د ح 

َ
َّأ  
ّ

َّاَلل و 
 
َّه لآ

 
َّ»َّ- «ق لِّ

ُ
َّك اِلق 

 
َّخ  

ّ
َّاَلل ار  ه 

 
ق
ْ
َّال
 
اِحد َّهوالو  ٍءَّ و  آ ي

 «ش  

2َّ)«َّ
ٌ
د ح 

َ
ًواَّأ

 
ف
ُ
َّك
 
ه
َ
َّل نآ

ُ
ك َّي  مآ

َ
َّ»َّ-«ل ار  ه 

 
ق
ْ
َّال
 
اِحد َّهوالو  ٍءَّو  آ ي

َّش   لِّ
ُ
َّك اِلق 

 
َّخ  

ّ
 «اَلل

3َّ)«َّ
ٌ
د ح 

َ
َّأ  
ّ

َّاَلل و 
 
َّه لآ

 
َّ»َّ- «ق بُّ َّر  و 

 
ه اَّو  بًّ َّر  ي ِ

غ  بآ
َ
َّأ ِ
ّ

َّاَلل ْيآ 
 
غ
َ
َّأ لآ

 
ءٍَََّّّق آ ي

َّش   لِّ
ُ
 «ك

وًَّ»(4َّ
 
ف
ُ
َّك
 
ه
َ
َّل نآ

ُ
ك َّي  مآ

َ
َّل

ٌ
د ح 

َ
َّ»َّ-«اَّأ بُّ َّر  و 

 
ه اَّو  بًّ َّر  ي ِ

غ  بآ
َ
َّأ ِ
ّ

َّاَلل ْيآ 
 
غ
َ
َّأ لآ

 
ءٍَََّّّق آ ي

َّش   لِّ
ُ
َّ«ك

َّ

ٍّ وَ »  ۀشریف  ۀ با توجه به آی  -58  َوِل 
ْ
وِنِه ِمن

ُ
 د
ْ
ْم ِمن هُ

َ
ا َما ل

ً
د
َ
ح
َ
ِمِه أ

ْ
ك
ُ
ِ  ح

ی
 ف

ُ
ِك

ْ
ْش

ُ
 ي
َ
 شود؟«کدام مفهوم دریافت میَل

 به صورت مستقل در امور عالم تدبیرکند.  تواندعالم است واگر او به کسی اذن دهد، آن شخص می ۀخداوند ولی هم (1
 موجودات والیت مستقل ندارد. خداوند است و غیر از او کسی بر ۀهرگونه تصرف در جهان، حق و شایست (2
 یت خود را به او واگذار کرده است.کند، یعنی بخشی از والها معرفی میرا ولی انسان )ص(  اگر خداوند پیامبر اکرم (3
 آن اوست.  ها نیز خداوند است و مالکیت و ربوبیت نیز ازچون مخلوقات جهان از خدایند، مالک اصلی و حقیقی آن (4

 

 »  ۀبازتاب پایبندی به کلم  -59
 
 ؟ کدام توحید است  ۀ ثمرو توحید در والیت    چیست  « هللاال اله اَل

 «ال یشرک فی حکمه احداً » -  زندگی فرد مسلمان ۀتغییر هم (1
 « ال یشرک فی حکمه احداً» -  حقوق اسالمی فرد مسلمان  احکام و  ۀبه رسمیت شناخته شدن هم (2
 « وات واالرضام هلل ما فی السّ» -  زندگی فرد مسلمان ۀ( تغییر هم3
 « االرض وات وام فی السّ  هلل ما» -  حقوق اسالمی فرد مسلمان  احکام و  ۀ( به رسمیت شناخته شدن هم4

 

 ایم؟ مفهوم کدام آیه را انیس خود کرده  ، و ناخواسته به سوی خداست«  خواستهتوجه مخلوقات  »  :اگر گفته شود  -60

1)َّ«َّ َّ»َّ(2ٍَََََََََّّّّّّّّّء«هللاَّخالقَّکلَّش  َّالواحدَّالقهاََّّهوَّ»(3َََََََّّّّّّّ«مدهللاَّالصا َّ»(4ََََّّّّ«ار 
َ
ََّّدَّو َّلَِّمَّی َّل

َ
َّل

َ
َّ«دمَّیول
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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. 

61-  Due to the public concern over the deadly virus, the government is trying to control the rapid and 

hazardous spread of COVID-19, and a plethora of restrictive measures -----------. 

1) had been taken   2) are taken 3) have taken 4) are being taken 
 

62-  According to the agreement we had and the down payment we made with the restaurant, we ------

-----have the dishes beforehand and ready to be served on the tables. 

1) are going to            2) will  3) would 4) could 
 

63-  This door seems to have -----------  problem. My toolbox is over there in -----------  cupboard. Could 

you please give me ----------- hammer to fix the door lock? 

1) ---/the/a                  2) the/a/the 3) a/the/the 4) a/the/--- 
 

64-  ----------- are vegetarians and are interested in chewing the ----------- of the plants. 

1) Sheeps/leaf            2) Sheep/leaves 3) Sheeps/leaves 4) Sheep/leaf 
 

65-  As soon as we make a mistake, everyone becomes wiser, even the stupidest people we know try to 

-----------  us. 

1) deceive                  2) improve 3) advise 4) understand 
 

66-  Everyone in the world has the right to live in a ----------- place and enjoy having a private zone. 

1) living 2) safe 3) common 4) far  
 

67-  I think he is somehow odd. Wherever he goes, he takes his -----------  and records every detail of 

what happens to him. 

1) bag 2) manner 3) stuff 4) diary 
 

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. 

Although there are many strains of antibiotic bacteria now present in hospital wards, antibiotics have 

effectively served their original purpose over the course of the past eighty years. They have been able to (68) 

----------- the infections of countless individuals and save millions of lives. Antibiotics have changed the way 

in which many common diseases are viewed. Being infected with bacterial pneumonia, for instance, is no 

longer considered fatal. Rather, it is viewed as a mundane infection that can be cured (69) ----------- a simple 

course of antibiotics. The number of antibiotics available for use has also affected their (70) -----------  on 

society. Even if one antibiotic is ineffective in treating a disease, there are, for most common infections, a 

host of other drugs that can be used to cure the disease effectively. The development of antibiotics over the 

past eighty years (71) -----------  the relationship between humans and disease. Antibiotics have given humans 

the power to fight back (72) -----------  against microorganisms in a way that would have been considered 

impossible just a century ago. 

68-  1) cure    2) cancel  3) spread   4) contain 

69-  1) as   2) in    3) over    4) with 

70-  1) role   2) impact  3) treatment   4) damage 

71-  1) have changed  2) has changed 3) was changed  4) changed 

72-  1) clearly   2) effectively  3) continuously  4) calmly 
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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: 

Ever wonder why we have wisdom teeth? If you're like most people, you'll have your wisdom teeth 

removed before they even start to surface. How can we just throw away teeth without their absence having 

an impact on the state of our mouths? The science of dentistry studies questions like this. Although it dates 

back to 3700 B.C. in Egypt, dentistry ,as we know it, did not emerge until the 19th century, when people 

began to study systematically the mouth, gums, jaw, and teeth. Modern dentistry is an intrinsic part of our 

lives. Nowadays, we cannot go a day without hearing something about teeth cares, even if it is only through 

our television sets. If we have gingivitis, we can use mouthwash. If we have cavities, we can get fillings in a 

variety of colors and material types. If we have yellow teeth, we can make them white again in seven short 

days. And, if we have crooked teeth, we can get braces. In fact, people routinely get braces, so much that we 

consider it an oddity if someone goes through their entire childhood without the experience of going to the 

orthodontist every month. Chances are that if someone does not get braces, they lack money ,time,or the 

interest in getting work done. The evolution of dentistry shows how medical science is changing human 

beings. Because of increasingly good dental care, we don't lose our teeth and rely on our wisdom teeth coming 

in to give us a new set. To answer the question with which we began: We simply don't need those teeth 

anymore. In fact, nowadays we have to pay to get our redundant teeth taken out. 

73-  The article says that we pull our wisdom teeth because ----------- . 
1) we have gingivitis 
2) they cause crooked teeth 
3) we don't need them anymore 
4) we listen to information about teeth care daily on the TV 
 

74-  Which of the following statements is true based on the reading? 

1) Braces are a common solution to yellow teeth. 

2) Egyptian dentists conducted dentistry similar to the way we do today.   

3) We don't expect to lose our teeth because we have been taught how to care for them.   

4) Braces are a rare experience while growing up. 
 

75-  The writer's main purpose is apparently ----------- . 

1) to answer frequently asked questions about teeth 

2) to talk a little about the history of dentistry    

3) to write the section of dentistry for a medical school text   

4) to encourage people to cut down on sweets 
 

76-  All but which of the following problems, according to the article, can dentists fix? 

1) bad breath 

2) yellowing teeth 

3) crooked teeth 

4) root canals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@AntiAzmon



 

13 

گلیسی زبان ان 6ها | مرحله  آزمون همه دروس | کنکوری    

PASSAGE 2: 

It's easy, nowadays, to blame others for bad things that happen to us. We complain that we don't have 

enough money because the government takes taxes. We blame carbohydrates for the amount of fat in our 

bodies. We blame society for our embarrassingly low educational scores. Well, I disagree. I say we could save 

money by skipping McDonald's and buying the non-name-brand food items at the grocery store. I say we're 

fat because we don't exercise. I say we're stupid because we watch too much TV and never read anything 

more difficult than sixth-grade reading material. I say that it's in our own hands if we are operating at less 

than our potential. So, sometimes, when you're at a loss for something to do, change your life for the better. 

Crack open the dictionary at a random page and see what's inside. Seriously.  

Chances are that you'll find something interesting you didn't know before. Reading the dictionary is like 

reading a thousand mini novels, for each word has a story. For example, we often hear someone referred to 

as a 'spinster.' Most of us know that we use this term to describe an old, unmarried woman, but few of us 

know that the name originally had more meaning. The reason that 'spinster' came to refer to all old, unmarried 

women is that in earlier times old, unmarried women had to spin to earn their livings; old, unmarried women 

who could not spin nevertheless got lumped in with the rest. Consider, also, the word 'whirling dervish.' We 

know that this word is used to refer to dancers or tornadoes. Originally, however, the word referred to Muslim 

priests who wandered the land as beggars; in addition to whirling dervishes, there also existed howling and 

dancing dervishes, too. So, take five minutes and read the dictionary the next time you're bored. Seriously. 

77-  What is the best title for this passage?  

1) Unexpected Discoveries  

2) Through the Eye of a Needle  

3) A Thousand and One Word   

4) On the Origin of the Word 
 

78-  How would you describe the author's tone in this piece? 

1) Adamant and angry  

2) Friendly yet tired   

3) Amusing yet serious   

4) Humorous and trivial 
 

79-  Who does the author say is responsible for the state of our lives? 

1) The government 

2) McDonald's 

3) Educators 

4) We, ourselves 
 

80-  Why does the author mention the word "seriously" in line 8 of the first paragraph? 

1) The author thinks the reader will take his/her advice seriously; therefore s/he uses seriously to 
indicate s/he has made a joke.  

2) The author wishes the reader to look up the word seriously in a dictionary.  

3) The author anticipates that the reader will scoff at the author's advice; the author wishes to convey 
serious intent of his/her advice.   

4) The author desires to confuse the reader at all costs. 
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اختصاصی  دفترچه سؤال 1401آمادگی کنکور    

 شود. باشد و با متخلفين برابر مقررات رفتار ميحقوقي تنها با مجوز »گروه ماز« مجاز مي حق چاپ و تکثير سؤاالت به هر روش )الکترونيکي و ...( پس از برگزاري آزمون براي تمامي اشخاص حقيقي و 
 

 

 135 تعداد سؤاالت 

دقیقه 515 مدت زمان پاسخگویی  

 

 زمان پاسخگویی تا شماره  از شماره تعداد سؤال  درس 

شناسیزمین  10 81 90 10 

 35 110 91 20 ریاضی

شناسیزیست  50 111 160 40 

 فیزیک
 20 175 161 15 دوازدهم 

 15 185 176 10 پایه 

 شیمی

 

 20 200 186 15 دوازدهم 

 15 215 201 15 پایه 

 

  6مرحله –های تجربی کنکوری دروسآزمون همه 

05/80/1400  
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 شود، درست است؟ای از چرخۀ ویلسون که منجر به تشکیل جزایر قوسی می کدام گزینه در رابطه با هر مرحله 

 شود. ( پوستۀ جدید با حرکت به طرفین باعث گسترش بستر اقیانوس می1
 گیرد.قرار می  کره سست همرفتی هایجریان تأثیر تحتای ( بخشی از پوستۀ قاره2
 شود. می رانده  فرو دیگر اقیانوسی ورقه زیر به اقیانوسی  ورقه ،اقیانوس آرام از  بخشی در ( 3
 شوند.می  فشرده  رسوبات ،ایی قارههاورقه برخورد و( با کاهش تدریجی وسعت اقیانوس 4

 

گرم آن به ماده پایدار تبدیل شده است. اگر   75/123رادیواکتیو موجود بوده است که اکنون    گرم ماده  D ،  132در ابتدا در توده   
 تواند صحیح باشد؟کدام عبارت می  میلیون سال باشد، در ارتباط با سایر اجزای شکل زیر،  80نیم عمر ماده ناپایدار  

1 )B  است. کرده  رسوب کربنیفر  در 
 شود. می یافت  E  در  پرنده نخستین  فسیل (2
 است.  اردوویسین دوره به مربوط G توده (3
 در پروتئوزوییک تشکیل شده است.  Dتوده   (4
 

 

        

 اند، به جز: آن به درستی بیان شده  مهم   رویدادهای  و  شناسی زمین  زمان  های زیر با توجه به مقیاسهمۀ عبارت 

 پرندگان در دومین دورۀ مزوزوئیک به وجود آمدند.  الف( نخستین
 ب( نخستین دوزیستان در سومین دورۀ پالئوزوئیک به وجود آمدند. 

 دار در سومین دورۀ مزوزوئیک به وجود آمدند. ج( نخستین گیاهان گل
 د( نخستین گیاهان آونددار در دومین دورۀ پالئوزوئیک به وجود آمدند. 

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

 کدام گزینه، علت مناسبی برای عبارت زیر است؟  

 شوند.«های میان اقیانوسی تشکیل میهای اقیانوس اطلس، پشته»در بعضی بخش
 ( فرورانش ورقۀ اقیانوسی به زیر ورقۀ اقیانوسی دیگر 1
 ( حرکت پوستۀ جدید به طرفین و گسترش بستر اقیانوس  2
 ت کره به بستر اقیانوس از محل شکاف( رسیدن مواد مذاب سس3
 ای مجاور خود( فرورانش ورقۀ اقیانوسی از حاشیه به زیر ورقۀ قاره4

 

 شناسی به حساب آورد؟بندی واحدهای زمانی زمینتوان از معیارهای تقسیمها را میکدام عبارت 

 گرفتند.  را سورهااداین جاى جانوران،  این و داده رخ در دوران سنوزوییک پستانداران،  ازدیاد و الف( تکامل
 آمد.  پدید مرتفعى هاىکوه و داد روى زمین در مهمى هاىخوردگى  چین پالئوزوییک دوران اواسط در  ب(
 بودند، پدیدار شدند.  استخوانى ها که دارای صفحات سختاردوویسین، گروهی از ماهی  دوره  طى  درج(  
 تر هستند.سیبری و استرالیا، جوان  های قدیمی یافت شده درسنگی ایران از  هاترین سنگقدیمی  د(
 ( ج و د 4 ( ب و د 3 ( ب و ج 2 الف و ج  (1
  
 به ترتیب شروع و پایان هادئن، متناظر با کدام یک از رویدادهای زیر بوده است؟    

  هواکره  لیتشک، مدار در نیزم  مذاب کره  یریقرارگ( 1
 کره سنگ  ل یتشکی، هانیک  ذرات تجمعات  نینخست ( 2
          کرهسنگ  لیتشک، مدار در نیزم  مذاب کره  یریقرارگ (3
   هواکره ل یتشکی، هانیک  ذرات تجمعات  نینخست  (4
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 ؟های زیر وجود داردامکان تشکیل و مشاهدۀ چه تعداد از پدیده  تصویر مقابل،در   

 الف( جزایر قوسی
 ب( دراز گودال اقیانوسی

 های میان اقیانوسیپشته  ج(
 گسترش بستر اقیانوس   د(
1 )1 2 )2                                    
3 )3 4 )4   

 

 های زیر به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟ پاسخ صحیح پرسش 

   چیست؟شود،  ای فرورانده میعلت اینکه در مرزهای همگرا، ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره 

     میلیون سال تخمین زده شده است. اگر  509  یک قطعه سنگ  نیم عمر مادۀ رادیواکتیو موجود در
127

128
این ماده تخریب   

 ؟ ی استقطعه سنگ مورد نظر مربوط به چه زمانشده باشد،  

   ؟ ردب  پی  گذشته  در  موجودات  زندگی  محیطهای زمین و  توان به سن نسبی الیهبر اساس کدام مورد می 

   ؟در چه زمانی رخ داده است  به طور حدودی  تنوع پستانداران    

 اوایل نئوژن  -هامطالعۀ فسیل - آرکئن - کمتر آن چگالی  و  ایقاره ورقه  از  اقیانوسی ورقه ( بیشتر بودن ضخامت1
 اواخر پالئوژن  -هامطالعۀ فسیل  - هادئن - بیشتر آن  چگالی  و ایقاره  ورقه از اقیانوسی ورقه  ( کمتر بودن ضخامت 2
 اوایل نئوژن  - هاپیدایش و نابودی فسیل - آرکئن - بیشتر آن  چگالی  و ایقاره  ورقه از اقیانوسی ورقه  ( کمتر بودن ضخامت 3
 اواخر پالئوژن  - هاپیدایش و نابودی فسیل - هادئن - کمتر آن چگالی  و  ایقاره ورقه  از  اقیانوسی ورقه ( بیشتر بودن ضخامت4

 

 است؟  نادرستکدام گزینه با توجه به عبارت زیر   
 « آوری اطالعات از عوارض سطح زمین بدون تماس فیزیکی با آنهاعلم و فن جمع »
 ترین منبع تولیدکننده امواج مورد استفاده در این علم، خورشید است. قوی( 1
 باشد. ذ شده نمیاین علم شامل به دست آوردن اطالعات از دریاها با استفاده از تصاویر اخ( 2
 شود.شناسی از پرتوهای حرارتی اجسام و پرتوهای مصنوعی استفاده می در این شاخه از زمین( 3
 پردازد. گیری انرژی بازتابی از سطح زمین و جو پیرامون آن از یک نقطه باالتر از سطح زمین می این علم به اندازه( 4

 

 نسبت به هم تماما درست است؟ها  کدام گزینه در رابطه با جهت حرکت ورقه 

 (  ← →(، ورقۀ عربستان و آفریقا ) → ←(، ورقۀ آمریکای جنوبی و آفریقا ) ←  →( ورقۀ ایران و عربستان )1
 ( ← → (، ورقۀ هند و آسیا )←  →(، ورقۀ آمریکای جنوبی و آفریقا )→  ←( ورقۀ عربستان و آفریقا )2

 (  →  ←(، ورقۀ ایران و عربستان )←  →آسیا )(، ورقۀ هند و →  ←( ورقۀ عربستان و آفریقا )3
 ( ← → (، ورقۀ عربستان و آفریقا )→ ←(، ورقۀ ایران و عربستان )→ ←( ورقۀ هند و آسیا ) 4
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yتابع  a x x x x= − + + − +2 24 4 1 9 6 ,یدر بازه 1 
  

1 1
3 2

yتابع ثابت  k= مقدار ،استak کدام است؟ 

1 )75/0 2 )5/0 3 )25/0 4 )25/1 
  

fDهرگاه  [ , ]= −2 xو 1
g(x) f

 
= − 

 

31
2

yه تابعندامباشد،   g(x)= کدام است؟ 

1 )[ , ]0 1 2 ),
 
 
 

2
0

3
 3 ),

 
 
 

2
1

3
 4 ),

 
− 
 

2
2

3
 

 

fبا فرض  (x) x= − yتابع نمودار، 24 fof(x)= کدام است؟ 

1 ) 2 ) 3 ) 4 ) 
 

 

f(x)اگر  [ x]= )رد تابعاشد، بب − )y f x f( x)= −  کدام است؟ −

1 ) , −0 1 2 ) ,0 1 3 ) 0 4 ) , , −0 1 1 
 

 ،کیلوگرم نمک خالص 14درصد را به همراه  6کیلوگرم آب نمک با غلظت  300 ودرصد  4کیلوگرم محلول آب نمک با غلظت  200 
 درصد شود؟ 10ریزیم چند کیلوگرم از آب آن تبخیر کنیم تا غلظت نهایی در یک ظرف جدید می

1 )112 2 )114 3 )116 4 )118 
  

axهرگاه 
P(x)

a x

−
=

−

 کدام است؟ aحدود ،صورت مقابل باشدطوریکه جدول تعیین عالمت آن بهبه 1

1 )a 1 2 )a 0 1 3 )a−  1 0 4 )a  −1 
  

f(aروابط fدر تابع خطّی  b) a b− = f(aو 3+ b) b a+ = fبرقرار است. مقدار − (a) کدام است؟ 

1 )a b− 2 )a b+2 3 )a b−2 4 )b a+ 
  

yدامنه و برد تابع  x x b= − − − +21 2  کدام است؟ bی یکسان است. مقداری بستهیک بازه 2

1 )8- 2 )3- 3 )3 4 )8 
 

fاگر  (x) x x= g(x)و + x= − +8 2 yباشد. برد تابع 1 (f g)(x)=  کدام است؟ 

1 )( ,− 6 2 )( ,− 9 3 ),
 
− 
 

3
6

2
 4 ),

 
− 
 

3
9

2
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f(aیحقیقی رابطه bو aبرای هر ،تابع غیر ثابتدر یک   b) f(a)f(b)+ fبرقرار است. اگر = ( )0 fحاصل ،باشد 0 ( با کدام  2−(
 تواند برابر باشد؟گزینه نمی

1 )f
 
 
 

1
2

 2 )f ( )2 3 )f ( )− 2 4 )
f ( )

1
2

 
 

xیهای معادلهاختالف جواب  x x x+ + + + − =2 23 7 3 1  چقدر است؟ 4

1 )11 2 )13 3 )15 4 )17 
 

مابقی  Bکند وکار را رها می Aساعت کار مشترک 12زنند. بعد از ساعت رنگ می 18دیواری را با هم در  Bو Aدو شخص 
مابقی دیوار را در چند ساعت  Aکرد، ساعت کار مشترک، کار را رها می 12پس از  Bزند. اگرساعت رنگ می 18دیوار را در 

 زد؟رنگ می

1 )6 2 )9 3 )12 4 )15 
 

xیمجموعه جواب نامعادله 

ax

+


−

2 1 1
2

)صورتبه  ,b)− است. حاصلa b+ کدام است؟ 

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

Pجدول تعیین عالمت عبارت  (x )( x ax a)= + + +21 2 aصورت مقابل است. حاصلبه 3 b+ ؟کدام است 

 

1 )
3
2

 2 )
1
2

 3 )−
1
2

 4 )−
3
2

 
  

yنمودار تابع  f( x)= yدر شکل مقابل آورده شده است. نمودار 2− f(x)= را الاقل چند واحد به سمت چپ انتقال دهیم تا نموار
y f(x)= ؟نکند از ناحیه اوّل عبور 

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

 

fقرینه نمودار  (x) x x= −2 عبور  fرأس سهمیهای مثبت انتقال دهیم تا از yنسبت به مبدأ مختصات را، چند واحد به سمت 4
 کند؟

1 )2 2 )4 3 )6 4 )8 
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 . ارسال کنید 20008585را به سامانه  20عدد ، نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز داریددر صورتی که برای ثبت 

 
 

yنمودار  f(x)= وy g(x)= در شکل مقابل آورده شده است. دامنه و بردy g(x a)= + +
1 1
3

yبا دامنه و برد  f( x) b= +2 
aنظیر به نظیر برابرند.  b+ کدام است؟ 

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

 

fصورت مقابل است. مساحت بینبه fنمودار تابع  (x) و قرینه تابعf ( x)+5 نسبت به مبدأ، چقدر است؟ 

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

 

fبا فرض  (x) x= + −2  ی تعریف خودش اکیداً صعودی است؟کدام تابع در دامنه، 3

1 )f ( )
x

1
 2 )f ( )

x
− −

1
2 3 )f ( )

x
−
1

3 4 )
f (x)

2
 

 

fهرگاه نمودار تابع  (x) (x )= − − − g(x)رو باشد، نمودار تابعشکل روبه 34 (x ) k= +  از ناحیه چهارم عبور  32+
 کدام است؟ kکند، حداقلنمی

 

1 )32  
2 )16  
3 )64  
4 )256 
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 ؟ کندنمیطور صحیحی تکمیل  چند مورد، عبارت زیر را به -111

 است.«»ارسطو معتقد بود که ............ و این عقیده با نظر دانشمندان امروزی متفاوت 
  باشندیکسان می  ترکیب شیمیاییهوای دمی و بازدمی از نظر    - الف
 هوای بازدمی دمای بیشتری نسبت به هوای دمی دارد   - ب
  ارتباطی بین دستگاه تنفس و گردش خون وجود ندارد   - ج
 شونددرون بدن مصرف نمی  ، انواع مختلف گازهای هوای دمی  - د

1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 
 

 تنوع تبادالت گازی در جانوران، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟با توجه به   -11۲
 »در همۀ ..................« 

 شود.  اکسید از بدن در نواحی دارای آبشش انجام میدیمهرگان آبزی، خروج کربن( بی1
 ضروری است. ( جانوران فاقد شش، انحالل گازهای تنفسی در مایعات برای انجام تبادالت گازی  ۲
 دهند.  ای مدت زمان تبادل گازهای تنفسی را افزایش میداران فاقد تنفس پوستی، ساز و کارهای تهویه( مهره۳
 هایی برای انتقال گازهای تنفسی از بیرون بدن به محل تبادل گازهای تنفسی وجود دارد.  زی، لولهمهرگان خشکی( بی۴

 

کند، را به دهلیز راست وارد می  کبدکند، ............ نوعی رگ خونی که خون  خارج می  راستنوعی رگ خونی که خون را از بطن   -11۳
 ............ 

  شود.  ای دارد که در نبود خون، بسته می( همانند ـ دهانه1
 ( در مقایسه با ـ فشار تراوشی بیشتر و فشار اسمزی بیشتری دارد. ۲
  خود جای دهد.   تواند درون ( نسبت به ـ حجم خون کمتری را می۳
 ای است که مقاومت نسبتاً پایینی دارد. ( برخالف ـ دارای دیواره۴
    

 ثانیه است، ............ بین ............ دهم  ۀ یک انسان سالم که فاصلاز نوار قلب    بخشیهمزمان با  طور معمول،  به -11۴
کننده نشان  بطنی، یک موج منفی توسط دستگاه ثبت  –ـ بالفاصله پس از رسیدن پیام تحریک به گرۀ دهلیزی    S  ،۸( دو موج  1

 شود.داده می
طور کامل با  ـ پس از مدتی، نوعی دریچۀ دارای ساختار دو قسمتی باز شده و سپس، بطن چپ به  ۷، حدود  Pو موج    R( موج  ۲

 شود. خون پر می
لیتر از خون بطن چپ به سرخرگ آئورت، فشار خون درون بطن میلی  ۷۰ـ پس از ورود حدود    ۳واضح قلب،  ( صدای گنگ و  ۳
 کند. شدت افت میبه
های بین دهلیز و  ـ پس از تحریک میوکارد دهلیز توسط گرۀ سینوسی دهلیزی، عبور خون از دریچه  ۵( صدای اول و دوم قلب،  ۴

 شود. بطن ممکن می
  

 رو، کدام عبارت صحیح است؟ وبهمطابق با شکل ر -11۵
 های قلبی قرار دارد.«، در نزدیکی یکی از دریچه1« همانند بخش » ۳( بخش »1
 خودی قلب، اختصاصی شده است.«، برای تحریک خودبه۳« برخالف بخش » 1( بخش »۲
 کند.ها، پیام الکتریکی را هدایت می«، قبل از شروع انقباض بطن۴« همانند بخش » ۲( بخش »۳

 های شبکۀ هادی پیام الکتریکی را دریافت کرده است.  «، از یکی از گره۲« برخالف بخش » ۴( بخش »۴

از یک بازدم عادی،  ، اگر معمول طور  به -116 از دستگاه اسپیرومتر )دَم  پس  اندازه  سنج(، حجمبا استفاده  های تنفسی یک فرد را 
سنج(، معادل با حجم حدود ............ رود که قلم دستگاه برای رسم اسپیروگرام )دمبگیریم، زمانی که ............، همواره انتظار می

 حرکت کند.  
 لیتر، به سمت باال میلی ۳۵۰۰ ( سه نوع مختلف ماهیچه در حال انقباض هستند ـ1
 لیتر، به سمت پایینمیلی ۴۸۰۰شود ـ ای داخلی کم میدندههای بینهای ماهیچه( طول یاخته۲
 لیتر، به سمت باال میلی ۵۰۰های شکم و ناحیۀ گردن در حال استراحت هستند ـ حداقل( ماهیچه۳
 لیتر، به سمت پایین میلی ۵۰۰حداقل بند( یکسان است ـ ها و دیافراگم )میان( جهت حرکت دنده۴
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 است؟   مناسبچند مورد، برای تکمیل صحیح عبارت زیر  -11۷
الیۀ دیوارۀ   ..............« را از بیرون به درون بررسی کنیم، در  ۲« و »۱های سازندۀ دیوارۀ مجرای »»اگر الیه

 « ..............مجرای  
های عصبی وجود دارد که فعالیت ترشحی الیۀ داخلی را  ای از یاخته«، شبکه۲« برخالف »۱سومین ـ »  - الف

 کند.تنظیم می
توان نوعی بافت پیوندی را مشاهده کرد که در تشکیل بخشی از «، می۲« برخالف »۱ترین ـ »خارجی  - ب

 صفاق نقش دارد.
ای وجود  ای آن، مادۀ زمینههتوان نوعی بافت اصلی را مشاهده کرد که در فضای بین یاخته«، می۱« برخالف » ۲دومین ـ »  -ج

 دارد.  
های پروتئینی و گلیکوپروتئینی را مشاهده  ای از رشتههای مستقر روی شبکهتوان یاخته«، می۱« برخالف »۲ترینـ  »داخلی  - د

 کرد.
1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

 ... باشد. تواند ناشی از ...............فرد سالم، ..................، می  یکطور معمول، در  به -11۸
 هایی مانند لب و دهان  ( تولید صدا در فرایند تکلم ـ عملکرد بخش1
 های بدن وسازی یاختهخون در پی افزایش فعالیت سوخت pH( کاهش تعداد تنفس در دقیقه ـ کاهش ۲
 النخاع  ای خارجی ـ افزایش فعالیت نوعی مرکز عصبی باالتر از بصلدنده( توقف ارسال پیام انقباض به ماهیچۀ بین۳
 بند(  لیتر هوا از دستگاه تنفس ـ ارسال پیام عصبی مربوط به استراحت به ماهیچۀ دیافراگم )میانمیلی ۵۰۰شدن ( خارج۴

 

 کند؟طور مناسبی کامل میاند، بهکه از سه الیۀ اصلی تشکیل شده  هاییچند مورد، عبارت زیر را دربارۀ رگ -119
دارند، ویژگی مشترکی که دارند این   مشابهیکنند و اندازۀ  ها حمل میهایی که خون روشن را درون شش »در انسان، همۀ رگ

 است که ............«
 ستیک( زیادی دارند.  های کشسان )االهمانند سرخرگ آئورت، در الیۀ میانی خود، رشته  - الف
 کنند. برخالف سیاهرگ باب، خون خود را به یکی از حفرات باالیی قلب وارد می  - ب
 تر و بیشتری دارند. اندازۀ خود، حفرۀ داخلی گستردهنسبت به سرخرگ هم  - ج
 های اکلیلی )کرونری(، به گردش خون ششی تعلق دارند. برخالف رگ  - د
1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

 های مختلف قلب انسان، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ های موجود در بخشعالیت الکتریکی یاختهدربارۀ ف -1۲۰
 شود، پیام الکتریکی .................. شده است.« طور معمول در انسان، قبل از زمانی که .................. آغاز می»به

 در دیوارۀ بین دو بطن منتشر   ای چرخۀ ضربان قلب ـثانیه 1/۰( مرحلۀ 1
 لختی منتقلدر نوار قلب ـ به گرۀ قرار گرفته در عقب دریچۀ سه P( ثبت موج ۲
 های دهلیزها فرستاده ها ـ از گرۀ پیشاهنگ به یاخته( ورود خون دهلیزها به بطن۳
 ای خارجهای ماهیچهها از یاخته( مرحلۀ استراحت عمومی ـ مربوط به استراحت بطن ۴

 

کند. کدام عبارت،  سازی میو ذرات گرد و غبار، پاک  زابیماریهای  ها، مثل میکروبشی از دستگاه تنفس، هوا را از ناخالصیبخ -1۲1
 این بخش، درست است؟  ۀدربار

در دفع    ایهای هر یاختۀ استوانهشوند، حرکت ضربانی مژکها ترشح میهایی که مواد ضدمیکروبی از یاخته( در همۀ قسمت1
 ها مؤثر است.ناخالصی

شکل در مجاورت الیۀ زیرمخاط قرار    Cهای غضروفی  شود، حلقههایی که مجرای آن همیشه باز نگه داشته می( در همۀ قسمت۲
 گرفته است.  

ن  سوی حلق رانده شده تا به خارج از بدها بههای هوا وجود دارد، ناخالصیهایی که مانعی در برابر ناخالصی( در همۀ قسمت۳
 هدایت شوند.

 ها و خون مبادله شوند. آیند که بتوانند بین ششصورتی در میدار فراوان دارد، گازها بههای مژکهایی که یاخته( در همۀ قسمت۴
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 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -1۲۲
 ..................«طور معمول، با توجه به چرخۀ ضربان قلب یک فرد سالم، هنگام  »به
 شود. ها کمک میبند(، با دو ساز و کار متفاوت به حرکت خون در سیاهرگکاهش طول ماهیچۀ دیافراگم )میان  - الف
 ثانیه خواهد شد.   ۴/۰تر از کم  Pتا پایان موج    Tکلیه، فاصلۀ بین پایان موج  های فوقافزایش شدید ترشح هورمون  - ب
 لیتر در دقیقه خواهد بود.   ۵ده قلبی فرد بیش از  النخاع، برونس در بصلافزایش فعالیت مرکز تنف  - ج
 یابد. النخاع افزایش میها، فعالیت انواعی از مراکز عصبی در بصلخون در سرخرگ  pHکاهش    - د
1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

 طور صحیحی بیان شده است؟های خونی بهمویرگ دربارۀکدام عبارت،   -1۲۳
ها،  ای دارند که متناسب با عملکرد آنهای منفذدار، غشای پایههای ناپیوسته همانند مویرگ( جریان خون کُند دارند و مویرگ1

 تغییر کرده است.  
های نزدیک به  های ناپیوسته، از بافتی با یاختههای پیوسته همانند مویرگهای بدن دارند و مویرگ( فاصلۀ کمی تا بیشتر یاخته۲

 ساخته شده است.هم 
های منفذدار، نوعی صافی برای محدود کردن عبور  های پیوسته برخالف مویرگهای بدن هستند و مویرگترین رگ( کوچک ۳

 های درشت دارند.مولکول
لید  کنندۀ توهای منفذدار، در اندام تنظیمهای ناپیوسته برخالف مویرگ( در ابتدای دیوارۀ خود، ماهیچۀ صاف دارند و مویرگ۴

 شوند. های قرمز دیده میگویچه
 

کنند. چند  های بدن را با محیط فراهم میشود که ارتباط یاختهای مشاهده میتنفسی ویژه ساختارهایدر گروهی از جانوران،  -1۲۴
 طور صحیحی بیان شده است؟ مورد، دربارۀ جانوران دارای این ساختارها به

 د نقشی در انتقال گازهای تنفسی درون بدن جانور ندارد.  در حشرات همانند هیدر، دستگاه گردش موا  - الف
 های فراوان زیرپوستی وجود دارند.  شوند، مویرگدر هر جانوری که گازهای تنفسی از طریق سطح پوست آن مبادله می  - ب
افزایش میزان تبادل گازهای  قورباغه همانند پرندۀ دانه  -ج تنفسی استفاده خوار، از ساختاری عالوه بر شش برای کمک به 

 کند.  می
از هوای تازه در مجاورت بخش دهد، جریان پیوستهانجام می  در هر جانوری که تبادل گازهای تنفسی را درون شش  - د ای 

 شود.ای برقرار میمبادله
1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴   

 

از هوای تازه در مجاورت سطح تنفسی،   ایجانوری که فقط در دوران نوزادی آبشش دارد، پس از بلوغ، برای ایجاد جریان پیوسته -1۲۵
 ........... 

 تواند هوای دمی را به سطح تنفسی خود وارد کند. های قفسۀ سینه، می( با کمک انقباض گروهی از ماهیچه1
 طور کامل جمع کرده است.   های خود را به( قبل از شروع ورود هوای غنی از اکسیژن به درون حفرۀ دهانی، شش۲
 شود.  هایی که نقش اصلی را در ورود هوای دمی به شش برعهده دارند، هوا از راه بینی وارد بدن میباض ماهیچه( هنگام انق ۳
 کند.ها می( در انتهای دهان خود، سه راه خروجی دارد و هوای واردشده به دهان از طریق بینی را از طریق دو منفذ، وارد شش۴

 

 است؟   نامناسب، برای تکمیل عبارت زیر  گزینه کدام   -1۲6
 های .............« ای دستگاه تنفسی انسان، گروهی از یاخته»در بخش مبادله

  ها و ذرات گرد و غبار نقش دارند.( غیرپوششی، در نابودی باکتری1
 ها مؤثر هستند.( سنگفرشی، در کاهش کشش سطحی مایع درون حبابک ۲
  شوند.  های پوششی دیگر جدا میبعضی یاخته ای از( پوششی، توسط حفره۳
 توانند فعالیت داشته باشند.   مقدار کافی نمی( ترشحی، در نوزادان زودرس به۴
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 ۀ دانشمندان برای اینکه متوجه شوند آیا هوای دمی با هوای بازدمی تفاوت دارد، آزمایشی را انجام دادند. کدام عبارت، دربار -1۲۷
 طور صحیحی بیان شده است؟ این آزمایش، به

 شود که مایع در لولۀ بلند آن باال رود.  ( ورود هوای بازدمی به ظرف، باعث می1

 شود. ( فقط در ظرفی که لولۀ بلند آن با محیط اطراف در ارتباط است، حباب تشکیل می۲
 شود.ین تغییر رنگ دیده میشود، نخست( در ظرفی که در مرحلۀ دم، مایع وارد لولۀ بلند آن می۳
 شود.  ( ورود مستقیم هوای بازدمی به مایعِ درون ظرف مربوط به هوای دمی، باعث تغییر رنگ مایع می۴

 

 طور صحیحی بیان شده است؟ چند مورد، دربارۀ گوسفند به -1۲۸
 شوند. ها کرونری )اکلیلی( دیده میدر سطحی از قلب که حالت برآمده دارد، سرخرگ  -الف
 باشد. کند، دارای سه لوب )لَپ( میبر نایژۀ اصلی، انشعاب دیگری از نای را نیز دریافت میشُشی که عالوه  -ب
 شود. در پایین دریچۀ سینی سرخرگ متصل به بطن چپ گوسفند، دو ورودی سرخرگ کرونری )اکلیلی( دیده می  -ج
 شود.ر برش عرضی، بیشتر به شکلِ گِرد دیده مینوعی رگ درون شش که دهانۀ آن حتی در نبود خون هم باز است، د  -د
1 )1 ۲ )۲  ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

 با توجه به ساختار بافتی قلب، کدام عبارت صحیح است؟  -1۲9
 های قلبی شود. تواند باعث استحکام دریچهای از قلب که بافت پیوندی متراکم دارد، می( هر الیه1
 کند.  های کرونری )اکلیلی( اکسیژن را دریافت میهای اصلی را دارد، از رگای از قلب که انواعی از بافت( هر الیه۲
 کند.  های پوششی را به بافت پیوندی متصل میای از قلب که بافت پوششی وجود دارد، غشای پایه، یاخته( در هر الیه۳
 های کالژن هستند.  ای متصل به رشتههای ماهیچهای وجود دارند، همۀ یاختههیچههای ماای از قلب که یاخته( در هر الیه۴

 

 است؟   نامناسبمورد، برای تکمیل عبارت زیر    چند -1۳۰
 دهد.«طور حتم .................. رخ می»پس از شروع یک چرخۀ ضربان قلب یک فرد سالم، به

 قلب  ها پس از پایان صدای اول شروع انقباض ماهیچۀ بطن  - الف
 های سینیشدن دریچهتر قلب بعد از بستهشدن صدای کوتاهشنیده  - ب
 های بطن همزمان با انقباض الیۀ میانی دهلیزها فعالیت الکتریکی یاخته  - ج
 شدن دریچۀ دولختی انتشار پیام الکتریکی در دیوارۀ بین دو بطن قبل از بسته  - د
1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

 طور صحیحی بیان شده است؟ اعمال مرتبط با دستگاه تنفسی، به، دربارۀ عبارتکدام   -1۳1
بلع، مرکز عصبی در بصل1 افراد سیگاری، برخالف  از مجاری تنفسی در  النخاع  ( در مؤثرترین روش بیرون راندن مواد خارجی 

 کند.فعالیت می
های شکمی  برخالف تکلم، قطعا ماهیچهشود،  ( زمانی که خروج گازهای مضر از بدن هم از طریق دهان و هم بینی انجام می۲

 شوند. منقبض می
 رود.  گلوت )برچاکنای( پایین میشود، همانند تکلم، اپیمی  ( زمانی که هوا با فشار از راه دهان همراه با مواد خارجی به بیرون رانده۳
 کند. ، زبان کوچک به سمت باال حرکت میشود، همانند بلع( زمانی که واکنش دفاعی ناشی از ورود ذرات خارجی به بینی آغاز می۴
  

 شود که ............شدن این دریچه، قطعاً صدایی در قلب ایجاد میدر یک انسان سالم، نوعی دریچۀ قلبی ............؛ پس از بسته -1۳۲
 شود. می در نوار قلب، شروع Qماند ـ هنگام ثبت موج ( تحت تأثیر بیشترین فشار خون ایجاد شده در قلب بسته می1
 شود. ها شنیده میکند ـ فقط هنگام شروع انقباض بطن( فقط خون تیره را از خود عبور داده و وارد رگ بعد از خود می۲
 تر از صدای دیگر قلب است.ای ندارد و فقط از دو قطعۀ آویخته تشکیل شده است ـ قوی، گنگ و طوالنی( ساختار ماهیچه۳
 باشد.  ( بالفاصله قبل از محل انشعاب سرخرگ اکلیلی )کرونری( از آئورت قرار دارد ـ همزمان با آغاز ورود خون به دهلیزها می۴
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 تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   برایچند مورد،   -1۳۳
 تواند .................. را افزایش دهد.« »در بدن انسان، .................. می

 هایی از بدنهای خون ـ احتمال تورم بخشزیاد مایعات همانند کمبود پروتئینمصرف   - الف
 ها ـ تبادل مواد در مویرگ  ها همانند استراحت بندارۀ مویرگیاکسید در سرخرگدیافزایش کربن  - ب
 های شکمی ـ حرکت خون سیاهرگی به سمت قلب های ناحیۀ گردنی برخالف ماهیچهانقباض ماهیچه - ج
 توجهی حجم لنفطور قابلهای اسکلتی برخالف کاهش فشار خون سیاهرگی ـ بهش انقباض ماهیچهافزای  - د
1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

 است؟  نادرست،  انسان کدام عبارت، دربارۀ دستگاه گردش مواد  -1۳۴
قب قلب  ( پس از دو شاخه شدن سرخرگ کرونری چپ و راست از قسمت جلویی آئورت، انشعابی از هر سرخرگ که به سمت ع 1

 شود. رود، مجدداً دو شاخه میمی
کنندۀ خون تیره از قلب، ساختاری وجود دارد که آن را به قوس بزرگترین رگ متصل ( در محل دو شاخه شدن سرخرگ خارج۲

 کند.  به قلب وصل می
سیاهرگ به دهلیز راست  ریزد که فاصلۀ بیشتری تا محل اتصال  ترین مجرای لنفی انسان، محتویات خود را به رگی می( ضخیم۳

 دارد.  
شود، محتویات خود را وارد مجرای لنفی چپ شده از آن به سیاهرگ باب کبدی وارد می( هر نوع اندام لنفی که خون خارج۴

 کند.می
 

ه طی ها دو ویژگی مهم دارند. ویژگی ............ در فرایندی نقش اصلی را دارد کششی، شش  ۀشدن تهوی، برای انجامانسان در   -1۳۵
 آن، همواره ............ 

 گردند.ها به وضعیت اولیۀ خود باز میهای دیوارۀ قفسۀ سینه، شش( کشسانی ـ در پی کاهش طول بعضی از ماهیچه1
 ( پیروی از حرکات قفسۀ سینه ـ ماهیچۀ جداکنندۀ قفسۀ سینه از حفرۀ شکمی، نقش اصلی را برعهده دارد.  ۲
 شود.ها بیشتر از فشار جو میحجم قفسۀ سینه، ابتدا فشار هوای درون شش( کشسانی ـ پس از کاهش ۳
 کنند. ها، به سمت باال حرکت میبند( و دنده( پیروی از حرکات قفسۀ سینه ـ دیافراگم )میان۴

 

 است؟   نامناسبزیر    عبارتکدام گزینه، برای تکمیل   -1۳6
 ............ انشعاب از نایژه که ............« »در بخش هادی دستگاه تنفسی انسان،  

 شود. ترین لَپ )لوب( شش وارد میترین ـ درون شش چپ قرار دارد، حلقۀ غضروفی دارد و به پایین( بزرگ1
 دهد تا بتواند مقدار هوای ورودی یا خروجی را تنظیم کند.  ( اولین ـ دیگر غضروفی ندارد، به دستگاه تنفس امکان می۲
 ترین میزان غضروف را در بین مجاری تنفسی دارد.اندازد، کمهای هوا را به دام میرین ـ با ترشحات خود، ناخالصی( آخ۳

 ها و خون ضروری است. ترین ـ بیشترین فاصله را از نایژۀ اصلی دارد، عملکردی دارد که برای مبادلۀ گازها بین شش( باریک ۴
 

 طور صحیحی بیان شده است؟ انسان، به  دستگاه گردش خون  دربارۀکدام عبارت،   -1۳۷
 باشد.  های متصل به دهلیز راست میهای متصل به دهلیز چپ قلب دو برابر تعداد سیاهرگ( تعداد سیاهرگ1
 گذارند.  ساز قلب تأثیر می( در حالت ورزش برخالف حالت استراحت، اعصاب خودمختار بر فعالیت گرۀ ضربان۲
 دهد.بور از پشت سرخرگ ششی، خونرسانی قسمت جلویی و نوک قلب را انجام می( سرخرگ کرونری چپ، پس از ع۳
 فرستد.  اکسید یا کاهش اکسیژن به مراکز عصبی پیام میدیهای خونی پس از افزایش کربن( نوعی گیرندۀ موجود در رگ۴

 

 رت، صحیح است؟کردن کار دستگاه تنفس دارد، کدام عبادستگاه گردش خون در کامل  کهبا توجه به نقشی   -1۳۸
 اکسید دارد.  دیتوان گفت که گویچۀ قرمز، سهم کمی در حمل کربندر خون میCO2وO2( دربارۀ حمل گازهای 1
 آسانی از گروه هِم پروتئین هموگلوبین جدا شود.  تواند بهمونواکسید، میاکسید همانند کربندی( کربن۲
 شود.شود، از گویچۀ قرمز خارج میای که توسط آنزیم موجود در گویچۀ قرمز تولید می( هر ماده۳
 پپتیدی متصل شود. تواند به بیش از دو نوع رشتۀ پلیاکسید میدیها، کربن( در مجاورت بافت۴
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 پوستی ستارۀ دریایی، صحیح است؟ هایبرجستگی د، در ارتباط با  چند مور -1۳9
    شوند.کوچک هستند و به ناحیۀ خاصی از بدن محدود نمی  -الف
 شوند. ها در بین جانوران محسوب میترین آبششساده   -ب

   ها را پر کرده است. مایعات بدن جانور، فضای درون آن  -ج
 در پوست پوشانندۀ خود، یک الیه یاختۀ پوششی دارند.   -د
1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

 انسان، درست است؟  قلب  ۀکدام عبارت، دربار -1۴۰
 ( بطن راست نسبت به بطن چپ، ضخامت بیشتری در ماهیچۀ خود دارد و حجم درونی آن بیشتر است. 1
 باشد و از قطعات بیشتری ساخته شده است.دریچۀ سینی سرخرگ ششی نسبت به دریچۀ سه لختی، باالتر می( ۲
 کند. های بیشتری خون دریافت میتر است و از رگ( دهلیز چپ نسبت به دهلیز راست، به سطح پشتی بدن نزدیک ۳
 تری دارد.  اکسید کمدی( خون ورودی به سرخرگ ششی نسبت به خون خروجی از بزرگ سیاهرگ زیرین، اکسیژن بیشتر و کربن۴

 

 چند مورد، دربارۀ همۀ آمینواسیدهایی درست است که در طبیعت وجود دارند؟ -1۴1
 آورند. دست میخود را به  فردهای منحصربههای متصل به کربن مرکزی خود، ویژگیفقط از طریق یکی از گروه  - الف
 توانند در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت کنند.  شدن واکنش تولید آب در یاخته، میهمزمان با انجام  - ب
 کنند.   گوارشی معده، هیدروژن، گروه هیدروکسیل یا هر دو را دریافت می  در جایگاه فعال آنزیم  - ج
 نند پیوند اشتراکی یا هیدروژنی برقرار کنند. توافقط از طریق گروه آمین و کربوکسیل خود می  - د
1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

 کنند؟ هایی درست است که امکان تأمین انرژی الزم برای حیات را فراهم می، دربارۀ مولکولعبارتکدام   -1۴۲
 های فلزی نیاز دارند.  هایی نظیر یونها برای فعالیت به کوآنزیم( بعضی از آن1
 کند. ماده است و مولکول روی آن عمل میقرار بگیرد، پیش  ایگاه فعال آنای که در ج( هر ماده۲
 ماده به فراورده در واحد زمان اندک است. ها برای تبدیل مقدار زیادی از پیش( مقدار نیاز یاخته به هر کدام از آن۳
 توانند مجدداً فعال شوند. می ها شود، با برگشت دما به حالت طبیعی، شدن آن( هر زمان که تغییر دما باعث غیرفعال۴

 

 های خود .................. همکاران خود توانست عامل اصلی انتقال صفات وراثتی را شناسایی کند، در آزمایش  کمکدانشمندی که با   -1۴۳
 کرد. شده و زنده تهیه  های کشتهدنبال تولید واکسن آنفلوانزا بود، مخلوطی شامل باکتری( همانند دانشمندی که به1
 های مختلفی از جانداران استفاده کرد.نوع باز آلی در دِنا یکسان نیست، از گونه ۴( همانند دانشمندی که نشان داد مقدار ۲
 ( برخالف دانشمندی که روش تولید مادۀ وراثتی را مشخص کرد، عصارۀ نوعی باکتری را با سرعت باال سانتریفیوژ )گریز( کرد.  ۳
دانشمندی که ۴ برخالف  ایزوتوپ  (  دِنا  از  نوکلئوتیدی  توالی  نوع  یک  از  بیش  تکثیر  شرایط  کرد،  استفاده  نیتروژن  های مختلف 
(DNA .را فراهم کرد ) 

 

را نشان می  سازندۀشکل مقابل، سه بخش   -1۴۴ نوکلئوتید  انواع نوکلئوتیدهای موجود در یک یاختۀ  یک  با در نظر گرفتن  دهد. 
 ها صحیح است؟ یوکاریوتی، چند مورد، دربارۀ این بخش

 دار باشد. ضلعی کربن«، ممکن است فاقد حلقۀ پنج۳« برخالف بخش »۱بخش »  - الف
 استر شرکت کند. تواند در تشکیل پیوند فسفودی«، می۳« همانند بخش » ۲بخش »  - ب
 شود.  ( مشاهده میDNAخوردۀ دِنا )های نردبان پیچ«، در ستون۱« همانند بخش »۳بخش »  - ج
 تواند با نوکلئوتید مجاور (ی خطی، میDNA«، در انتهای رشتۀ دِنا )۲« برخالف بخش » ۱بخش »  - د

 پیوند تشکیل دهد.
1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 
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 کند؟ طور مناسب کامل میزیر را به  عبارتکدام گزینه،   -1۴۵
 ر گرفتند، همانندسازی ............«های گریفیت مورد استفاده قرا»در همۀ جاندارانی که در آزمایش

 شود.( انجام میDNAمانند در نقاط متعددی از یک مولکول دِنا )Y( همراه با تشکیل ساختارهای 1
 شود.  ( آغاز میDNAنوکلئوتیدی دِنا )های پلیهای هیستون از رشته( فقط پس از جدا شدن پروتئین۲
 دهد. سازند، رخ می( را در مقابل رشتۀ الگو میDNAکه یک رشتۀ دِنا )هایی  صورت دو جهته و با فعالیت آنزیم( به۳
صورت پراکنده داشته  های جدید را بههای قدیمی و رشته(های حاصل، قطعاتی از رشتهDNAشود که هر کدام از دِنا )( باعث می۴

 باشند.
 

 با ژن، کدام گزینه صحیح است؟   مرتبط  های مولکولبا توجه به انواع   -1۴6
 شده در همانندسازی باکتری، دو انتهای متفاوت دارد.ای بلند و بدون شاخه برخالف هر الگوی استفادهزنجیره( هر پلیمر تک 1
 ماده برخالف هر حامل الکترون، فاقد گروه فسفات در ساختار خود است. های پیش( هر مولکول افزایندۀ امکان برخورد مولکول۲
انتقال۳ مولکول  هر  تخریب(  مولکول  هر  برخالف  وراثتی  اطالعات  ایوری، میدهندۀ  اول  آزمایش  در  پیوند هیدروژنی  شده  تواند 

 تشکیل دهد. 
تیمین برخالف هر مولکول مورد استفاده توسط چارگاف، با استفاده از اطالعات یک بخش از یک رشتۀ دِنا    ( هر مولکول فاقد۴

 ساخته شده است.  
 

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -1۴۷
ه شد، اگر پس از تهی  N۱۴ای که بعد از .................. دقیقه از محیط کشت حاوی  های مزلسون و استال، در نمونه»در آزمایش
 شد که در آن ..................« شد، نوعی طرح پیشنهادی برای همانندسازی تأیید می.................. مشاهده میسانتریفیوژ  

(ی اولیه حفظ DNA(ی حاصل، فقط یکی از دو رشتۀ دِنا )DNAچهل ـ بیشترین فاصلۀ ممکن بین دو نوار ـ در هر دِنا )  - الف
 شده است.

 (ی حاصل وجود دارد. DNAهای قبلی و جدید در هر دِنا )چهل ـ فقط یک نوار ـ  قطعاتی پراکنده از رشته  - ب
 شود. طور کامل حفظ می(ی دارای چگالی سنگین، بهDNAـ فقط یک نوار در انتهای لوله ـ دِنا ) بیست    - ج
 مانند.  نخورده باقی میصورت دست ی اولیه به(DNAبیست ـ دو نوار ـ هر دو رشتۀ دِنا )  - د
1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

 ها، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟با توجه به مطالب کتاب درسی دربارۀ عوامل مؤثر بر فعالیت آنزیم -1۴۸
 شود.«............... می»در بدن انسان، افزایش شدید .................. هر میزان ..................، باعث ...

 ماده به فراورده ماده ـ افزایش سرعت تبدیل پیش( مقدار آنزیم همانند ـ افزایش غلظت پیش1
۲ )pH  محیط همانند ـ کاهشpH  محیط ـ تأثیر بر پیوندهای شیمیایی هر مولکول پروتئین آنزیمی 
 ناپذیر ا با پیدایش شکل برگشتهشدن پروتئین( دمای محیط برخالف ـ کاهش دمای محیط ـ غیرفعال۳
 وساز ها ـ کاهش سرعت انجام سوختها در واکنشسازی واکنش برخالف ـ افزایش مصرف آنزیم( انرژی فعال۴

 

 

 

 

 طور حتم صحیح است؟ ها، بهکدام عبارت، دربارۀ سطوح مختلف ساختاری در پروتئین -1۴9
 ها بستگی دارد.  باشد و به ساختار اول پروتئینها میکند، ساختار سوم پروتئینها را مشخص می( ساختاری که نوع عمل پروتئین1
شناسایی  های تصویربرداری قابلشود، با استفاده از روششکل خطی دیده می  ها که فقط به( اجزای نوعی سطح ساختاری پروتئین۲

 هستند. 
های  شدن گروهها و صفحات پس از نزدیک گیری هموگلوبین دارد، حاصل تا خوردن مارپیچنقش کلیدی در شکل( ساختاری که ۳
R گریز است.  آب 
توانند در مجاورت هم در  پپتید است، میهایی از پلی( انواع مختلفی از ساختاری که منشأ آن تشکیل پیوند هیدروژنی بین بخش۴

 بگیرند.پپتید قرار یک پلی
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 باشد؟ کدام عبارت، دربارۀ ساختار پروتئینی که گویچۀ قرمز سرشار از آن است، درست می -1۵۰
 پپتیدی متصل شده است. ( نوعی گروه غیرپروتئینی که یک یون آهن دارد، به انتهای زنجیرۀ پلی1
 کند.  خاصی پیدا میصورت یک زیرواحد، تاخورده و شکل ها به( در ساختار نهایی آن، هر یک از زنجیره۲
 تواند باعث تغییر شکل کروی پروتئین شود.  های آن، می( تغییر فقط یک آمینواسید در یک نوع از زنجیره۳
 توانند در ساختار سوم پیوند هیدروژنی تشکیل دهند.  دهند، نمی( آمینواسیدهایی که در ساختار دوم پیوند تشکیل می۴

 

کنند و نقش بسیار مهمی در  ای کمک میست است که به انجام فرایندهای مختلف یاختههایی درچند مورد، دربارۀ مولکول -1۵1
 ای دارند؟ فرایندهای یاخته

 ماده وجود دارد.ای، جایگاهی اختصاصی برای قرارگیری پیشدر ساختار تاخورده و متصل به هم یک کاتالیزور چندزنجیره  - الف
 کنند. شدنی نیستند، فراهم میهایی که انجامها را در واکنشلها امکان برخورد مناسب مولکوبعضی از آن  - ب
 باشد. ها میها مربوط به ساختار اول آنتنوع بسیار زیاد در ساختار شیمیایی و عملکردی این مولکول  - ج
 دهی مولکول مؤثر است.همۀ مونومرهای یک مولکول، در شکل   Rماهیت شیمیایی گروه    - د
1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

کنند تا ها با همدیگر فعالیت میای قرمز، انواعی از آنزیم(ی میتوکندری )راکیزۀ( تارهای ماهیچهDNAای همانندسازی دِنا )بر -1۵۲
 طور حتم .................. توان گفت که به( در مقابل رشتۀ الگو ساخته شود. میDNAیک رشتۀ دِنا )

 کند.   استر، طبق رابطۀ مکملی بین نوکلئوتیدها عمل میند فسفودیترین آنها، قبل و بعد از تشکیل پیو( یکی از مهم1
 ( و دو رشتۀ آن از هم را دارند. DNAوتاب دِنا )مانند، توانایی باز کردن پیچYهای موجود در یک ساختار ( سایر آنزیم۲
 سازند.  دهند، دوراهی همانندسازی را میسازی واکنش را کاهش میها، انرژی فعالهایی که قبل از فعالیت این آنزیم( آنزیم۳
کند، سرعت یک نوع واکنش شیمیایی را سرعت ( یکی از آنها که نوکلئوتیدهای مکمل را با نوکلئوتیدهای رشتۀ الگو جفت می۴

 . بخشدمی
 

ها، قطعاً ............ شده از شش موشتوان گفت که در نمونۀ گرفتهها ............، میهای گریفیت، اگر در آزمایشی موشآزمایشدر  -1۵۳
 مشاهده ............ 

  شده با گرما ـ نشدند.دار کشتههای کپسول( زنده بمانند ـ باکتری1

 د. دار زنده ـ نشدنهای کپسول( زنده بمانند ـ باکتری۲
    های دارای کپسول ـ شدند.  ( بمیرند ـ فقط باکتری۳

 های زنده ـ شدند. ( بمیرند ـ فقط باکتری۴
 

(ی خود  DNAتوانند بیش از یک جایگاه آغاز همانندسازی در دِنا )کدام عبارت، دربارۀ بعضی از جاندارانی درست است که می -1۵۴
 داشته باشند؟

 شوند.(ی اصلی دیده میDNAراه مولکول دِنا )های پروتئینی غیرهیستونی، هم( مولکول1
 توانند به هم متصل شوند.( میDNAنوکلئوتید نوعی مولکول دِنا )های پلی( دو انتهای رشته۲
 توانند پیوندهای هیدروژنی را بشکنند. شود، دو آنزیم میای که همانندسازی شروع می( در هر نقطه۳
 وانند به بخشی از مولکول حامل اطالعات وراثتی متصل شوند. تهای سازندۀ غشای یاخته می( مولکول۴

 

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -1۵۵
 تواند ..................«»در انسان، نوعی کاتالیزور زیستی می

  در هستۀ یاختۀ محل فعالیت خود، ساخته شود.  - الف

 انرژی اولیۀ بیش از یک نوع واکنش را کاهش دهد.    - ب
  در محیط قلیایی، بهترین فعالیت خود را داشته باشد.   - ج

 جایگاه فعالی داشته باشد که شکل آن مکمل چند نوع ماده است.   - د
1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 
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ها که توان گفت که مبنای تشکیل ساختاری از پروتئینهای تولیدشده در یک یاختۀ یوکاریوتی، میبا توجه به انواع پروتئین -1۵6
 باشد، .................. است. .................. می

 یب و تکرار آمینواسیدهاـ نوع، تعداد، ترت غیرمجاور  NHو  COهای  گروهشده بین  انرژی تشکیل( الگوهایی از پیوندهای کم1
 تشکیل ـ آرایش خاص زیرواحدهای تاخوردۀ پروتئین هایی با بیش از یک زنجیرۀ بلند و بدون شاخه قابل( فقط در پروتئین۲
 مشاهده ای قابلپپتیدی ـ فقط به دو شکل مارپیچ یا صفحهبه هم زنجیرۀ پلی های متصل( باعث ایجاد ثبات نسبی در بخش۳
 های مختلف پروتئینواسطۀ تشکیل پیوندهای هیدروژنی، اشتراکی و یونی ـ عامل کنار هم نگه داشتن قسمتبه ( تثبیت آن۴

 

 شده توسط واتسون و کریک، صحیح است؟ کدام عبارت، دربارۀ مدل مولکولی ساخته -1۵۷

 ( نشان دادند که اعتقاد چارگاف مبنی بر مکمل بودن بازهای آلی صحیح است.1
 (، دارای دو رشته است.  DNAز و فرانکلین، معتقد بودند که مولکول دِنا )( همانند ویلکین۲
 ( یکسان است.  DNAشده توسط ویلکینز و فرانکلین در سراسر دِنا )گیری( متوجه شدند که ابعاد اندازه۳
 های نردبان مارپیچ متفاوت بود.  (ی آزمایش مزلسون و استال، فقط در ستونDNAهای دِنا )( جرم مولکول۴

 

های بدن انسان را نشان با توجه به شکل مقابل که ساختار نوعی پروتئین موجود در گروهی از یاخته -1۵۸
 است؟   نشدهطور صحیحی بیان  دهد، کدام عبارت، بهمی

 شود.  یوندهای هیدروژنی بیشتر می( در ساختار نهایی آن، میزان تاخوردگی الگوهای پ1
 دهندۀ اولین پروتئینی است که ساختار آن با استفاده از پرتوهای ایکس شناسایی شد. ( نشان۲
 شود. های مختلف پروتئین، ثبات نسبی در پروتئین ایجاد میهم پیچیدن قسمت( همزمان با به۳
 شود. ، ساختار سوم پروتئین تشکیل میRهای  ه( با ایجاد پیوندهای هیدروژنی، اشتراکی و یونی بین گرو۴

 

های زیستی از نظر ساختار  ترین گروه مولکولهای تولیدشده در بدن انسان، ..................، جزء متنوعبا توجه به انواع مولکول -1۵9
 شیمیایی و عملکردی هستند و عملکرد .................. دارند.

 ی غشای یاختۀ پوششی معده ـ متفاوت هاترین مولکول( پپسین و فراوان1
 ها و هورمون کاهندۀ قند خون ـ مشابه ژنی در سطح لنفوسیتهای آنتی( گیرنده۲
 های قرمز ـ مشابه دار گویچهای کُند و مولکول آهن( مولکول قرمز رنگ تارهای ماهیچه۳
 متفاوت  بخش رباط و مولکول دارای حرکت لغزشی در انقباض ماهیچه ـ( مادۀ استحکام۴

 

کنند، کدام گزینه، عبارت  اسیدهای یک یاختۀ یوکاریوتی شرکت میبا در نظر گرفتن نوکلئوتیدهایی که در ساختار نوکلئیک -16۰
 کند؟طور صحیحی تکمیل میزیر را به

 حتم ..................« طور  شود که بهتواند مشاهده  اسید می»هر نوکلئوتید دارای .................. در ساختار نوعی نوکلئیک
 نوکلئوتیدی آن همیشه دارای دو سر متفاوت است.( باز آلی یوراسیل ـ دو رشتۀ پلی1
 کند.  ( باز آلی آدنین ـ با داشتن قطری یکسان در سراسر طول خود، حالت پایدار پیدا می۲
 کند.  ند برقرار میبخشی آن، حداقل با دو نوکلئوتید دیگر پیوریبوز ـ هر واحد سه( قند دئوکسی۳

 شده توسط خودش را دارد.  ( یک گروه فسفات ـ آنزیم سازندۀ آن، توانایی شکستن پیوندهای تشکیل۴
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 گویی به این سواالت اجباری است. سوال( پاسخ  15)فیزیک دوازدهم

زمان متحرکی به صورت    –معادلۀ مکان   -161
2 1 0 5

5
t ; t

x(t)
t b ; t

+  
= 

− 
 هستند.(  SIکدام است؟ )همۀ واحدها در    bاست.    

1 )6- 2 )2- 3 )2 4 )6 
 

لحظه -162 در  اگر  است.  حرکت  حال  در  ثابت  سرعت  با  1های  متحرکی  3t s=   2و 7t s=   مکان در  1هایمتحرک  15x m= و   −

2 105x m=  3ی   باشد. فاصله این متحرک تا مبدأ مکان در لحظه 15t s=  چند متر خواهد بود؟ 

1 )255 2 )210 3 )345 4 )270 
 

مسیر   -163 شکل،  مطابق  ثابت    Bتا    Aمتحرکی  تندی  با  20را  m

s
ثابت     تندی  با  و  12رفته  m

s
از     اگر برمی  Aتا    Bنیز  گردد. 

ثانیه، مسافت طی شده   9های پی در پی کند، پس از  شروع به این رفت و برگشت  xمتحرک از نیمۀ مسیر و در جهت محور  
 جایی آن است؟ توسط متحرک، چند برابر اندازۀ جابه

1 )3 
2 )2/5 
3 )7 
4 )1/9 

 

کند، به صورت یک سهمی است. اگر مسافت  حرکت می  xزمان متحرکی که در امتداد محور    –مطابق شکل زیر، نمودار مکان   -164
اش در این مدت زمان باشد، متحرک در چند متری از  جاییبرابر اندازۀ جابه  4ثانیه اول    10tپیموده شده توسط متحرک در  

 دهد؟  مبدأ حرکتش، تغییر جهت می 

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

 

کند، ثانیه طی می   8کند. مسافتی که متحرک در مدت  زمان زیر حرکت می  –ها مطابق نمودار مکان  xمتحرکی بر روی محور   -165
 جایی متحرک در این مدت است. حداکثر فاصلۀ متحرک از مبدأ حرکت چند متر است؟ برابر اندازۀ جابه  5/3

1 )4 
2 )5 
3 )6 
4 )10 
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دهند. در این متر را با سرعت ثابت مسابقه می  150به طور همزمان از یک نقطه، مسیری مستقیم به طول    Bو    Aدو دوندۀ   -166
در    Bتر بایستد یا دوندۀ  متر عقب  Lدر شروع مسابقه،    Aشود. اگر دوندۀ  متر می  30حالت، حداکثر فاصلۀ دو دونده از هم  

Lرسند. حاصلگاه هر دو با هم به مقصد میمتر جلوتر بایستد،آن  Lشروع مسابقه، L−  کدام است؟ 

 25/2( 4 6( 3  5/7( 2 ( صفر 1
 

متحرک   -167 طول    Bو    Aدو  به  مستقیم  مسیری  روی  بر  نقطه،  یک  می  100از  اگر متر  دهند.  مسابقه  10Aخواهند 
m

V
s

و   =

50B
m

V
s

 با چند ثانیه تأخیر حرکت کند تا هر دو با هم به مقصد برسند؟   Bباشند، متحرک    =

1 )2 2 )10 3 )8 4 )12 
 

30قطاری با سرعت ثابت   -168 m

s
کند. اگر مدت زمانی که قطار امل از روی پل عبور میبه طول ک   20sرسد و در مدت  به پلی می  

 باشد، طول قطار چند برابر طول پل بوده است؟   6sبه طور کامل روی پل قرار داشته  

1  )
7
13

 2  )
11
19

 3  )
21
47

 4  )
15
32

 
 

14مطابق شکل زیر، توپی را با تندی   -169 m

s
گردد. اگر به دیوار برخورد کرده و برمی 5sکنیم و بعد از  روی سطح افقی پرتاب می 

4طی کند و با تندی    3sتوپ، مسیر برگشت را در مدت   m

s
به محل پرتاب برسد، بزرگی شتاب متوسط توپ در کل مسیر،   

 چند متر بر مربع ثانیه است؟  

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

 

6های ثابت  دو متحرک با تندی -170 m

s
4و     m

s
متری و در خالف جهت هم به سوی یکدیگر   300در یک مسیر مستقیم از فاصلۀ  

 متر است؟   20تر یا مساوی  کنند. به مدت چند ثانیه، فاصلۀ این دو متحرک از یکدیگر کوچکحرکت می

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

زمان متحرکی به صورت زیر است. بزرگی شتاب متوسط متحرک در ثانیه چهارم حرکت چند متر بر مربع ثانیه  –نمودار مکان  -171
 است؟ 

1 )1  
2 )4 

3 )
17
4

 

4 )
1
4
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 های زیر صحیح است؟جایی متحرکی مطابق شکل زیر است. کدامیک از عبارتمسافت طی شده بر حسب اندازه جابهنمودار   -172

  ( جهت بردار سرعت الزاماً ثابت نیست.1
 ( متحرک تغییر جهت داده است.2
 جایی الزاماً ثابت است.( جهت بردار جابه3
 کند. ( در این حرکت الزاماً متحرک از مبدأ مکان عبور می4

 

6مطابق شکل زیر، متحرکی با تندی ثابت   -173 m

s
ای در حال حرکت است. اگر سرعت متوسط متحرک برای بر روی محیط دایره  

گذشت از  بعد  بار،  است؟    8sاولین  ثانیه  مجذور  بر  متر  چند  حرکت  اول  ثانیه  چهار  در  متحرک  متوسط  شتاب  شود،  صفر 
3( ) = 

 ( صفر 1

2  )2 
3 )2 
4 )3 

 

های زیر کند، مطابق شکل زیر است. چند مورد از عبارتزمان متحرکی که بر روی یک خط راست حرکت می  –نمودار سرعت   -174
 است؟    نادرستدر مورد حرکت این متحرک، 

 است.  x، شتاب متوسط در خالف جهت محور 4tتا   3tالف( در بازه زمانی 

 دهد.متحرک سه بار تغییر جهت می  6tتا ب( از لحظۀ صفر  
 ، شتاب متوسط متحرک مثبت است.2tپ( در بازه زمانی صفر تا 

 است. x، در خالف جهت محور  6tت( شتاب متوسط از لحظه صفر تا 
 ، جهت شتاب ثابت است.5tتا   3tهـ( در بازه زمانی 

1 )3 2 )2  
 ( صفر 4 1( 3

 

 

بر منحنی مماس هستند. اگر  Bدر نقطۀ  2dو خط   Aدر نقطۀ  1dزمان متحرکی مطابق شکل زیر است. خط   –نمودار سرعت  -175
10tشتاب متحرک در لحظۀ   s=  6، برابر با شتاب متحرک در لحظۀt s=    1باشد، شتاب متوسط متحرک در بازۀ زمانی 6t s= 

2تا  10t s=   کدام است؟ 

1 )5/2 
2 )3 
3 )75/3 
4 )25/4 
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 .شما میتوانید بین پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنیدسوال(    10)فیزیک دهم

 ؟ هستندکدام موارد درست   -176

 است.  35Aها در حدودالف( فاصلۀ ذرات سازندۀ مایع 
 گروه از انواع جامدها )از نظر بلورین و غیربلورین( هستند.ب( شیشه و یخ متعلق به یک 

 شود. ها می چسبی در مایعپ( افزایش دما سبب کاهش نیروی هم
 شود. تر میت( اگر قطر لولۀ مویین افزایش یابد، سطح مایع درون لوله به سطح مایع درون ظرف نزدیک

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

روزنۀ -177 زودپزی  مساحت  درب  روی  آب،  بخار  وزنه 28mmخروج  چه  به است.  گذاشت،  روزنه  این  روی  باید  گرم  برحسب  ای 

mو   1atmباشد؟)فشار جو برابر 2atmطوری که فشار داخل زودپز برابر 
(g

s
=

2
10 

1)8 2)40 3)80 4)4 
 

برابر شعاع شاخۀ سمت چپ است و جیوۀ داخل آن در حالت تعادل قرار   2شکل زیر، شعاع شاخۀ سمت راست،    Uدر لوله   -178
27دارد. اگر   2/ cm    آب به شاخۀ سمت چپ اضافه کنیم. بعد از ایجاد تعادل، فشار در نقطهp  متر جیوه افزایش چند سانتی

 یابد؟ می

(
3 3

13 6 1
gr gr

/ ,
cm cm

 =  = ) 

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

روغن  cm10و در شاخۀ سمت راست  cm60شکل در حال تعادل است. اگر در شاخۀ سمت چپ   Uدر شکل مقابل آب در لولۀ  -179

) یابد؟  چند پاسکال افزایش می  Cبریزیم، فشار کل در نقطۀ  
3

0 8
g

/
cm

0آب= 8 /=  روغنN
(g و

kg
= 10 

1 )800 
2 )1600 

3 )2400 
4 )3200 

 

51در مکانی که فشار هوا  -180 05 10/ Pa  درصد  20متری برویم، فشار سانتی  30متری مایعی، به عمق  سانتی 90است، اگر از عمق

10متر مکعب است؟یابد. چگالی مایع چند گرم بر سانتی کاهش می N
(g )

kg
= 

1 )5 2 )4/3 3 )10 4 )6/13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 آب جیوه

  

 

  

P 
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2مکعب مستطیلی به ابعاد  -181 3 5m m m  به چگالی   ه ای از ماد
3

2
gr

cm
به   ه ای ، درون مکعب مستطیل حفرساخته شده است

د  312mحجم   به سطح افقی وارد میاوجود  از کوچکترین سطح،  است؟   SIکند چند واحد  رد. فشاری که مکعب مستطیل 

10 N
(g )

kg
= 

1) 312 10 2) 36 10 3) 412 10 4) 46 10 

ها های زیر، چگالی مایع موجود در لولهدر شکل -182
3

8
g

cm
متر جیوه است. اگر فشار مطلق سانتی 76و فشار هوا در محل آزمایش  

با   Aمخزن   مخزن    APرا  مطلق  فشار  با   Bو  دهیم،  BPرا  Aنشان  BP P−  سانتی است؟) چند  جیوه  متر 
3

13 6
g

/
cm

 جیوه=

N
(g و

kg
= 10 

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

 

 

grدر شکل زیر، یک بارومتر ساده نشان داده شده است. ابتدا به جای جیوه داخل بارومتر مایعی به چگالی   -183
/

cm
3

4 ریزیم. یم  8

است. اگر مایع اول را به طول کامل از بارومتر خارج کنیم و دوبار   Fکند برابر  نیرویی که مایع در این حالت به ته لوله وارد می

grبه چگالی  مایعی  
/

cm
3

6 Fکند برابر  داخل بارومتربریزیم. در این حالت نیرویی که مایع به ته لوله وارد می  5 است. با عوض '

مایع اول چه تغییری میکردن  به حالت  لوله در حالت دوم نسبت  ته  بر  نیروی وارد  بارومتر  ) ها در  Hgکند؟ 
gr

/
cm

 =
3

13 6 ،

P cmHg=0 75 ،N
g

kg
= cmمساحت ته لوله    10

 است.(  22

1)/ N3  یابد.افزایش می N17(2 یابد.افزایش می 4
3)/ N3  یابد. کاهش می N17(4 یابد. کاهش می 4

 
 

بندیم. اگر بازی را روی سطح آب قرار داده و به کمک دو طناب مجزا، شُل کنار هم میمطابق شکل زیر، یک جفت قایق اسباب -184
می تغییر  قایق چگونه  دو  بین  فشار  کنیم.  برقرار  قایق  دو  بین  آبی  جریان  قایقبه کمک یک شلنگ آب،  و وضعیت  ها  کند 

 نسبت به هم چگونه است؟ 

 شوند.یابد، از هم دور میمی( کاهش 1
 شوند.یابد، به هم نزدیک می( افزایش می2
 شوند.یابد، به هم نزدیک می( کاهش می3
 .شوندیابد، از هم دور می( افزایش می4

 

از آن   -185 با پیچاندن فلکۀ آن، قطر مقطع آب خروجی   25از یک شیر، آب به صورت پایا و بدون تالطم در حال جریان است. 
 یابد؟ یابد. در این صورت تندی آب خروجی از شیر، چند درصد نسبت به حالت اولیۀ کاهش میفزایش میدرصد ا

1 )36 2 )25 3 )5/62 4 )64 
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 .شما میتوانید بین پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنیدسوال(    10)دهمیازفیزیک  

0ساخته شده است که در فاصلۀ    2200cmهایی با مساحت یک خازن تخت از صفحه -176 09/ mm  اند و فاصلۀ از هم قرار گرفته
درصد کاهش    30پر شده است. اختالف پتانسیل دو سر این خازن با تخلیۀ الکتریکی   5الکتریکی با ضریب  ها با دیبین صفحه

انرمی الکتریکی،  تخلیۀ  از  اگر پس  خازن  یابد.  این  بوده  میلی  2/10ژی  ولت  چند  خازن  اولیۀ  ولتاژ  باشد،  یافته  کاهش  ژول 

12است؟ 
0 9 10 F

( )
m

− =  

1 )500 2 )1000 3 )2000 4 )1500 
 

پر شده است. اگر در شرایطی که این خازن به یک باتری   kالکتریکی با ضریب  های یک خازن تخت با دی فاصلۀ بین صفحه -177
 های زیر صحیح است؟ها خارج کنیم، چه تعداد از عبارتالکتریک را از بین صفحهمتصل است، دی

 شود.  برابر می   kالف( ظرفیت خازن  
 شود. برابر می  kب( انرژی ذخیره شده در خازن  

 ماند. خازن ثابت می های  ج( شدت میدان الکتریکی بین صفحه
 ماند. د( بار الکتریکی ذخیره شده در خازن ثابت می 

 صفر ( 4 1( 3 2( 2 3( 1
 

ی دو صفحه را دو برابر نموده و کنیم. اگر فاصلهولتی متصل می 5های آن هوا وجود دارد را به یک باتری  خازنی که بین صفحه -178
درصد کاهش دهیم، انرژی خازن  20قرار داده و ولتاژ دو سر باتری را    4الکتریک  های خازن یک عایق به ضریب دی  بین صفحه

 کند؟ چنددرصد تغییر می

  1  )8/2   2 )28  3 )6/5   4 )56 
 

حال تعادل است. )شتاب گرانش را  یِ یک خازن بهدر فضای بین دو صفحه   qو بار الکتریکی    mای به جرم در شکل مقابل، ذره -179
210m / s  ).در نظر بگیرید 

  درصد کاهش دهیم ............  20ی خازن را  ی دو صفحهاگر فاصله  

m( ذره با شتاب 1 / s25  .به سمت باال حرکت خواهد کرد 

/ذره با شتاب ( 2 m / s22  به سمت باال حرکت خواهد کرد.  5

mذره با شتاب ( 3 / s25    .به سمت پایین حرکت خواهد کرد 

/( ذره با شتاب 4 m / s22  به سمت پایین حرکت خواهد کرد. 5
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را بسته و   1kی دوری از هم قرار دارند. ابتدا کلیدِ در فاصله  Cو    Bو    Aی  اندازه ی رسانای باردارِ همشکل مقابل، سه کُره در   -180
بندیم اگر زمان رسیدن به تعادل در حالت اول دو برابر زمان رسیدن به را می  2kی بعد کلید  کنیم. در مرحله سپس باز می

چند برابر شدت جریان در  1kتعادل در حالت دوم باشد، تا زمان رسیدن به تعادل بارها، شدت جریان متوسط عبوری از کلید
  است؟2kکلید

1)3        

2)
1
3

         

3)
3
2

             

4)
2
3

 
 

متر پیچیده سانتی  10ای به شعاعِ  تشکیل شده و به صورتِ یک الیه دورِ استوانه2mmدور سیمِ مسی به قطرِ    100ای از  پیچه -181
81شده است.مقاومتِ الکتریکیِ سیمِ پیچیده شده چند اُهم است؟) 7 10/ .m

− =     )مس 

1 )17/0      2 ) 4/3      3 )7/1       4 )34/0             
      

ایم. اندازۀ بار ذخیره ای توپُر را به طور جداگانه به ولتاژ یکسانی وصل کردهمطابق شکل زیر، یک خازن و یک مقاومت استوانه  -182
 گذرد؟  شده در هر صفحۀ خازن چند برابر اندازۀ باری است که در هر دقیقه به طور خالص از هر مقطع مقاومت می

 

1)− 33 10  2  )− 43 10 3  )−310 4  )−410 
 

گرم آهن با چگالی    200با   -183
3

8
gr

cm
سازیم و دو سر آن را با اختالف متر می  100ای به طول  یک سیم همگن و  توپُر استوانه  

کند؟ )مقاومت ویژۀ آهن کنیم. در هر دقیقه چند الکترون از هر مقطع سیم به طور خالص عبور میولت وصل می  20پتانسیل  
710برابر  .m

−    191است و 6 10e / C
−= ) 

1  )/  191 875 10 2  )/  193 75 10 3  )/  201 875 10 4  )/  203 75 10 
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Md،2Nهای به قطر مقطع  Pو  M  ،Nهایِ فلزیِ  سیم -184 Md d=3وP Nd d=  مقاومتِ ویژه و بوده و به ترتیب از راست به چپ
2ها طولِ آن 1 5( L, / ) ،2 5(L, / )9و 2( L, )  باشد. کدام رابطه بین مقاومتِ سیممی( هاRدرست است؟ ) 

1   )M PR / R= 2 Pو   4 NR / R=0 8 2  )M NR / R= 4 Mو  8 PR / R=0 6                    
3)M NR / R= 4 Pو    8 NR / R=0 8      4   )M NR / R= 4 Mو8 PR / R= 2 4 

                  

ولتاژ   -185 مقابل است.    –نمودار  مطابق شکل  2جریان یک سیم 
3

می   کنار  و  بریده  را  این سیم  و  از  1گذاریم 
3

با باقی   را  مانده 
تالف پتانسیل  کشیم تا به طور یکنواخت نازک شده و به طول سیم اولیه برسد. دو سر سیم جدید را به اخقدر میابزاری آن

0چند ولت وصل کنیم تا جریان عبوری از آن  5/ A    شود؟ 

1 )45 
2 )90 
3 )30 
4 )60 
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 گویی به این سواالت اجباری است.سوال( پاسخ  15)دوازدهم  شیمی

اتم کربن است، وجود دارد. درصد    13هیدروکربنی سیرشده که دارای   در ساختار بخش آنیونی نوعی صابون جامد، یک زنجیره -186
یون   𝒑𝒑𝒎لیتر آب خالص، غلظت    5کننده چقدر بوده و پس از حل کردن هر گرم از این ماده در  جرمی اکسیژن در این پاک
𝑵𝒂شود؟ ) سدیم در محلول چقدر می = 𝑶 و ۲3 = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1) 5/13  - 184 2 )5/13 – 4/18 3 )8/12  - 184 4 )8/12 – 4/18 
 

 است؟  نادرستیک از مطالب زیر  کدام -187

 .است جهانی  میانگین از  بیشتر برخوردار، مناطق در آن مقدار   و  داشته  بستگی مختلفی عوامل  به زندگی  به امید شاخص( 1
 . است گرفته را  انسان هامیلیون جان  فرایند،  این طی و شده گیرهمه جهان در بار یک  فقط تاریخ  طول در  وبا  ( بیماری2
 .است صفر از تربزرگ آمونیاک، همانند آن،  هایمولکول دوقطبی   گشتاور  و بوده آب در   محلول مواد  جمله از  ( اوره3
 .است گلیکول  اتیلن مولکول در  اکسیژن های اتم شمار برابر 3 زیتون، روغن  مولکول در  اکسیژن هایاتم ( شمار4

 

گرم   101مول از یک اسید چرب با مقدار کافی سدیم هیدروکسید، برابر با    5/0تفاوت جرم مواد مصرف شده در واکنش میان   -188
های کربن شمار اتمی حاصل از این فرایند کامال سیرشده باشد،  کنندهی هیدروکربنی موجود در ساختار پاکاست. اگر زنجیره

𝑵𝒂کننده کدام است؟ ) موجود در هر مول از این پاک = 𝑶 و ۲3 = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

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

 های زیر در رابطه با ترکیب مقابل درست هستند؟ کدام موارد از عبارت -189

𝑪پیوند اشتراکی  3آ( در ساختار هر مولکول از این ترکیب،   − 𝑶  شود.دیده می 

 ای هستند.جدول دوره   𝒑  ب( عناصر موجود در ساختار این ماده، همگی متعلق به دسته
 شود.های عاملی استری میه و شامل گروه، قسمت قطبی مولکول را تشکیل داد𝑨پ( بخش 

 شود که به ظاهر همگن است.ت( با ریختن آن در مخلوط آب و صابون، مخلوط پایداری ایجاد می
 ( آ و ت 4 ( پ و ت 3 ( ب و پ 2 ( آ و ب 1

 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام -190

 .است  هیدروژنی نوع از  هاآن در غالب  مولکولی  بین نیروی و بوده بلندزنجیر استرهای و چرب اسیدهای از  مخلوطی هاچربی( 1
 . دارد  الکترون از پر  زیرالیه 5 الکترونی آرایش در  شود،می صابون  توسط رسوب  ایجاد باعث  که  سخت  آب های یون از  ( یکی2
 . کنندمی تولید مایع ناقطبی به حالت ی ماده یک  محلول سود با میان واکنش  از را ایران سنتی  صابون ترین( معروف3
 یابد. جایگزین کنیم، دمای ذوب آن افزایش می یون پتاسیمنوعی صابون را با  ساختار موجود در سدیماگر یون ( 4

 

رسانیم. لیتر می  3در مقداری آب خالص حل کرده و حجم محلول را به    𝑺𝑻𝑷اکسید را در شرایط  لیتر گاز گوگرد تری  8/1۶مقدار   -191
این محلول به    𝒑𝑯حلول حاصل از این فرایند چند برابر غلظت یون هیدروکسید بوده و برای افزایش  غلظت یون هیدروژن در م 

 واحد، به چند لیتر آب خالص نیاز داریم؟  3/1ی اندازه

1  )2/5 × 1013 – 572  )5 × 1013 - 12 
3  )2/5 × 1013 - 12 4  )5 × 1013 - 57 

 

 های زیر درست هستند؟چه تعداد از عبارت -192

 .دهندمی  نیز  واکنش   مواد  این  با ها، آالینده یسازنده  ذرات  با   کنشبرهم  ایجاد  بر   افزون   هاسفیدکنندهآ(  
 . است  مشخص   هاآن  درون  از  نور  عبور مسیر و  شده  نشین ته  زمان   مرور  به  که  هستند  هاییمخلوط  کلوئیدهاب(  
𝑺𝑶3−های غیرصابونی به کمک گروه کنندهپاکپ(  

 کنند. خود را حفظ می  کاراییدر آب حل شده و در آب سخت    −۲
 شود.اتم هیدروژن دیده می  30پیوند اشتراکی در ساختار خود دارد،    50در مولکولی از یک اسید چرب سیرشده که  ت(  

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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باشد، جرم مولی   1/ 5لیتر برابر با  گرم بر میلی  ۲/1و چگالی    %۶5/0دار با درصدجرمی  پروتونمحلول یک اسید آلی تک  𝒑𝑯اگر   -193
۹شود؟ )ثابت یونش این اسید  ذرات سازنده این اسید برابر با چند گرم بر مول می ×  است.(    10−3

1) 46 2 )60 3 )74 4 )88 
 

 ............... . های زیر درست هستند، بجز  همه عبارت -194

 .شودمی تولید هابر  فرایند در  شده  استفاده هایدهندهواکنش از یکی  آب، با 𝑁𝑎𝑂𝐻  و  پودر آلومینیم کردن مخلوط  با( 1
 شود. کمتر می  تدریج به محلول در  فلوئورید یون  تولید سرعت آب،  در  فلوئورید هیدروژن  گاز   مقداری انحالل  از ( پس 2
 دهد. ، رنگ این کاغذ را از زرد به آبی تغییر می𝑝𝐻ی سفید، همانند جوهر نمک، در مجاورت با کاغذ  سرکه( 3
 .است کمتر   اسید سولفوریک  موالر  یک محلول  رسانایی  نسبت به اسید کربنیک  موالر یک  محلول  ( رسانایی4

 

  5/۲د نظر را با اضافه کردن آب خالص به آن، به  گرم استیک اسید را در مقداری آب حل کرده و حجم محلول مور  ۲/1مقدار   -195
با  لیتر می برابر  ثابت یونش استیک اسید  ۲رسانیم. اگر  × 10−5𝒎𝒐𝒍. 𝑳−1  یونیده نشده در  باشد، غلظت مولکول های اسید 

.𝒎𝒐𝒍محلول نهایی برابر با چند  𝑳−1  شود؟ ) می𝑶 = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1  )7/2×10-3 2  )3/6×10-2  3  )7/6×10-3 4  )3/8×10-2

 

ریخته    𝑩و    𝑨های مجزایی از فورمیک اسید و استیک اسید با حجم، درصد جرمی و چگالی برابر را به ترتیب در دو ظرف  محلول -196
میو آن قرار  منیزیم  فلز  با دو قطعه  در مجاورت  را  بوده و حجم ها  بیشتر  در کدام ظرف  واکنش  انجام شدن  دهیم. سرعت 

 ی نهایی حاصل از محلول کدام ظرف بیشتر است؟فراورده

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

.𝒎𝒐𝒍 0/۲در محلولی از فورمیک اسید با غلظت   -197 𝑳−1    1/08و چگالی𝒈. 𝒎𝑳−1 (غلظت یون فرمات ،𝑯𝑪𝑶𝑶−  برابر )۲50𝒑𝒑𝒎 
𝑶است. ثابت یونش فورمیک اسید در این محلول چقدر است؟ )  = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1)  9×10-5 2  )9×10-6 3  )1/8×10-4 4  )1/8×10-5 
 

 های داده شده درست هستند؟ چند مورد از عبارت -198

 .رودنمی  شمار  به  الکترولیت یک  ماده   این   دهد، نمی  عبور  خود  از  را   برق  جریان  کلرید  سدیم   جامد  بلور  آ( چون
 شوند. تولید می  +𝑯و   −𝑰های به طور مدام از پیوستن یون  𝑯𝑰های ب( در محلول هیدرویدیک اسید، مولکول

 یابد.هیدروفلوئوریک اسید کاهش می  𝑲𝒂در محلول هیدروفلوئوریک اسید،   𝑯𝑪𝒍پ( با انحالل مقداری گاز 
 موالر هیدروکلریک اسید، برابر با صفر بوده و این محلول آبی فاقد یون هیدروکسید است. 1محلول    𝒑𝑯ت(  
 .داردوجود  پیوند اشتراکی    ۶تر،  بزرگ  𝑲𝒂 بابین سولفوریک اسید و نیتریک اسید، در ساختار ترکیبی  ث(  

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

𝑲𝒂با    𝑯𝑨موالر از اسید    ۲/0لیتر و غلظت  میلی  100محلولی به حجم   -199 = ۲ × لیتر میلی  800در اختیار داریم. پس از افزودن    10−5
ن محلول، های هیدروکسید موجود در ایی ............... واحد افزایش یافته و شمار یونآن به اندازه  𝒑𝑯آب خالص به این محلول، 

 ها را به ترتیب از راست به چپ بخوانید.(شود. )گزینه............... برابر حالت اولیه می

1) 5/0  - 27   2 )7/0  - 27 3 )5/0 – 33/0 4 )7/0 – 33/0 
 

 های زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت -200

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

 آب خالص است.  𝒑𝑯های بدن انسان، برخالف یک نمونه از آب گاز دار، بیشتر از خون موجود در رگ   𝒑𝑯ب( مقدار 

 است.  1۴−10های آبی برابر در محلول  +𝑯و   −𝑶𝑯های ضرب غلظت مولی یونپ( در شرایط استاندارد، حاصل

. هستند  جهان  در  موجود عنصر  ترین فراوان  از   هایی اتم  دارای   خود  ساختار  در  آرنیوس،  اسیدهای  همۀت(  

 ( پ و ت 4 ( آ و ت 3 ( ب و پ 2 آ و ب ( 1
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 .شما میتوانید بین پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنیدسوال(    51)دهم  شیمی

 است؟  نادرستیک از مطالب زیر  کدام -201

 . شودمی ترکم ها، یکدیگر، برخالف سطح انرژی آن متوالی از   هایالیه انرژی تفاوت شویم،می دورتر  اتم هسته از  چه هر (1
 .دارد قرار  اتم  مرکز در  کوچکی  فضای   در  هسته آن، اساس بر و کرده  توجیه را  هلیم خطی-نشری  طیف ای، الیه ( مدل 2
 . دارد قرار  تناوبی جدول  6 گروه در کند،نمی پیروی آفبا  قاعده  از آن  الکترونی  آرایش که  عنصری ( نخستین3
𝑁7( بین عنصر  4

𝑇𝑖22و عنصر   14
 عنصر شیمیایی دیگر در جدول تناوبی عناصر قرار گرفته است.  15،  48

 

𝒍هایی با  ای، با گاز کریپتون در یک تناوب قرار داشته و شمار الکترونیک عنصر از جدول دوره -202 = رابر شمار در آن، دو ب   1
𝒍هایی با  الکترون = عدد باشد، عدد   11ی هر اتم از این عنصر برابر با  ها در هستهها و پروتوناست. اگر تفاوت شمار نوترون  0

 شود؟ های این عنصر چقدر میجرمی اتم

1 )73 2 )75 3 )77 4 )79 
 

 های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت -203

 .است نقاط  سایر  از  بیشتر  محدود  فضای   یک  در  هسته،   پیرامون   الکترون  حضور  احتمال  اتم، ایالیه  ساختار  آ( در
𝒏ی الکترونی ای، الیهمورد از عناصر موجود در تناوب چهارم جدول دوره  8در  ب(   =  کامال پر از الکترون است.   3

𝒏از الیه   𝒆پ( پرتو ایجاد شده با انتقال  = 𝒏به   ۴ =  در اتم هیدروژن، در مقایسه با پرتو زرد انرژی کمتری دارد.  ۲
 کند. شروع به پر شدن می  5𝐝خالی از الکترون بوده و این زیرالیه پس از زیرالیه   ۴𝐟 ت( در عناصر دوره پنجم، زیرالیه

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

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام -204

 . هستند نور این نمونه از در  موجود پرتوهای ترینپرانرژی خورشید، نور یتجزیه از  حاصل گ رن  بنفش پرتوهای( 1
 .است بیشتر لیتیم های حاصل از نمک  شعله دمای با مقایسه  در  سولفات، ( 𝐼𝐼) مس  نمک از حاصل  شعله ( دمای2
𝑛هایی با  الیه( 3 = 𝑛و  2 =  اند.شده تشکیلزیرالیه  دو ها از و هرکدام از آننبوده  ایهای یکپارچه، الیه3
 .است برابر ژرمانیم  در  هاالکترون این  شمار با کروم،  اتم الکترونی  زیرالیه ترینبیرونی ها در الکترون ( شمار4

 

ی های اکسیژن موجود در این دو نمونه از ماده به اندازهپروپانول در اختیار داریم. اگر شمار اتم- 1های برابر از لیتیم اکسید و  جرم -205
۴/515 × ی آن، چند مول الکترون ی لیتیم اکسید از عناصر سازندهعدد با هم تفاوت داشته باشد، در مراحل تولید نمونه  10۲3

 شود؟اکسید تولید میپروپانول، چند گرم گاز کربن دی-1ی  ده و با سوزاندن کامل نمونهها مبادله شبین اتم

(𝑶 = 𝑪 و 1۶ = 𝑳𝒊 و 1۲ = 𝑯 و ۷ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1 )6  - 198 2 )3  - 198 3 )6  - 99 4 )3  - 99 
 

 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت -206

 .کنندمی تهیه  نشری  طیف  مواد این  نمونه   از قدیمی،   سفالی  ظروف   در  موجود  فلزهای   انواع   یافتن  برای  آ( دانشمندان 
 .شودمی  تبدیل  کاتیون  به  مناسب  شرایط   در  اتم  آن  باشد،  3  برابر  یا  کمتر  اتمی  ظرفیت  های الکترون  تعداد  ب( اگر

𝑨𝒔33پ( عنصر 
𝑵۷با عنصر    

𝑽۲3در یک گروه مشابه و با عنصر    
 ای قرار دارد.در یک تناوب مشابه از جدول دوره   

𝒍ای با زیرالیه  تواند می  خنثی،  هایاتم  برخالف   ها،یون  از  برخی  در  الکترونی زیرالیه  ترینت( بیرونی =  . باشد  ۲

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

 𝑪ای از این عنصر که شامل ایزوتوپ  جرم اتمی میانگین کربن در نمونه -207
 𝑪و رادیوایزوتوپ    1۲

  1۲/۲𝒂𝒎𝒖شود، برابر با  می  1۴
کنیم. چند درصد  های کربن را در شرایط خاصی با گاز هیدروژن وارد واکنش کرده و به گاز اتن تبدیل میاست. این نمونه از اتم

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

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

 

@AntiAzmon



 

26 

 6های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری شیمی 

 است؟  نادرستیک از مطالب زیر  کدام -208

𝑙الکترون با   12ی زمین، ترین عنصر موجود در سیارهدر آرایش الکترونی فراوان( 1 =  وجود دارد.  1
 . دارند  حرفی یک  نماد  شوند، می دیده  دواتمی   مولکول شکل به اتاق شرایط در  که  دوم  تناوب از ( عناصری 2
 .است 4 با برابر دارد، الکترونی دو  یزیرالیه 5 که  چهارم تناوب  از عنصری هر در  ظرفیتی هایالکترون ( تعداد 3
 . دارد  کمتری انرژی سطح  و  بلندتر λ هاریزموج  ایکس، نوعی پرتو الکترومغناطیسی است که نسبت به انواع ( پرتو4

 

مول است. بر این اساس، در ساختار   3/0، برابر با  𝑵𝒂𝒙𝑺𝑶3گرمی از ترکیب    3/۶ی های موجود در ساختار یک نمونهمقدار اتم -209
 ، چند گرم اکسیژن وجود دارد؟𝑵𝒂𝑪𝒍𝑶𝒙گرمی از ترکیب    18/ 1ی  یک نمونه

(𝑪𝒍 = 𝑺 و 35/5 = 𝑵𝒂 و 3۲ = 𝑶 و ۲3 = 1۶ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

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

 هستند؟  شده درست های داده با توجه به اطالعات جدول زیر، چند مورد از عبارت -210

D C B A عنصر 
2s41d3 1s5 2s47d3 4p3 آرایش الکترونی الیه ظرفیت 

𝒍کوانتومی فرعی  عدد  با های الکترونیزیرالیه فاقد  Aآ( هر اتم از عنصر   =  است.   ۲

    است.  𝐂۲𝐎نیز به صورت   Cو فرمول اکسید عنصر   DN ، به صورت Dب( فرمول نیترید عنصر  
 خوار بوده و سطح درخشان دارند. درصد از عنصرهای موجود در جدول داده شده، چکش  ۷5پ(  

 ، یک مول الکترون مبادله می شود. Cو    Aت( برای تشکیل یک مول نمک از واکنش میان دو عنصر  

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

 ............... . های داده شده درست هستند، بجز  همه عبارت -211

 . دارد امتداد زمین  سطح از کیلومتری 500 فاصله  تا که  است  گوناگون گازهای  از  مخلوطی اتمسفر،( 1
 . هستند سودمند  ها انسان برای ها آن اغلب که دهدمی رخ  گوناگونی  شیمیایی هایواکنش هوا، گازهای   ( بین2
 .است اکسیژن  از نمونه یک  جوش دمای  از  باالتر زمین، یهواکره در موجود نجیب گاز  ترینفراوان  جوش ( دمای3
 . کندمی پیدا   کاهش هوا و فشار هواکره حجم  واحد  در  موجود گازی   ذرات تعداد  هواکره، طول  در  ارتفاع افزایش ( با4

 

کیلومتری از سطح زمین قرار گرفته است، به ازای هر کیلومتر افزایش ارتفاع، دما به   51تا    13ای از هواکره که در ارتفاع  در الیه -212
باشد، دمای ابتدا و انتهای این الیه به ترتیب از راست   ℃۲۲−ی این الیه برابر با  کند. اگر دما در میانهتغییر می 5/1℃ی  اندازه

 س سلسیوس کدام است؟ به چپ در مقیا

1 )5/6 ، +5/50 - 2 )5/50-   ،5/6  + 3 )5/54 ، +5/2 - 4 )5/2 -  ،5/54 + 
 

ی ............... از جدول تناوبی تعلق داشته و یک نمونه از هلیم، ............... گاز نجیب فراوان موجود در هواکره است که به دسته -213
 ی زمین، ............... از مقدار آن در هواکره است. های زیرین پوستهآن ............... بوده و مقدار آن در الیه

 بیشتر  –بو بی – 𝑠  – ( سومین 2 بیشتر -رنگ  بی – 𝑠  –دومین ( 1
 کمتر - رنگ بی – 𝑝  – ( سومین 4 کمتر   –بو بی – 𝑝  –( دومین 3
 

 ℃۲00−برابر درصد جرمی هلیم است. دمای این مخلوط را تا    ۴گرم، درصد جرمی گاز آرگون،    ۷۲در یک مخلوط گازی به جرم   -214
های هیدروژن  ی گازی باقیمانده، با شمار اتمنیم. شمار ذرات موجود در مادهککاهش داده و مایع تولید شده را از آن خارج می

𝑨𝒓گلیکول برابر است؟ ) موجود در چند گرم اتیلن = 𝑶 و ۴0 = 𝑪 و 1۶ = 𝑯𝒆 و 1۲ = 𝑯 و ۴ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )6/18 2 )9/27 3 )2/37 4 )8/55 
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 های زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت -215

 کنند. اکسید و نیتروژن مورد نیاز خود را از هوا جذب کرده و گاز اکسیژن را تولید میگیاهان گازهای کربن دیآ(  
 .دارد  کاربرد   غذا  انجماد  برای   سرماسازی  صنعت  در  تروپوسفر،   خشک  و   پاک  هوای  در  گازی  ترکیب  ترینب( فراوان
 .دارد  گانهسه  پیوند  یک  خود   مولکولی  ساختار  در  شود، می  خارج   آن از  مایع  هوای   دمای   افزایش   با   که   گازی  پ( اولین

 .شودمی استفاده  غواصی کپسول  و   هواشناسی  بالن  کردن  پر   برای   های گازی وجود داشته و از آنت( هلیم در میدان

 ( پ و ت 4 ( ب و پ 3 ( آ و ت 2 آ و ب ( 1
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 .یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنیدشما میتوانید بین پایه دهم و  سوال(    51)دهمیاز  شیمی

 است؟  نادرستیک از مطالب زیر  کدام -201

 . دارد کمتری پذیری واکنش خود از  بعد و  قبل   عناصر با  مقایسه در  خام،  نفت  ی سازنده اصلی  عنصر( 1
𝐶 یگانه اشتراکی  پیوند 7 با  ( آلکینی2 − 𝐶  دارد خود مولکول  هر در  هیدروژن  اتم 16 خود، ساختار  در. 
 . رودمی کار به بشر نیاز  مورد الکتریکی  انرژی و گرما تأمین برای زمین،   دل  از شده خارج  نفت  %50 ( در حدود 3
 .است خود مولکولی  ساختار  در 𝐻  اتم  22 دارای  و داشته  فرعی   شاخه 3 هپتان،  متیلدی-2،2-اتیل -4 ( مولکول 4

 

کنیم. اگر گاز وارد یک مخزن کرده و با زدن یک جرقه، این مخلوط را مشتعل میهای برابر از گازهای پروپن و اکسیژن را  حجم -202
اکسید  گرم گاز هیدروژن به طور کامل واکنش بدهد، چند گرم گاز کربن دی  ۲1پروپن باقیمانده در مخزن در شرایط استاندارد با  

𝑶در واکنش سوختن تولید شده است؟ )  = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )5/148 2 )297 3 )198 4 )396 
 

 های زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت -203

 .دارد  کمتری   فراریت   میزان  اوکتان،   از  خالص ی نمونه  یک  با   مقایسه   در  و  بوده  رنگبی  مایع  یک   آ( هگزان، 
 شود.در هوای دم می  𝑶۲ها تأثیر چندانی نداشته و تنها سبب کاهش مقدار ها بر ششب( استنشاق آلکان

 . دهندمی واکنش برم  با  آن  در  موجود  های هیدروکربن  همه  و   بوده  اسید  و   نمک  مقداری  محتوی  خام،  پ( نفت
 .دارد  کاربرد  بهداشتی  و   دارویی  مواد  تهیه  در  و  بوده  صنعتی  های حالل  از آب،  و  اتن  گاز  میان   واکنش   ت( فراورده

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

.𝒈 ۲/5اتمسفر برابر با    1و فشار    ℃0چگالی بخار نوعی آلکن در دمای   -204 𝑳−1    گرمی از این   ۷است. در واکنش سوزاندن یک نمونه
توان در  ورد نظر، چند ساختار مولکولی متفاوت میشود و برای ترکیب م ، چند گرم گاز اکسیژن مصرف می%۶0ترکیب با خلوص  

𝑪نظر گرفت؟ )  = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1) 6/21  - 3 2) 4/14  - 3 3 )4/14  - 4 4 )6/21  - 4 
 

 ترکیبی با ساختار زیر را در نظر بگیرید:  -205

 

زنجیری که با این ترکیب  گرانروی آلکان راستگذاری درست این ترکیب بر اساس قواعد آیوپاک به چه صورت بوده و مقدار  نام
 های کربن برابری دارد، در مقایسه با گریس چگونه است؟شمار اتم

 بیشتر  |متیل نونان دی-8،7-اتیل -3-کلرو- 2( 2 کمتر  |متیل نونان دی-3،2-اتیل -7-کلرو- 8( 1
 کمتر  |متیل نونان دی-8،7-اتیل -3-کلرو- 2( 4 بیشتر  |متیل نونان دی-3،2-اتیل -7-کلرو- 8 (3

 

 های زیر درست هستند؟چه تعداد از عبارت -206

 .شودمی تامین سیرنشده  هیدروکربن  نوعی   سوختن  با  فلزات  دادن  جوش  برای  الزم  دمای   کاربیدی،   جوش  فرایند  آ( در
 .است برابر  نونین- ۲  مولکول  در هر  پیوندها  این  شمار  با   هگزان،   اتیل- 3  در  موجود  هیدروژن- کربن  پیوندهای  ب( شمار

 .است 8/1  آن برابر   در  𝑪 به  𝑯 های اتم  شمار  نسبت  و  بوده نفتالن  شدن  دارهیدروژن   از  حاصل  ترکیب  همپار  پ( دکین، 
 .سوزدمی اکسیژن مول گاز 8  با  واکنش   در  دارد،   وجود  مایع حالت  به  اتاق  دمای   در  که  آلکانی  ترین ساده  از مول  ت( هر

1 )2 2 )1 3 )4 4 )3 
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از دومین عضو خانواده آلکین  1۶0اکسید حاصل از سوختن کامل  دی اگر گاز کربن -207 با مقدار کافی منیزیم گرم  ها در مجاورت 
می دست  به  فرایند  این  طی  فراورده  گرم  چند  بگیرد،  قرار  و اکسید  اکسید  منیزیم  میان  واکنش  درصدی  آید؟)بازده 

𝑴𝒈در نظر بگیرید.   %85اکسید را برابر با  دیکربن = ۲۴ , 𝑶 = 1۶ , 𝑪 = 1۲ , 𝑯 = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )6/285 2 )2/571   3 )8/856 4 )4/1142 
 

 های داده شده درست هستند، بجز ............... . همه عبارت -208

 . بود خواهد برابر هم  با سیکلوهگزان، و بوتن-2 از برابر جرم  به هایینمونه ساختار  در  موجود کربن  هایاتم شمار( 1
 .است نیترات آمونیوم  فرمولی واحد  در  نسبت این مقدار با برابر اتن،  مولکول در  عناصر شمار  به هااتم شمار  ( نسبت2
 .اندشده متصل هیدروژن  اتم 3 به هگزان، متیلدی-3،2-اتیل -3 مولکول  ساختار  در  موجود کربن های اتم از  ( نیمی3
 .است شده  انجام  آلکانی ترکیب یک برای درستی به  آیوپاک قواعد   اساس بر بوتان، اتیل-3-متیل-2 گذاری نام( 4

 

به گرم، در شرایط مناسب با مقدار کافی گاز هیدروژن واکنش داده و جرم آن    ۲0بوتن به جرم  - ۲مخلوطی از گازهای پنتان و   -209
 پذیری کمتر در مخلوط اولیه چقدر بوده است؟رسد. درصد جرمی ترکیبی با واکنشگرم می  ۴/۲0

(𝑪 = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1 )36 2 )72 3 )44 4 )22 
 

های شود را با گروهآورنده در کشاورزی استفاده میهای هیدروژن موجود در هیدروکربنی که از آن به عنوان عامل عملاگر اتم -210
اتیل جایگزین کنیم، فرمول شیمیایی ترکیب حاصل به صورت ............... شده و اگر این ترکیب را با بخار آب وارد واکنش کنیم، 

 در ساختار هر مولکول خود ............... پیوند اشتراکی دارد. آید که  ترکیبی بدست می

1)  𝐶10𝐻20 - 30 2  ) 𝐶10𝐻22- 30 3  )𝐶10𝐻20 - 32 4  )𝐶10𝐻22 - 32 
 

 های زیر درست هستند؟چه تعداد از عبارت -211

 .دارد  تری پایین  قیمت   و   بوده  تر چسبنده  شمال دریای  برنت  نفت  به  نسبت  عربی  کشورهای   سنگین  آ( نفت
 . کنندمی  ایجاد  اسیدی  محلول  یک  آب در  انحالل  با سنگ،   زغال   سوختن  اثر  بر  شده  تولید  اکسیدهای   یب( همه

 .کندمی پیدا افزایش نفت  از  شده  جدا  مواد   فراریت  میزان  خام،  نفت  تقطیر   برج  در  باال  طرف به  پایین   سمت   از  حرکت  پ( با
 . دارد  شدن  بخار  و  شدن  جاری   به  کمتری   تمایل سفید  نفت  به  نسبت  که   است  خام  نفت  در  موجود مواد جمله  از  کوره  ت( نفت

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

گراد درجه سانتی  ۲0گراد و آب با دمای  درجه سانتی  30درصد جرمی، از اتانول خالص با دمای    ۷0برای تولید محلول اتانول   -212
 ۴/۲رسد؟ )گرمای ویژه الکل و آب به ترتیب برابر گراد میباً به چند درجه سانتیکنیم. دمای محلول در نهایت تقریاستفاده می

 گراد است.(ژول بر گرم بر درجه سانتی  ۲/۴و  

1 )6/24 2 )7/25   3 )4/22 4 )8/23 
 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام -213

 . یابدمی افزایش بیشتری مقدار  به روغن گرمایی انرژی روغن،  گرم  60 و آب  گرم 60 به انرژی برابر مقدار دادن  با( 1
 . است برابر دما،   همین با آب  استخر یک و ℃10  دمای   با آب ظرف یک  در  هامولکول حرکت تندی  ( میانگین 2
 شود.برابر می 25/1برسانیم، دمای این جسم در مقیاس کلوین،  ℃71/5به  ℃7( اگر دمای یک جسم را از  3
 شود.موجود در آن بیشتر می 𝐻2𝑂های  این ماده کاهش یافته و انرژی جنبشی مولکول چگالی با ذوب یخ، ( 4
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آزاد شده و برای به دام سنگ در یک نیروگاه، چند کیلوژول گرما  تن زغال  ۲0با توجه به اطالعات جدول زیر، از سوختن کامل  -214
ها را از مورد نیاز است؟ )گزینه  %۲5اکسید خارج شده از نیروگاه، چند تن کلسیم اکسید با خلوص  انداختن کل گاز گوگرد دی

𝑪𝒂راست به چپ بخوانید.  = ۴0 , 𝑺 = 3۲ , 𝑶 = 1۶ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1) 11/34 - 6×107   
2  )22/68 - 6×107 

3  )11/34 - 6×108 

4) 22/68 - 6×108   
 

 های زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت -215

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

 تواند سبب پختن یک تخم مرغ شود.، می℃۷5گرم آب با دمای   ۲00، برخالف  ℃۷5گرم روغن با دمای   ۲00ب(  

 . شودمی  پخش   ترسریع  سرد   آب  در  جوهر  قطره  گرم،  و  سرد  آب  از نمونه  دو  در  جوهر  قطره   یک  انداختن   باپ(  

 .دارد  کمتری  دوگانه  پیوندهای   روغن،   به  نسبت  آن  مولکولی ساختار  و  داشته جامد  فیزیکی  حالت  ت( چربی

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