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  41-31050دين و زندگي
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الهام محمديگروهانمدير
  معصومه شاعري  مسئول دفترچه
فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسوليمدير:  مصوباتمستندسازي و مطابقت با

  زهرا تاجيك  آرانگار و صفحه  حروف
  سوران نعيمي  نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام)چيبنياد علمي آموزشي قلم

6463- 021  تلفن چهار رقمي:   -923پالك -بين صبا و فلسطين -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقالب

  زماني، مرتضي منشاري، نرگس موسوي، حسن وسكري  بخشداود تالشي، مسلم ساساني، هامون سبطي، محسن فدايي، كاظم كاظمي، سعيد گنج  فارسي
  نصرآبادي، سيدمحمدعلي مرتضويحسين رضايي، مرتضي كاظم شيرودي، محمدعلي كاظميبخش،ابراهيم احمدي، نويد امساكي، ولي برجي، عمار تاج  ، زبان قرآنعربي

كبير،بقا، فردين سماقي، محمدرضا فرهنگيان، مرتضي محسنيزحل، محمد رضايي، عليرضا ذوالفقارييپور، محسن بياتمحمد آقاصالح، محبوبه ابتسام، امين اسديان  دين و زندگي
نديفيروز نژادنجف، سيداحسان ه

عمران نوريروش،عقيل محمديناصر ابوالحسني، ميرحسين زاهدي، نويد مبلغي،  زبان انگليسي

هاي مستندسازيمسئول درس  رتبه برترگروه ويراستاريگزينشگرمسئول درسنام درس

  مريم شميرانيمحسن اصغري،  الهام محمدي  الهام محمدي  فارسي
  فريبا رئوفي  پرگل رحيميمرتضي منشاري

سيدمحمدعلي  زادمهدي نيك  ، زبان قرآنعربي
مرتضوي

  ، حسين رضايي،درويشعلي ابراهيمي
  ليال ايزدي  فرهاد موسويپوراسماعيل يونس

پور،امين اسديان  احمد منصوري  دين و زندگي
نوشين،عليرضا آب  ، محمد آقاصالحسكينه گلشنيسيداحسان هندي

  زكارمحدثه پرهي  اميرحسين حيدري

  ــــ  ــــ  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  هاي مذهبياقليت

  اله استيري،رحمتلو،سعيد آقچه  سپيده عرب  سپيده عرب  زبان انگليسي
  سپيده جاللي  ورمبينا آزادهيتمحدثه مرآ

به ترتيب حروف الفباطراحان  

به ترتيب حروف الفباو يراستارانوگزينشگران

گويي آزموناد سؤاالت و زمان پاسختعد

?



  2: ةصفح  (رياضي، تجربي، هنر، منحصرًا زبان)دوازدهمعمومي                      99اسفند22آزمون -)5( ةپروژ

  

هاي زير باشد؟تواند معاني مناسبي براي تعداد بيشتري از واژهكدام گزينه مي- 1

  »تعلل، َشبح، محضر، ارتفاع، هشيوار«

  كردنمانند، درآمدهاي مملكت، گذرگاه، سستي )2  جويي، دفترخانه، بهانهوسعتسياهي، )1

  كردنها، آگاهانه، اهمالزمينسياهي، محصول) 4  دادگاه، زمين زراعتي، هوشيارانه، مانندها )3

  الخطي وجود دارد؟اماليي يا رسمغلطشده چندهاي دادهدر ميان گروه واژه- 2

  سرايي، پهلوانيه، جناغ سينه، روضه و نوحهلّذ، هضم و گوارش، خسته وو سياهية موهومحمايل و محافظ، صداي محيب، مجاب و متقاعد، ساي«

     »ت، قو و نعره، ذوال مملكتسمن و ياسمن، مال رعيگلپرمايع،گي، آذرم و حيا، شاهو فرهيخته

  هفت) 4  شش )3  پنج )2  چهار )1

شود؟در كدام گزينه يافت مي» مجاز«بيشترين- 3

  دامــن گـوهـر بــيـار بــر ســر مــجـلـس بــبــار  دفـتـر فـكـرت بـشوي، گـفـتة سعدي بـگوي )1

  كاين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيست  دهياي كه پـندم ميبـا زمـانـي ديـگـر انـداز )2

  آوردهـــرقــدر بــايـد شــــراب نـاب گـــل مــي  بـاده را مـوقـوف فـصـل گل مـكـن كز خرّمي )3

  سـلـطـان جـهـانـم بـه چـنـيـن روز غـالم اســت  گل در بر و مي در كف و معشوقه به كام است) 4

شود؟هاي زير ديده ميترتيب در كدام بيت به» تناسبجاز، ايهام، كنايه، تضاد، ايهامم«هايآرايه- 4

  يـاقـوت چــه ارزد بـده آن قـــــوت روان را  الف) سـاقـي بــده آن كـوزة يـاقـــوت روان را

  تـر اسـتاز تـار سـبـحه رشـتـة زنّـار خـوش  ب) از دام زيـر خـاك خــطـر بــيـشـتــر بـود

  بـــتابـــد ز چــــرخ بــلــنــد آفــتــــاب  ) نــبــايـد كــه بـــر كـــاخ افــراســيــابج

  ات را مشتريليـك كـو آن زهـره كـĤيـم زهره  د) تو به عارض زهره و من مشتري از جان تو را

  رافـكـنـدكـز تـَف بــه كـوه لـرزة دريــا بـــ  اي بـه كـفجـگـر بـادههـ) دريـاكـشـان كـوه

  ) د، الف، ج، ب، هـ2    ب، هـ، ج، د، الف )1

الفد،) ج، هـ، ب،4    ) ب، الف، ج، د، هـ3

  در ابيات كدام گزينه يكسان است؟» ساختن«كاربرد معنايي افعال از مصدر- 5

    ستانياز خـون جـگر بـر مژه چـون الله  در وقت وداعش كه چو گل رفت بسازيـمالف)

  كـه بـسـازنـد ز غـوره به زمان شيريني  سخنت، باكي نيست ونيگرچه رو تُرش كب ) 

  كـه نـسـازند به درد تو و درمـان طلبند  خـبـر از لـّذت عـشـق تـو نــدارنـد آنـانج )

  ميو بساز ميوزـسـو بـال تـوصيوـب رـب  راهنيران تو چون عود در اـجـش هـدر آتد )

  زنـدوحـشي ما زود بر دامان صحرا مـي  ن بـدنسازد به زنداهـ) جـان مـشـتاقان نمـي

  ) الف، هـ4  ) هـ، ج3  ) ب، ج2  ) الف، د1

دقيقه315فارسي
  دبيات انقالب اسالميا

(گذر سياوشادبيات حماسي
  از آتش)

  12تا پايان درس10درس
  108تا صفحة82صفحة
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  است؟نرفتهكاردر كدام بيت شيوة بالغي به- 6

زحمتي ديدم كه ديد اسفنديار از هفت خان  عشق او را هفت وادي بود و من در هر يكش )1

قل را آتش زدم در دودمانوز سـپنـدش عـ  آتشين رويش چو ديدم جستم از جا چون سپند) 2

تـيـر پـرّان بگذرد چون جفت گردد با كمان  چو تيرتو به قامت چون كماني، من به قامت هم) 3

لب مخوانمنطق شيرين نداري شوخ شيرين  بـارو مـخـواهـار زيــمـنـظـر زيـبـا نـداري يـ) 4

است؟درستي آمدهافعال بهزمان ،در كدام گزينهبه ترتيب،در متن زير،- 7

  »گردم پيش شما.كردم؛ كاش ايستاده بمانيد چون كه من دارم برميايد كه انهدام تيربار كار من بوده است داشتم عشق ميكه فهميدهاز اين«

  ماضي نقلي، ماضي بعيد، ماضي ساده، ماضي استمراري، مضارع التزامي، مضارع مستمر )1

  التزامي، مضارع مستمر) ماضي نقلي، ماضي نقلي، ماضي مستمر، مضارع2

  ) ماضي بعيد، ماضي نقلي، ماضي ساده، ماضي استمراري، مضارع اخباري، مضارع ساده، مضارع اخباري3

  ) ماضي نقلي، ماضي نقلي، ماضي مستمر، مضارع التزامي، مضارع اخباري4

  دارد؟تفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات،- 8

  گرد نيستاي زين آسيا برچ آزادهـيـار هـك  تـيسرو زرد نيچ رويي نيست كز چرخ سيهـ) ه1

اي كـز فـكـر سامان بگذردر آزادهـر ســهـ  ـردد از آسـودگـيــ) مـركـز پـرگـار گـردون گ2

چشم و دل چون ساغر صهبا و ميناي شراب  سرو را عمري است پرخون باشدم از دور چرخ) 3

غ او مجروح نيستـاي كز تيدل آزادهكـو  سته كردـان را خـردون دون آزادگـ) ضـربت گ4

  ... تناسب معنايي دارد.  جزبا همة ابيات به» نيابم تپشتشدهش/ كزين كوه آبه نيروي يزدان نيكي«بيت- 9

  هركس عنان به دست توكل سپرده است  ) صائب! چو موج از خطر بحر ايمن است1

  ـوانه آشنايي نيستكـه شـيـوة سـگ دي  دلـي از گـزند نفس ايمنساده ز) مـشـو2

ستيز پست و بلند پروا ن هيو ساـرا چـم  نـام دامبسته ديبه طرف دامن خورش) 3

  ستين ايـوج درــر ز مـاطـردد خـرا تـم               ام خود راردهـپـتوكل سيداـاخـه نـب) 4

است؟متفاوتكدام بيتمفهوم -10

  مـرگ را بـه بـازي نـگـرفتحـيـثـيـت  زين پيش دالورا كسي چون تو شـگـفـت )1

  همدم روح قدس زنده به جان دگر است  كـشتة لعل لبش كي كند انديشـة مـرگ )2

  خـود مـردة درد او زنده به حيات اوست  گر كشته شوم در عشق از مرگ نينديشم )3

  چـو خـسـرو شـادمـان از مـرگ فـرهاد  مـرا شـيـريـنـي تــو كـشـتـه و تـــو) 4
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اند؟معني شدهنادرستجود دارند كهوهاي زير،كدام گزينه، تعداد بيشتري از واژهدر -11

  انگاري)،(تلمذ: ياددادن)، (مسامحه: سادهغش)،(ردا: باالپوش)، (قداره: نوعي جامة جنگي)، (عيار: سنجه)، (چّله: كمان)، (ثقت: خاطر جمع)، (صافي: بي

ي)، (مقيد: بسته)، (مهمل: تنبل)(مناصحت: اندرزگرفتن)، (ماللت: ماندگ

  مقيد، تلمذ، مسامحه، ثقت )2    ) عيار، قداره، صافي، مناصحت1

  ، تلمذ، قدارهردامناصحت،) 4    ماللتمهمل، چّله، عيار، )3

 ؟اماليي استغلطفاقدكدام بيت -12

  را شد به نگيندان راضي؟ـگوهر از بحر چ  چون ز صحراي عدم گشت به تن، جان راضي )1

  رددـكه اين صالح ز چين جبين دودم گ  اشـرو بـابادهـشـرآرد گــغ بـيـو تـا چـضـ) ق2

  گـنـاب جـبـاسـادهرده آمـود كـه خـب  گـنــفــر و تـيـه تــر بـراسـح سـلّـصــ) م3

  توچون حباب بيخود را زنم به دريا هم  بـحـر شـكست اعضا چون موج سـعي دارم) 4

گزينة ... كامًال صحيح است.جزها بهزينههاي مقابل همة گآرايه -13

م گرفته است )1 ـار غـمم خـم گـرفتـه اســت (جناس، حسن تعليل)    روي زمين و خـون دلم ـن ك ز ب ــل شـت ف   ـپ

يــداري )2 د شـد ز ـب ـاوـي دة ج ـاره زـن ـاهـكار مـخـسب (تشخيص، حسن تعليل)    سـت يـز در دل شـب اي سـي و ـن   ـت

  آرايي)كـز بـار خـويـش گـردد شـاخ شـجر شكسته (تشبيه، واج    وست اي جان و وقت باشدبارم مـحبت ت )3

  )تضادرا (تلميح،ـون آدم مـحـسـن گـنـدمـگـون بـرد از راه چ    نيست يك جو خلد را در ديدة من اعتبار )4

است؟نادرست» وان گام آرميدهآشوب / وان رفتن خوشش بينآن لعل دلكشش بين وان خندة دل«كدام گزينه دربارة بيت -14

در هر دو مصراع مفعول است.» ـَ ش«) ضمير2    ) هشت تركيب وصفي وجود دارد.1

  ربط موجود است.» و«سه )4    دو فعل موجود و دو فعل محذوف دارد. )3

وجود دارد؟» مسند«در جملة پاياني كدام بيت نقش -15

  وشيده استـپر پـر سـد در زيـنـر چـا هـغ مـيـت  ايانش سراسر در جگرـمـم نـرود زخ يـم )1

  كـه مـا را آسـتـيـن بـر چشم تر پوشيده است آن  كشداز سادگي بر روي طوفان ميبادبان )2

  وقت آن كس خوش كه از دنيا نظر پوشيده اسـت  خواب بر آيينه از نقش پريشان شد حرام )3

  را مـوي كـمـر پـوشيده استپـيـچ و تـاب زلـف  نمايد در غزلمصرع برجسته خود را مي )4

  ادبيات داستاني  2فارسي
  بيات جهان / نيايشاد
  18تا پايان درس15درس

  157تا صفحة118صفحة
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 ؟استمتفاوتدر كدام بيت» واو«نوع حرف -16

  مـن و گـرز و مــيـدان و افـراسـيـــابچـو فـردا بـرآيــد بــلـنـد آفـتـاب )1

  چـشـم تـر و نـان خـشـك و روي تـازه  گـفتـم كه چو ناگه آمدي عيب مگير )2

  ما برسان سرو و گل و ريحان راخـدمت  اي صـبـا گر به جوانان چمن بازرسي )3

  رود ارادت اوستكه هر چه بر سر ما مي  سر ارادت ما و آستان حضرت دوست )4

 ؟مفهوم سرودة زير به كدام بيت نزديك است -17

»ايستد/ از ياد مبراش/ سپاسگزاري كن/ اما چراغدان را هم/ كه هميشه صبورانه در سايه ميطر روشناييااز شعله/ به خ«

  ، دل را كرد در گور آن كه اين روزن گرفتزنده  دل روشني از ديـدة روشـن گـرفـت خانة )1

  پــيــش چـشـمــم چــراغــدان بــــهــتـر  سـوخـت از غــفـلـتـي چـراغ و كـنــون )2

  بـه اسـيـران قــفـس مـــژدة گـــلـزار بـيـار  شكر آن را كه تو در عشرتي اي مرغ چمن )3

  انـد كه در جـان مـجـمر استكـز سـوز غـافـل  وقت حريفان به بوي عودآري خوش است )4

 ؟در كدام گزينه آمده است» روح را خاك نتواند مبدل به غبارش سازد/ زيرا هردم به تالش است تا كه فراتر رود«مفهوم عبارت -18

  كفن باشد؟تر كه ماهي را كف درياچه زين خوش  ز شـور عـشـق دلگيري ندارد جان مشتاقان )1

  بـرنـيـارد هـيـچ مـرغـي رشـتـه از پـا در قـفس  روح از طول امل مانده است در زندان جسم )2

  يـا يـاد نـداري تـو كـه بـــر عـــرش پــريـدي  اي روح چـو طـاووس بـيـفـشان تو پر عقل )3

  كـان چـه باك؟روح بـاالدسـت را از عـالــم امـ  نيست در كنعان ز يـوسف دور بوي پيرهـن )4

 ؟مفهوم عبارت زير است» فاقد«ابيات كدام گزينه -19

  »از آسمان تاج بارد اما بر سر آن كس كه سر فرو آرد.«

هـر كـف خـاكـي بود دامان صحرايي مرا  نهادان جو كه با آن سركشيت از خاكيالف) هم  

  ضع ريشه نيستنخل تسليم مرا غير از توا  چو شـمعب) از سر افتـاده پـابرجاست جانم هم

  ز بـار دل خـميدم تا تواضع با فلك كردم  ج) غرور كـبـريـايـي داشتــم در مــلـك آزادي

  آزاده را هــمـــي ز تـواضــع رسـد بـال  د) با ايـن هـمـه كـه كـبر نـكوهيده عادتي است

فتادگيدولـت خـورشـيـد را دارد بـه پا ا  هـ) ســرفـرازي را نـبـاشـد جـنگ بـا افتـادگي

  ج، د )4  د، هـ )3  هـ، ج )2  د، الف )1

 ؟آمده استغلطمفهوم كدام بيت -20

  از دهـان مـور بـيـرون دانه را مور آورد (همدلي و اتّحاد)  چشمان بر سر دنيا به هم دارند جنگتنگ )1

  وت)خيزد (دريادلي و فتز خـاك، مـرد بـه امـداد مرد مي  سپهر سفله كه باشد كه دست مـن گـيـرد )2

  كشد (قناعت و مناعت)خود را به روي دست سليمان نمي  مـوري كه پاي حرص به دامن كشيده است )3

منشي)  انگيزي و بزرگآيد به چشم (خيالآسـمان در پيش پا افتاده مي  يالـوالن خـتاده جـند افـلـائب بـه را صـر كـه )4
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۲۸-۲۱لی العربّية (لّترجمة من أو إعن الجوابلاألنسبعيِّن(  
﴾:اّلذي أطَعَمهم من جوٍع و آَمنهم من خوف ،ليعبدوا رّب هذا البيت﴿ ف -21

  ) پس بايد عبادت كنند پروردگار اين خانه را، همان كه در گرسنگي خوراكتان داد و از ترس ايمنتان كرد!1
  د و از ترس در امانشان نهاد!) پس بايد پروردگار اين خانه را بپرستيد، كسي كه در گرسنگي خوراكشان دا2
، كسي كه در گرسنگي خوراكشان داد و از تـرس ايمنشـان بپرستندبايد) پس پروردگار اين خانه را3

  كرد!
  پرستند، همان كه در گرسنگي ايشان را طعام داد و از بيم ايمنشان كرد!) پس پروردگار اين خانه را مي4
  »:زة اّلتي لم يکن أجداده يعرفونها لُتصبح حياته أسَهل!من الّضروري أن يستفيد اإلنسان من األجه« -22

  تر شود!شناختند تا زندگيش آسانها را نمي) الزم است كه انسان از ابزارهايي استفاده كند كه اجداد او آن1
  د!تر شوكردند، بشناسد تا زندگيش سادهها استفاده نمي) اين الزم است كه انسان وسايلي را كه اجدادش از آن2
  تر گردد!شناختند و زندگي او آسانها را نمي) ضروري اين است كه آدمي ابزارهايي را به كار گيرد كه اجدادش حتّي آن3
  تري داشته باشد!ها را نشناخته بودند تا اينكه زندگي ساده) ضروري است كه انسان از وسايلي استفاده كند كه پدرانش آن4
  »:زيد معرفته في الحياة  فالجديُر أن ُيواَصل اجتهاُده في قراءة الكتب المفيدة!ال َيشبع اإلنسان إّال بما َي« -23

يابد؛ پس شايسته است كه تالشش در خواندنشود جز با چيزي كه شناختش با آن در زندگي افزايش مي) انسان سير نمي1
  هاي سودمند ادامه يابد!كتاب

در زندگي افزايش دهد؛ بنابراين شايسته است كه تالشش را در خواندنكند مگر چيزي كه شناختش را) انسان را سير نمي2
  هاي مفيد ادامه دهد!كتاب

شود كه شناختش را در زندگي افزايش دهـد؛ در نتيجـه شايسـته اسـت كـه تـالش وي در ) انسان فقط با چيزي سير مي3
  هاي سودمند تداوم يابد!خواندن كتاب

-كه شناخت او را در زندگي زياد كند؛ پس شايسته است كه تالش او در خواندن كتـابكند) فقط چيزي انسان را سير مي4

  هاي مفيد ادامه يابد!
رق لذلك َدرَّست ما ُيقارب تسع سنوات في جامعات بعض الدُّولهذه الُمستشرقة کانت ُتحّب الَعيش في الّش« -24

  »:اإلسالمّية!
هاي برخي كشـورهاي اسـالمي سال در دانشگاه 9نابراين نزديكداشت در شرق زندگي كند، ب) اين خاورشناس دوست مي1

  تدريس كرد!
هاي كشـورهاي اسـالمي سال در برخي از دانشگاه 9داشت، بنابراين نزديك) اين خاورشناس زندگي در شرق را دوست مي2

  تدريس نمود!
هاي بعضي از كشورهاي اسالمي درس هسال در دانشگا 9) اين شرق شناس زندگي در شرق را دوست دارد، بنابراين نزديك3

  خوانده است!
سال 9هاي بعضي كشورهاي اسالميداشت در شرق زندگي كند، بنابراين در دانشگاه) اين خاورشناسي است كه دوست مي4

  درس خواند!
  »:ال ُأشاهد طائرًا َکَفرِخ برناکل َينُجو من الّسقوط من ارتفاٍع علی رغم ظروفه القاسية!« -25

  بينم كه با وجود شرايط دشوار، از افتادن از بلندي نجات يافته باشد!اي مثل جوجة برناكل نميگز پرنده) من هر1
  بينم كه با وجود شرايط سختش، از افتادن از ارتفاعي جان سالم به در ببرد!اي همانند جوجة برناكل نمي) پرنده2
  ط از ارتفاعي، شرايط سخت نجاتش را فراهم كرده باشد!كنم كه با سقواي مانند جوجة برناكل مشاهده نمي) پرنده3
  ام كه با افتادن از ارتفاع، شرايط دشواري را براي نجات پشت سر گذاشته باشد!اي شبيه جوجة برناكل نديده) هيچ پرنده4

دقيقه315و 2عربي، زبان قرآن

  3عربي، زبان قرآن
  الُکُتُب َطعاُم الِفکِر

  3درس
  48تا صفحة33صفحة

  2عربي، زبان قرآن
آنِّه ماری شيِمل، َتأثيُر الّلغِة
الفارسيَِّة َعَلی الّلغِة

  العَربيَِّة
  7تا پايان درس 6درس

  91ةتا صفح65صفحة
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  :الخطأنعّي-26
  ر زبان عربي داشت،زبان فارسي تأثير زيادي بکان ِلّلغة الفارسّية تأثير کبيٌر علی الّلغة العربّية،:) 1
  اند،ها آشكار كردهو اين تأثير را پژوهشگران در پژوهشو قد تبّيَن هذا التّأثير في دراسات الباحثيَن،:) 2
  هاي مختلف به كار گرفته شده بود،و اين زبان در سخنرانيو کانت هذه الّلغة قد استخِدمت في الُمحاضرات الُمختلفة،:) 3
  ها شد! و اين كار موجب اتّحاد ميان تمدنبب الوحدة بين الحضارات!:و صاَر هذا العمل َس) 4
  :ن الّصحيحعّي-27

  هايي براي پرسشگران بود!ترديد در (داستان) يوسف و برادرش نشانه بيلقد کان في يوسف و إخَوته آيات للّسائلين!:) 1
  گيرد!چكي داشت كه برخي واژگان عربي را در بر مينامة كواو لغتکان له معجم صغير يضمُّ بعض المفردات المعرَّبة!:) 2
سالن مدرسة خود را تميز كنيد تا پـيش از آغـاز جشـن َنّظفوا صالة مدرستکم حّتی ُتصبح نظيفة قبل بداية الحفلـة!:) 3

  تميز شود!
كـه ايـن واژگـان از پس از پـژوهش دانسـتيم بعد البحث َعلمنا أّن هذه مفردات قد ُنِقلت من الفارسـّية إلـی العربّيـة!:) 4

  اند!فارسي به عربي منتقل شده
  ؛»كنند!نياز ميها بيها ما را از برخي آموزهفقط تجربه«: الخطأعيِّن -28

  الّتجارُب فقط ُتغنينا َعن بعض الّتعاليم!) 1
  !الّتجارُبإّنما ُتغنينا َعن بعض الّتعاليم) 2
  ال ُتغنينا َعن بعض الّتعاليم إّال الّتجارب!) 3
  ال شَئ ُيغنينا َعن بعض الّتعاليم إّال الّتجارب!) 4
 :ُيناسب الّنّص) بما۳۳-۲۹ِاقرأ الّنّص التّالي ثّم أجب عن األسئلة (■■

تي يمكن أن تفيده في الوقتالمعلومات اّلالمعارف وجارب وتمّده بالّتغذاًء له، وو تعّدتفيد قراءة الكتب العقل،
ونقال إّن الكتب هم األصدقاء الحقيقّيُيو .الجّيدةالحرص على قراءة الكتبيجبالحاضر أو في المستقبل، لذا

المرءنجحيأنبسّبتعلى حياة شخص، فقد تغّير مسار الحياة و ٌريذين ال يخطئون أبدًا، إّن الكتب لها تأثير کباّل
يستطيعضًاييعيش فيه و ألاًاليرسم خييستطيع اإلنسان أن يغوص في خياله ومن خالل الكتب أيضًا .اتهيفي ح
  على حضارتها بسهولة.يتعّرفالمدن وإلیسافريأن

﴾ مّماَقذي خلاقَرْأ ِباسم ربِّك اّلالكتاب هو القرآن الکريم و أّول آية نزلت في هذا الکتاب قوله تعالى:﴿أفضل
ما سيأتي، كما فيه منبالغيب وإخبارابقين ويدّل على فوائد القراءة لإلنسان و في ذلك الکتاب قصص الّس

اكتساب صفات الخير! وبالحسنىاسة معاملة الّنكيفّيفس وهذيب للّنالّتربية والّت
:  الخطأعّين -29

    هناك أسرار في العالم و القرآن ُيخبرنا عنها!) 1
  ُيحّبها!مدينةکّلإلىبالکتبُيسافرأناإلنسانيستطيع) 2
       حياتهم!كبير فيتأثيرو لهاناجحينالّناستجعلإّن الكتب) 3
  الكتابة!موضوعولم ُيذکر فيهالقراءةموضوععلیالقرآنيؤّکد) 4
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  قد يبتعد المرُء من الواقع . . .بقراءة الکتبعّين الّصحيح:  -30
  لذلك يتغّير مسار حياته! )1
لذلك يّطلع علی الُمستقبل! )2
ًا!ألّنه يستطيع أن يصنع عالمًا خيالّي )3
  ألّن الکتب تزيد المعلومات اّلتي عنده! )4
  الکتاب هو الّصديق الحقيقّي لإلنسان، ِلماذا؟حسَب النّص:  -31

  الوحدة!للحظاتصديقألّنه) 1
  الّنسيان!و يمنعالعقليقّويألّنه) 2
  المختلفة!الحضاراتعلىيعّرفناألّنه) 3
  لإلنسان!  الّنجاحيسّبب وال يخطئألّنه) 4
ِّ۳۳و۳۲ن الّصحيح في اإلعراب و الّتحليل الّصرفّي (عي(  
  :»تعّرفي« -32

  ةّيالجملة فعل/ فاعله محذوف والمفعولإلیحتاجي-ف)تعرَّ :هي(ماضثالثي ديمز-فعل )1
  فاعلمعلوم / فعل و- )له حرفان زائدان ،تفعُّل :وزنیثالثي (مصدره عل ديمز-فعل مضارع) 2
  فعل و فاعلمعلوم /- )زائدحرفله ،َتعرُّف :ثالثي (مصدره ديمز-المذّکر الغائب) (= للمفردللغائب) 3
  ةّيمعلوم/ مع فاعله جملة فعل- )فيعرَتمصدره: ؛ف رع :ةيَّحروفه األصل ؛»َتفعَّلي«وزنیثالثي (عل ديمز )4
  :»یالحسن« -33

  ف الجرمجرور بحر /) »یُفعل«وزنیعل( لياسم تفض-معّرف بأل-اسم )1
  مجرور وجاّری: بالحسن / دمن فعل ثالثي مجّرمأخوذ- ةّيبالعلم ةمعرف-مفرد) 2
  مجرور بحرف الجر / )د ثالثيمجّرفعلمأخوذ من( ليتفضاسم-(عَلم)  ةمعرف –مذّکر) 3
  مجرور وجاّر/ ) ثالثي ديمزمصدرمأخوذ من( لياسم تفض-معّرف بأل-ثمؤّنمفرد) 4
  ) ۴۰-۳۴مناسب للجواب عن األسئلة الّتالية (عيِّن ال■■

 :الحروففي ضبط حرکاتالخطأعّين -34
غيَرة!) 1   َينَتِظُر الواِلداِن أسَفل الَجَبل َو َيسَتقِبالِن ِفراَخهما الصَّ
  ُهواُة الّرياَضة ُمعَجبوَن ِبالَموضوعات الّرياضّية في الصُُّحف!) 2
  ًء َجميًال ِمن َخَشب َشَجَرة الَجوز!َيصَنُع الُعّمال في الَمصَنع ِوعا) 3
  ال ُيبنى ُعشُّ الطُّيور إّال َفوق ِجبال ُمرَتَفعة َبعيدًا َعن الُمفَتَرسيَن!) 4
  : (عن توضيح الُمفردات)الخطأعّين -35

  حضارة: ُتعتبر أساسًا علمّيًا و ثقافّيًا للبالد!) 1
  : لقاء ُتطرح فيه أسئلة لُيجاب عنها!مقابلة) 2
  إيجاد الّتواُصل بين األشياء أو اُالمور الُمختلفة!إنضمام:) 3
  ُدکتوراه: شهادة ُتعطی لشخٍص بسبب محاوالته في مجاٍل!) 4
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  »َمن . . . . . . له صديٌق ُيرشده في کّل حال فهو لن . . . . . . ضاّالً!«عّين الّصحيح في األفعال الّناقصة:  -36

  ليس / َيکون) 2    کان / َأصَبح) 1

  َيُکن / َتصير) 4    بحکان / ُيص) 3

  ماضيًا:ُيترجمعّين المضارع ال -37

  لتا ألّنهما لم َتستعينا بالّصبر!صديقتاي َفش) 1

  لم َنجد سّيارة للوصول إلی اإلمتحان في الوقت المحدَّد!) 2

  أَکل جّدي أدويًة َوصفها له الّطبيب لکّن حاله لم َتتحّسن!) 3

  واقفون عَلی عجزهم!لم تتوّکلون علی أولئك األشخاص و أنتم) 4

  عندما ُيريُد المتکّلم أن يأُمر أحدًا ليس حاضرًا، يقول:  -38

  اّن الُکُتب المفيدة تساعُد قارئها ليزيَد معرفته!) 1

  !َمن يطلب الوصول إلی األهداف العالية َفليجتهد کثيرًا) 2

  إبتِعدوا عّما يغضب اهللا و أکثروا من ذکره لعلَّنا ننال مغفرته!) 3

  اّن طالبًا ذهب إلی المکتبة ِللبحث عن ُمعجم اُألدباء!سمعُت) 4

                                                      :ُاسلوب الحصر هفيليسعّين ما -39

  !هُينسی ما َقـرأ الّتالميُذ إّال قسمًا منَقد) 1

                   الُکتّاب!شهرإّال ُمؤلَّفات أبعفي بعض الَمطا عبطال ُت )2

  عتماد الّناس إّال مسؤولون يعملوَن بما يقـولون!الن يکسب) 3

  إّال الّذکر الحسن!لإلنسانیيبـقأّالقدَعرف الّساعي في الخير) 4

  کّسرًا:عّين المستثنی منه يکون جمعًا ُم -40

  لم ُيطاِلع الطُّّالب اليوم درسًا إّال علم األحياء!) 1

  راء إّال الملّمعات!عقرأُت کّل شعٍر من أولئك الشُّ) 2

  ما ُکتب في هذه الُکتب قانون إّال قوانين الُمرور!) 3

  حاولُت أن أجتنب عن ِذکر األقوال عندهم إّال الحّق!) 4
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ترتيب در، به...»عالمي رفت و آمد كند ةكه براي تحصيل علم به خانهر شاگردي«حضرت رسول اكرم (ص) فرمود:  -41
 ؟شودرود چه امري براي او محقق ميخورد و وقتي بر روي زمين راه ميفاقي براي او رقم ميهر قدمي چه ات ،هر گامي

  بهشتدرآماده شدن شهر آباد –عابد ةمنظور شدن ثواب عبادت يك سال –طلب آمرزش زمين براي او) 1
  طلب آمرزش زمين براي او –آماده شدن شهرآباد در بهشت –عابد ةمنظور شدن ثواب عبادت يك سال) 2
  عابد ةمنظور شدن ثواب عبادت يك سال –طلب آمرزش زمين براي او –آماده شدن شهر آباد در بهشت) 3
  عابد ةمنظور شدن ثواب عبادت يك سال -آماده شدن زمين براي او –طلب آمرزش زمين براي او) 4
هي، نكتة موّكد در كدام آية مباركه است و در اين راستا با كدام پديده بايد بهاستقرار ساختن نظام اجتماعي بر پاية قوانين و دستورات ال -42

 ؟مبارزه برخاست

1 (»الميزانَلَقَد ارس و هم الكتابعانزلنا م ينات ولنا بالبسهاي طبقاتي حاكم بر نظام جاهليتبعيض -...» لنا ر  
2 (»لَقَد ارسعانزلنا م ينات ولنا بالبسالميزانَلنا ر و حكومت براساس اميال خود سرانه -...» هم الكتاب  
  هاي طبقاتي حاكم بر نظام جاهليتبعيض -...» يا أيها الذيَن آمنوا اَطيعوا اهللاَ و اطيعوا الرَّسولَ و اولي االمِر منكُم«) 3
  حكومت براساس اميال خود سرانه -...» مرِ منكُميا أيها الذيَن آمنوا اَطيعوا اهللاَ و اطيعوا الرَّسولَ و اولي اال«) 4
شود قوانين اين دين بر حق الهي (اسالم)، كه چـون خورشـيد، روشـن و درخشـان اسـت، بـا دانـش نمي«كهسخن مالصدرا مبني بر اين -43

 ؟مفهومي دارددر راستاي تبيين كدام حقيقت است و با كدام آية مباركه تناسب...» باشد  استداللي يقيني مخالفت داشته

  »ُقل هل يستوي الذيَن يعلموَن و الذيَن ال يعلَمونَ« -هماهنگي متقابل دين با تفكر عقلي) 1
  »يات لقومٍ يتَفَكَّرونَإنَّ في ذلك َلĤرحمةًومودةًجعلَ بينَكُم« -هماهنگي متقابل دين با تفكر عقلي) 2
  »يات لقومٍ يتَفَكَّرونĤَنَّ في ذلك لَارحمةًومودةًجعلَ بينَكُم« -دينرابطة دو سويه و تقابل ميان علم و) 3
  »ُقل هل يستوي الذيَن يعلموَن و الذيَن ال يعلَمونَ« -رابطة دو سويه و تقابل ميان علم و دين) 4
، پايه و»دربارة دين خود سخن بگو«سانيان كه گفته بود: زاد، فرماندة سپاه سالشكر مسلمانان در جواب رستم فرخ ة، فرماندعبداهللا بن ةزهر -44

 ؟اساس اسالم را چگونه بيان كرده است

  ها به سمت بندگي خداسازي آنو رهنمونهابتآزاد ساختن بندگان خدا از بندگي) 1
  شهادت به توحيد و گواهي به رسالت پيامبر اكرم (ص) ) 2
  .ديگرندبوده و برادر و خواهر يكمادري مشتركمردم داراي پدر و ةهمكهپذيرفتن اين) 3
  بر زبان آوردن سخن حق در برابر سالطين ستمگر) 4
هاي خداوند در اين دنيا برايمفهوم است كه مراتب اخروي نعمتو كدام آيه بيانگر اينها چيستسرآغاز پاك شدن نفس انسان از آلودگي -45

 ؟نيستها قابل درك و توصيفانسان

  »دادند.ميها نهفته شده، اين پاداش كارهايي است كه انجامهاست براي آنروشني چشم ةهايي كه مايداند چه پاداشكس نميهيچ« –توبه) 1
  »و نه به ذهن كسي خطور كرده است.ام كه نه چشمي ديده، نه گوشي شنيدهبراي بندگان نيكوكارم چيزهايي ذخيره كرده« –توبه) 2
ها نهفته شده، اين پاداش كارهـايي اسـت هاست براي آنروشني چشمةهايي كه مايداند چه پاداشكس نميهيچ« -يعمل به دستورات اله) 3

  »دادند.ميكه انجام
ام كه نه چشمي ديده، نه گوشي شنيده و نه به ذهـن كسـي خطـور براي بندگان نيكوكارم چيزهايي ذخيره كرده« -عمل به دستورات الهي) 4

  »كرده است.
  

دقيقه15هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد.توانيد سؤالشما ميهاي مذهبي،اقليتآموزاندانش 3دين و زندگي
  بازگشت

امروز و عمليايدر دنيزندگ
يها هي/ پايبه احكام اله

  استوار
  9درسانيتا پا7درس
  122صفحةتا76صفحة
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 ؟اك ماندن جان و دل انسان چه زماني تداوم خواهد يافتپ -46

  .پيرايش از آلودگي باشدبانفس و پاك شدن همراه ةتزكي) 1

  .اطاعت از فرامين الهي باشدباهمراه ،توبه) 2

  .نفس براي رستگاري اخروي خود بكوشد ةانسان عالوه بر تزكي) 3

  .وق مردم جبران گرددو حقباشدنفس به نيت رضا و خشنودي الهي ةتزكي) 4

 ؟رودكار ميتر براي گمراه كردن جوانان بهشيطان بيش ةكدام حيل -47

  كشاند.وقتي كه انسان را گام به گام و آهسته به سوي گناه مي) 1

  .بيندازدخواهد توبه را به تأخيروقتي كه از او مي) 2

  .»گناه كن بعد توبه كن«دهدگاه كه به انسان وعده مي آن) 3

  كند.خاصيت ميتي كه با استغفار پي در پي توبه را بيوق) 4

 ؟ترين حق خداوند بر بندگان كدام استظرف زمان توبه چيست و مهم -48

  حق اطاعت و بندگي –توبه در جواني) 1

  حق معنوي – .تر استزماني كه توبه آسان) 2

  حق اطاعت و بندگي –سراسر عمر) 3

  حق معنوي – .تر استزماني كه امكان توبه بيش) 4

 ؟بريمپي مي»  زنا«و» قمار«هايي در تحريمبه چه مصلحتترتيب بهها،با نظر به احكام الهي و تفكر پيرامون حكمت آن -49

  اسالم تأثيرناپذيري خود از جاهليت را نشان دهد. –امتناع از ايجاد بدبيني نسبت به دين الهي) 1

  موقعيت خانواده متزلزل نشود. –دوري از ايجاد عناد و عداوت ميان افراد) 2

  اسالم تأثيرناپذيري خود از جاهليت را نشان دهد. -دوري از ايجاد عناد و عداوت ميان افراد) 3

  موقعيت خانواده متزلزل نشود. –امتناع از ايجاد بدبيني نسبت به دين الهي) 4

بندوباري و فراهمدن ورزش براي دور شدن از فساد و بيتر شدن بدن چه زماني ارزشمند است و ضروري شكوشيدن براي سالمتي و قوي -50

 ؟آن داراي چه حكمي استامكاناتآمدن

  .مستحب و داراي پاداش اخروي است – .آور روحي و فساد شودزيانامرمنجر به دور شدن) 1

  .واجب كفايي است – .آور روحي و فساد شودزيانامرمنجر به دور شدن) 2

  .مستحب و داراي پاداش اخروي است - .انسان گرددسبب تواضع و فروتني) 3

  .واجب كفايي است –. سبب تواضع و فروتني انسان گردد) 4
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نشستن غبار وشودها ميشريفه بيان حال نيكوكاراني است كه لطف و فضل الهي موجب ازدياد پاداش آن ةكدام آي -51

انسان ذليل معلول چيست؟خواري بر چهرة

  »يئاتكسبوا السذينواّل« -» جميعاً ةالعزهفللّ ةالعزدمن كان يري«) 1

  »ةذلترهقهم« -» جميعاً ةفلله العز ةالعزمن كان يريد«) 2

  »ذلةترهقهم« -» ةزيادللذين احسنوا الحسني و) «3

  »والذين كسبوا السيئات« -» زيادةللذين احسنوا الحسني و«) 4

اليهمرجعواليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذاطĤئفةمنهم ةفرقفلو ال نفر من كل ةكافانفروليو ما كان المؤمنون« ةاز آية شريف -52

 ؟شودكدام موضوعات دريافت مي» لعلهم يحذرون

  ايمان است و به نوعي واجب كفايي است. ةالزمتفقّهالف) هجرت براي شناخت دين يا همان

  ه در دين و انذار و بر كنار داشتن از نبايدهاست.فقّمؤمنان به منظور ت ةب) وجوب كوچ كردن هم

  دهد كه گروهي از مردم وقت و همت خويش را صرف شناخت دين كنند.ج) خداوند فرمان مي

يابد.و واليت چگونه ادامه ميمرجعيت دينيهاي مربوط بهمسئوليت ،كه در دورة غيبت كبرياستاين سؤالبهپاسخگوآيهد) 

  الف، ج، د) 4  ، بج، د) 3  ، الفب، ج) 2  ، دالف، ب) 1

 ؟كنند، معرفي كرده استدر قرآن كريم، خداوند چه چيزهايي را به عنوان آيات خود براي كساني كه تفكر و تعقل مي -53

  هاقرار دادن روزي بشر از پاكيزهوآفرينش همسراني از جنس خود انسان) 1

  همسروسيلةكسب آرامش بهووجود فرزندان و نوادگان) 2

  هاقرار دادن روزي بشر از پاكيزهووجود فرزندان و نوادگان) 3

  آفرينش همسراني از جنس خود انسانووسيلة همسركسب آرامش به) 4

 ؟هاي تقويت عزت نفس استاز راه» خودشناسي«كدام آية مباركه بيانگر مفهومترجمة -54

  ».ا براي خودماي فرزند آدم، اين مخلوقات را براي تو آفريدم و تو ر«) 1

  ».يمدم و بر بسياري از مخلوقات برتري دايما فرزندان آدم را كرامت بخشيد«) 2

  ».همانا بهايي براي شما جز بهشت نيست«) 3

  ».از آن خداستاستخواهد بداند كه هر چه عزتهركس عزت مي«) 4

درون ةاند و حاكي از قوت كدام سرمايبه كار بردهدر مورد چه كسيرا ».تر استچنين كسي به آسمان نزديك«رسول خدا (ص) تعبير -55

 ؟اوست

  پذيرش دعوت عقل و وجدان – .دهدجواني كه به تمايالت دروني خود پاسخ منفي مي) 1

  هاگرايش به خوبي – .دهدجواني كه به تمايالت دروني خود پاسخ منفي مي) 2

  پذيرش دعوت عقل و وجدان - .دوانده استنهاي نامشروع در او ريشهنوجواني كه خواسته) 3

  هاگرايش به خوبي - .دوانده استنهاي نامشروع در او ريشهنوجواني كه خواسته) 4

  هيفقتيو والتيمرجع2دين و زندگي
  مقدسوندينفس / پعزت
  12درسانيتا پا10درس
  158تا صفحة121صفحة
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مندانة ايشان است و در چهنشانة كدام مرتبه از زندگي عزت» مرگ با عزت از زندگي با ذلت، برتر است.«اين فرمايش امام حسين (ع):  -56

 ؟شرايطي بيان شده است

  فرساي مشركان مكهمحاصرة طاقت –ابر تطميع هواي نفسعزت در بر) 1

  جومحاصرة بيش از سي هزار جنگ –عزت در برابر تطميع هواي نفس) 2

  جومحاصرة بيش از سي هزار جنگ -عزت در برابر تهديد ستمگران) 3

  فرساي مشركان مكهمحاصرة طاقت -عزت در برابر تهديد ستمگران) 4

 ؟مردم و رهبر درست آمده است ةدر عبارات زير چند وظيف -57

  ساده زيستي←هاي سلطهدعوت مردم به استقامت و پايداري و بستن راه -

  تالش براي اجراي احكام و دستورات الهي←خارج شدن مردم از مسير قوانين الهيجلوگيري از -

  بستگي اجتماعيو هموحدت←خريد كاالي ايراني -

  مشاركت در نظارت همگاني←يتن كشتشبيه مردم جامعه به سرنشينا -

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

ترينبيش«از حال يتيمي است كه پدر را از دست داده است وترسخت،در بيان پيامبر اكرم (ص) چرا حال كسي كه از امام خود دور افتاده -58

 ؟ل رهبري استمردم در قبا ةيد كدام وظيفؤم» ترين آسيب را ديدنمستكبران زدن و خود كمبهضربه را

  استقامت و پايداري در برابر مشكالت – .بيندزيرا چنين شخصي امام خويش را نمي) 1

  استقامت و پايداري در برابر مشكالت – .داندزيرا چنين شخصي در مسائل زندگي حكم و نظر امام را نمي) 2

  هاي سياسي و اجتماعيآگاهيافزايش – .داندزيرا چنين شخصي در مسائل زندگي حكم و نظر امام را نمي) 3

  هاي سياسي و اجتماعيافزايش آگاهي –.بيندزيرا چنين شخصي امام خويش را نمي) 4

اند كهوي از ما خواستهعلاند و براساس كدام سخنبه كدامين دليل پيشوايان ما همواره دختران و پسران را به ازدواج تشويق و ترغيب كرده -59

 ؟و مادر خود مشورت كنيمدر مورد همسر آينده با پدر

  .كندآدم را كور و كر مي ،شديد به چيزي ةعالق – .تر از ازدواج نيستهيچ بنايي نزد خدا محبوب) 1

  .كندشديد به چيزي آدم را كور و كر مي ةعالق – .با زمان ازدواجميان بلوغ جنسي و عقلي ةشدن فاصلنزياد) 2

  .كسي كه ازدواج كند نصف دين خود را حفظ كرده است – .با زمان ازدواجيميان بلوغ جنسي و عقل ةشدن فاصلنزياد) 3

  .كسي كه ازدواج كند نصف دين خود را حفظ كرده است - .تر از ازدواج نيستهيچ بنايي نزد خدا محبوب) 4

 ؟در عصر غيبت چيستيمرجعيت دينپيامد عدم تداوم مسئوليت -60

  به اجرا درنيامدن احكام اجتماعي اسالم) 1

  در عمل به وظايفيعدم آشنايي مردم با وظايف خود و ناتوان) 2

  گرفتار اشتباهات بزرگ شدن مردم و عدم دسترسي مسلمانان به احكام دين) 3

عدم دسترسي به احكام دينيدر دين وتفقّهناتواني مردم در) 4
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

61- It would cost two thousand dollars ... the old hospital, so we can consider ... the 

building to developers.  
1) to have destroyed - to sell  2) destroying - to have sold 

3) to destroy - selling   4) destroy - sell 

62- A: “Excuse me, sir. How can I get to the subway station, please?”  

B: “Oh, well. If you … down the street and … a bus, you … off the bus just in front of it.” 

1) walk – take – will get  2) walked – took – would get 

3) will walk – taking – get  4) would walk – will take – got 

63- I don’t know why Alice got greatly … when I told her the news that Patrick was going to get 

married.         
1) to surprise 2) surprising  

3) surprised 4) surprisingly 

64- The manager of the company made a great attempt … in a financial crisis but the changes in the 

value of foreign exchanges have created serious problems.  

1) to not be involved  2) not being involved 

3) not to be involved  4) not involve 

65- The company is likely to have a good future, … how its well-qualified products are presented to 

the market and how the customers respond to them.  
1) depending on 2) checking in 

3) hanging out 4) turning on 

66- My children are really … to attend an elementary school that has a teacher who cares about his 

job.  

1) uncertain 2) vast 

3) touching 4) fortunate   

67- People are poor because they lack relationships with people who have access to ... and power.  

1) resources 2) varieties 

3) disorders 4) handicrafts 

68- Whenever I’m in a\an … event with my boss, we can’t continue our conversation more than  

two minutes. 

1) former 2) excellent 

3) natural 4) social 

3و 2انگليسيزبان   3انگليسي
Look it Up!, 

Renewable 
Energy  

  3و 2درس
  82تا صفحة60صفحة

  2انگليسي
Art and Culture  

  3درس
107تا پايان صفحة80صفحة

دقيقه15
هاي مربوط به خود رادهيد، سؤالآزمون ميزبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني)آموزان گرامي در صورتي كه شمادانش

از مسئولين حوزه دريافت كنيد.
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69- The private schools claim that they are doing their best to meet the students’ … for a better 

education.  
1) inspirations 2) belongings 

3) objects 4) demands 

70- Many small countries rely … on imports and are greatly affected by changes in the global 

economy.  
1) heavily 2) quickly 

3) expectedly 4) orally 

71- Some studies have suggested that from an early age, children … everything going on around 

them.  

1) confirm 2) pollute 

3) promise 4) absorb 

72- Power plants which use uranium fuel opened in the U.S. in 1958, since then the problem of what 

to do with the ... waste has never been successfully addressed.  
1) decorative 2) opposite 

3) conditional 4) nuclear 

PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice 

on your answer sheet. 

The way people in some countries, both developed and developing, use energy is amazing. 

Humans …(73)… a better planet to live on if other people worldwide learn from such nations that 

are highly successful in using energy effectively. People in such countries have understood that 

humankind cannot depend on fossil fuels such as gas, coal, and oil. They have been able to teach their 

present population to …(74)… less energy. They have already started using clean energy sources. 

They get energy …(75)… from the sun using solar panels. They have even used the …(76)… energy 

in the wind for different purposes. It is a fact that only humans can save the Earth. 

73- 1) have  2) had 3) will have 4) would have  

74- 1) convert  2) consume 3) need 4) generate 

75- 1) directly   2) orally 3) rarely 4) mentally 

76- 1) non-renewable  2) solar 3) gradual 4) kinetic 

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 

on your answer sheet. 

Scientists are particularly interested in the brains of people who speak more than one language 

fluently because that skill is hard to acquire after about age seven. For example, in one of Kuhl’s 

studies, native Mandarin Chinese speakers spoke Chinese to nine-month-old American babies for 

twelve sessions over four weeks. Each session lasted about 25 minutes. At the end of the study, the 

American babies responded to Mandarin sounds just like Chinese babies, who had been hearing the 

language during their entire lives (English-speaking teenagers and adults would not perform nearly 

as well.). 
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If a child regularly hears two languages, her brain forms a different pathway for each language. 

However, once the brain solidifies those electrical language pathways by around age seven, it gets 

harder to form new ones. By then, a baby’s brain has disposed of or pruned all the unnecessary 

connections that the infant was born with. So, if you don’t start studying Spanish or Russian until 

middle school, you must struggle against years of brain development, and progress can be 

frustrating. A twelve-year-old’s brain has to work much harder to forge language connections than 

an infant’s brain does. “We ought to be learning new languages between ages zero and seven when 

the brain does it naturally”, Kuhl says.  

77- What is the subject of the passage? 

1) American babies learning Mandarin Chinese 

2) The pathways formed by the brain for learning different languages 

3) Learning Spanish and Russian until middle school 

4) Language and the brain 

78- According to the passage, which of the following is NOT true? 

1) It is hard to learn a new language and speak it fluently after the age seven. 

2) Nine-month-old American babies responded to Mandarin sounds as well as Chinese babies. 

3) American babies showed no signs of understanding Mandarin after twelve sessions of speaking 

Mandarin to them. 

4) A twelve-year-old’s brain has to work much harder to forge language connections than an infant’s 

brain does. 

79- What does the word “ones” in the second paragraph refer to? 

1) brain  2) pathways 

3) languages 4) connections 

80- The word “struggle” in paragraph 2 is closest in meaning to … . 

1) succeed 2) entertain 

3) fight  4) agree 
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مقایسة -18 از درستی مفهوم رابطه، سنگ»کدام ایرانسنّ مختلف مناطق با«های جهان»را نواحی از می«برخی بیان کند؟،

کم1 جوان( و استرالیا از هندتر از جوان2تر بیش( و آفریقا از شمالیتر آمریکای از تر

بیش3 کم( و سیبری از عربستانتر از جوان4تر آمری( از بیشتر و جنوبی سیبریکای از تر

بررسی -18 برای مناسبی دلیل گزینه، زمین»کدام   است؟«هاژئوفیزیکدان»توسط«مغناطیسِ

پروژه احداث عمرانیالف( زمینهای درونی ساختار مطالعة ب(

اندازه سنگج( گرانش شدت زمینگیری پوستة زیرزمینیهای معادن شناسایی د(

ج1 و الف ال2( د( و ج3ف و ب د4( و ب )

ویژگی -18 از مورد زمینکدام پهنة است؟های زاگرس ساختی

منظم(1 رسوبی ناودیستاقدیس(2توالی و متوالیها  های

سنوزوییکسنگ(3 تا پرکامبرین از مرکزی(4هایی ایران زیر به نوین تتیس فرورانش

18- ..................... ذخایر نظر از ایران .....................کشور و دارد قرار چهارم ردة در ..................... ذخایر نظر از و دوم ردة در

دارد.–نفت–گاز(1 قرار کشور غرب و جنوب در فقط گاز و نفت  ذخایر

گاز–گاز–نفت(2 مهمیمیدان از یکی جنوبی میدانپارس است.ترین ایران گازی  های

دارد.11حدود–نفت–گاز(3 قرار ایران در جهان نفت از  درصد

منطقه–گاز–نفت(4 در خاورمیانه نفت چاه اولین شد.حفر آغاز نفتون میدان نام به ای

قله -18 پراکندگی نقشة به توجه قلهبا کدام ایران، در آتشفشانی نزدیکهای یکدیگر به زیر ترند؟های

سبالن(1 ـ تفتان(2بزمان ـ  دماوند

تفتان(3 ـ بزمان(4بزمان ـ سهند

می طوالنی -18 .............. آن امتداد و است ..................... ایران گسل باشد.ترین

شرقی(1 شمالی(2غربی–البرز، جنوبی–زاگرس،

شمالی(3 غربی(4جنوبی–کازرون، شمال شرقی–زاگرس، جنوب

کدام -18 زیر میعبارت معرفی بهتر را کند؟اصطالح

پدیده» از زمینگروهی دارند.های آموزشی و علمی نظر از باالیی ارزش که «شناختی

ژئوتوریسم(2ژئوپارک(1

زمین(3 اکوتوریسم(4شناختیمیراث

زمینکامل -11 زمان توالی سنگترین در کدامشناسی پهنههای از زمینیک دارد؟های وجود ایران ساختی

شرق1 جنوب و شرق سنندج2(  سیرجان–(

مرکزی3 ایران زاگرس4( و البرز )

سنگرب-18 تشکیل آذرآواای البرهای سبز شری کدام است؟رز داشته وجود ایط

جریان1 ورود گداز( آتةهای دریاهاانشفشسبزرنگ به مقعکمیها

کم2 دریایی آتشفشاف،مقع( خاکستنعالیت با زیردریایی فراوانهای ر

آتش3 فعالیت زیردریایی،شانف( فتوسنتزکننددهای جانداران با عمیق فراوانةریایی

آتش4 فعالیت شدندشانف( وارد و شدهادموماوند دریا وارد که رودهایی به آن اند.خروجی

گزینه -89 در گسل دو کدام است؟امتداد متفاوت یکدیگر با ها

کازرون1 زاگرس2نایبند–(  تبریز–(

کپه3 درونه4ارس–داغ( ترود–(

زمین زمینپویایی ایران+ :شناسی پیشنهادی دقیقه01وقت
صفحهشناسیزمین 118تا98های:
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تابع -19 است.fنمودار شده رسم زیر شکل باشدمیکدامآنمشتقنموداردر ؟تواند

1)2)

3)4)

تابعنییم -19 مطلق 4fمم (x) (x )| x | بازة 1در 3[ , ]است؟ کدام

1)42)53)64)3  

تابع -19
x

f (x) ax x b   
3

2 3
3

طول به متمایزی نقاط 1xهایدر وx cحاصل نسبیاست. اکسترمم است؟acدارای کدام

1)12)23)44)6 

تابع -19 دو نمودار
ax b

f(x)
x




1
g(x)و x x 3 نقطة2 2xدر  هستند.رب مماس است؟bمقدارهم کدام

1)142)243)144)24 

ضابطة -19 با تابع 32در 22 1f (x) x x x   ،حاصل
0

1 1

h

f ( ) f ( h)
lim

h

   
است؟ کدام

1)
5
3


2)
1
3


3)
1
3

4)
5
3

 

سهمییمستطیل -19 216yدر x محور روی آن یکضلع که است شده محاط ساهمیxطوری روی آن دیرار رسس دو و هاا

مساح ماکزیمم است؟است. کدام مستطیل این محورت باالی است.(ها x)مستطیل

1)
64

3 3
2)

256

3 3
3)

128

3 3
4)

512

3 3
 

+ مشتقمشتق پیشنهادیکاربرد دقیقه02:وقت
021تا77هایصفحه:3ریاضی
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تابع -19 بحرانی fنقاط (x) x x 
3 38 ی24 رسس کداهستندمثلثکسه مثلث مساحت است؟. م

1)12)23)34)4 

1اگر -19 3A( , تابعماکزیممنقطة( نسبی
2

1ax
f (x)

x b





مقدار ؟چیستaباشد،

1)42)33)24)6

طول -11 به سیمی متساویسانتی21با ذوزنقه میمتر، بهالساقینی بزرگسازیم طول که برابارطوری آن قاعادة مترساانتی8ترین

را ذوزنقه ارتفاع اندازة سانتیباشد. بیشمترچند ذوزنقه تا بریریم نظر باشد؟در داشته را ممکن مساحت ترین

1)2 32)43)3 24)2 5 

fتوابع -911 (x) [x] [ x]  وg(x) x [x] تابع به راجع گزینه کدام هستند. yمفروض (f .g)(x) صاحی طول با نقاط در

شدهدر بیان ])است؟ست است.([ صحی  جزء نماد ،

مشتق(1 راست است.از ندارد.2پذیر راست مشتق ولی دارد راست پیوستگی )

است.3 پیوسته چپ از است.4( ناپیوسته راست و چپ از )

از -919 مقادیری چه ازای نامعادلةxبه
22 42 4x x  است؟ برقرار

1)x2 1  2)x1 2  3)x4 2   4)x2 4   

تابع -919 دامنة
24

1

( x )

x
y log




است؟ کدام

1)( , )2 22)( , )1 2 

3)( , ) ( , )1 2 2 2 2 4)( , )1 1 

لرار -919 تابع سه به مربوط است؟تینمودار صحی  گزینه کدام است. شده رسم زیر شکل در می

1)c b a  

2)c a b  

3)a b c  

4)b a c  

لگاریتمی و نمایی پیشنهادیتوابع دقیقه02:وقت

008تا59یهاصفحه:0ریاضی
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تابع -919 نمودار به توجه bxبا a
f (x) a a

 ،حاصلa bاست؟ b)کدام )0  

 صفر(1

2)4 

3)1 

4)2

زلزلاه -919 بزرگی برابار(M)ایاگر زلزلاه آن شادة آزاد انارزی باشاد، ریشاتر مقیااس اررگEدر واحاد از(Erg)در اساتکاه

11رابطة 8 1 5logE / / M مقیاسدستمیبه افزایشدر یکواحد ازای به آزMآید. میانرزی برابر چند تقریباً شده   شود؟اد

1)232)103)134)32 

3logاگر -919 b2وlog a0آنراهاشد،ب 3
5

/
logاست؟ کدام

1)
b

a

2 2
1



2)

b

a

2 2
1



3)

b

a

2 2
1



4)

b

a

2 2
1



 

fابعوتنموداراگر -919 (x) x axو2 b
g(x)

 نقاط3 طولیدر باشند،3و0به تابعمتقاطع باهراg(x)نمودار واحاد چناد

منتقل نمودارکنیمپایین yتابعتا log(x ) 1نقطه در 0را 2x کند؟ قطع

1)12)23)34)4 

5اگر -919 3 1x x
log log ،5مقدارباشد

xlogاست؟ کدام

1)log3152)log353)log1534)log53 

تابع -911 12وارون 3x
f (x)

 تابع صورت به

x a
( )

bf (x) log



 1
مقدار2 aاست. bاست؟   کدام

1)32)43)54)6 

معادلةbوaاگر -991 در که باشند صحیحی اعداد
a b

a b






2
2

144
9

حاصلنکنمیصدق 3د، 2a bاست؟ کدام

1)32)33)14)1
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ماده به انرژی + انرژی به ماده :از پیشنهادی دقیقه25وقت

90تا63هایصفحه:3شناسیزیست

باکتریو باکتری-111 رنگیزة کدامکلروفیل،دارای با کربن، تثبیت برای الزم انرژی منبع نظر است؟از متفاوت  گزینه،
فاضالبتصفیههایباکتریازعیانوا(1 سب(2هاکنندة دارای آغازی دراززدیسهنوعی و نواری های
نیتروژن3 و کربن تثبیت توانایی با باکتری نوعی تبدیل(4( خاکباکتری در نیترات به آمونیوم کنندة

زیر،-111 موارد از مورد سازوکارچند با ارتباط درهایدر فتوسنتز برای ذرت شوردزیددما گیاه نزور افززای دزدید و باال ی
است؟صحیح
رزالف گل همانند کربن،( و اکسیژن گازهای روزنهدیتبادل از هواییهااکسید میی دود.متوقف
آناناسب( دو،همانند مکانمرحله تثبیت در کربن میای نوری تنفس کاه  باعث مختلف دود.های
رز(ج گل تثبیت،برشالف آنزیم ندارد.میاکسید دیکربنکنندةدارای اکسیژن به تمایلی که بادد
سهد اسیدی آناناس، برشالف چهارکربنه( اسید از پالسموکربنه،حاصل طریز  آونزدیدسزماز فزالف یاشتزغ بزین وها

میمیانبرگ دود.منتقل
1)12)23)34)4

می-111 تکمیل درستی به را زیر جملغ گزینه کدام مقابل، دکل به توجه کند؟با
گیاه)1)گیاهدر» .................... )2)»....................
همانند1 محلکربن،–( در میفقط تثبیت روبیسکو آنزیم شود.وجود
برخالف2 فتوسنتز–( بیشترکارایی آب، کمبود و باال دمای .استدر
برخالف3 کربن–( اولیة شب،تثبیت طول یاختهدر درون میو گیرد.انجام
همانند4 زیاد،–( نور شدت حتم،بهدر میطور غلبه فتوسنتز بر نوری کند. تنفس

گیاهانی-111 روزنهدر بهکه میها باز دب هنگام به معمول، کههر....................دوند،طور هنگامفقطگیاهی در را کربن تثبیت
میروز ....................دهدانجام قطعاً ؛

درکربن–همانند(1 بهCO2موجود غیر جو ریبوصورت به میمستقیم فسفات پیوندد.لوزبیس

کربنمرا–برخالف(2 تثبیت مختلف مولکولحل یک در راCO2موجود میجو انجام یاخته یک دهد.در
همانند3 کربن–( تثبیت یاختهبرای درون میآنزیمی کهفعالیت ندارد.کند اکسیژنازی فعالیت
برخالف4 در–( آبهالوواکوئترکیباتی که گرفته میفراوانیقرار نگه د.نداررا

در-111 مورد، باکدام گیاهانرابطه ششک،CAMپاسخ هوای و آب پاسخمشابهبه گیاهانبا است؟4Cهای درایط این به

اولیه(1 ترکیCO2تثبیت یک در یاخته4بجو به آن انتقال و پالسموکربنه طریق از آوندی غالف هادسمهای
مولکول2 شکستن پرانرژی( سهNADPHوATPهای اسید تبدیل حین قنددر به کربنیسه کربنی

اولیه3 تثبیت )CO2تثبیتجو و شب هنگام روزCO2در هنگام در آلی اسید از شده آزاد
الکترون4 تأمین تیالهرهای( غشای در الکترون انتقال آبزنجیره از غیر ترکیبی از کوئید

م-111 با ارتباط در مورد، دولولکوکدام کهکربنیهای است صادق اکسیژنای افزای  بهبا گیاهCO2نسبت یک برگ 3Cدر

می ایجاد روبیسکو آنزیم اکسیژنازی فعالیت اثر بر دوند؟و
باز(1 میریبوسازیِبرای مصرف به فسفات رسند.لوزبیس
مولکول2 نهایت در دی( کربن آنهای از آزاداکسید گردد. میها
کلروپالست(3 از خروج از واکنشپس کهدر کاملهایی طور میتوبه میدر انجام می،شوندکندری کنند.شرکت
مولکول4 تولید( برای که ناپایدارند کلروATPمولکولهایی میاز خارج شوند.پالست

فتوطی-111 درفرآیند ....................همغسنتز همانند ....................
سبز(1 دارای قهوهجلبک–دیسهگیاهان آلیهمةای،های نیازمواد میمورد تأمین کالوین چرخة کمک د.نشوبه
فتوباکتری(2 رنگیزه دارای تخمبییگازنا،لگاو–سنتزیهای شبیه بویی با نمیرنگ مصرف گندیده شود.مرغ
فتو(3 آوندی غالف دارای چهار–کنندهسنتزگیاهان ترکیبات تولید پنجآناناس، و یککربنه در شبانهزمانکربنه می از اتفاق افتد.روز
سبزینة(4 دارای بباکتری–aجانداران همزیست گیاههای میمولکولی،راونگا انتقالتولید زنجیرة در الکترون پذیرندة آخرین که شود

یاخته میالکترون هوازی باشد.های
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دربارةچند-111 یاشتغمورد نوکلئیکاسیدشطیهر کربندیدارای از میکه استفاده آلی مواد تولید برای است؟ اکسید صحیح کند،
قند(الف در دده تولید بهپیرووات ورود از پس اکسای میمیتوکافت یابد. کندری،
فتوNADPH(ب نوری مرحلغ در دده مرحلغتولید در نورسنتز، از میمستقل قرار استفاده گیرد.مورد
الکترون(ج کمبود آب، نوری تجزیغ طری  فتواز از دده شارج می2سیستمهای دود.جبران
دو(د ترکیبی تبدیل سیتوطی در فسفات فاقد ترکیبی به میATPپالسم،فسفاته دود.تولید
1)12)23)34)4

است؟-111 مناسب زیر عبارت تکمیل برای مورد کدام
رنگیزةباکتری» دارای که باکترسنتزفتوهایی باکتریکلرویوی .................... هستند، کهفیل ....................«هایی
نیترو–همانند(1 میاز تولید آمونیوم جو همانندژن از قبل پیچکنند، دنا، هیستونفتابوسازی و باز را میامینه جدا را کنند.ها
برخالف2 می–( زندگی شبدر گیاه ریشة میدر محیط اکسیژن افزایش باعث خورشید نور جذب دنبال به شوند.کنند،
همانند3 دی–( کربن از خود نیاز مورد آلی مواد تولید برای دارند، نقش نیترات به آمونیوم تبدیل میدر استفاده کنند.اکسید
برخالف4 ترکیبی–( دارند، همزیستی گونرا گیاه تیالبا داخلی سطح در الکترون تأمین برای را آب از میغیر تجزیه کنند.کوئید

است؟-111 صحیح گزینه کدام
باکتری1 هر نیترو ( تثبیت فرآیند در شیمیوکه باکتری نوعی دارد، نقش است.سنتزژن کننده
تولید2 که باکتری هر استف( آلی مواد تولید جهت خورشید نور انرژی از است، میکننده کند.اده
میزان3 بر دارد، نقش کربن تثبیت فرآیند در که باکتری هر دراکسیژنهایمولکول( میموجود افزاید.جو

جذب4 از پس که باکتری هر )CO2نمی تولید ازاکسیژن لزوماً نمیH2Sکند، استفاده الکترون تأمین منبع عنوان کند.به

زنجیرة-111 یاشتههر در الکترون بهانتقال ،.................... گیاه آوندی فالف ....................های معمول طور

1)C3-ت فسفاتولیددر تری آدنوزین دارد.مولکول)های( نقش ماده پیش سطح در

2)C4-می اجزایی دردارای که اسیدباشد با فسفوتماس چرب هستند.های لیپید

3)C3-نوالکترون ترکیبات از را خود میتیدکلئوهای دریافت کنند.دار

4)C4-ًرایجمستقیما سنتز یاختهسبب درون انرژی شکل میترین .شودای

مورد-111 فتوکدام کهدربارة است صادق شوسیستمی الکترون راکمبود مولکولمستقیماًد میهایاز تأمین کند؟ آب
مولکول1 همة همانند که است پروتئین نوعی با( الکترون ناقل هایهای بخش است.لیپیدفسفوتمام ارتباط در غشاء های
الکترون2 فتوهای( این واکنش مرکز از شده کوتاهبالفاصسیستمخارج الکترون انتقال زنجیرة به میله وارد د.نشوتر
آنتن3 شامل پروتئین( که است نوری گیرندة بههای آنهای در رفته درکار موج، دار086طول را جذب بیشترین د.ننانومتر
فتو4 تنها پروتون( کردن پمپ در آن از شده خارج الکترون که است تیالهاسیستمی فضای نقشکوبه رائیدی دارد.اصلی

واکن -111 مراکز آفتابگردان، گیاه در روزنه نگهبان یاشتغ فتو در در تیال2و1هایسیستمموجود از موجزودکوئیزدیکی های
)کلرو سبزدیسه دارند.در تفاوت یکدیگر با .................... نظر از و دباهت یکدیگر به .................... نظر از پالست(

برانگیخته(1 های الکترون ایجاد برای الزم انرژی )کلروفیل(–منبع سبزینة bداشتن

محدودة2 در نوری جذب حداکثر داشتن آب–نانومتر066تا066( نوری تجزیة در داشتن نقش
آنتن3 از نور انرژی گرفتن در( موجود واکنشاطرافهای موج–مرکز کهطول نوری جذب راحداکثر دارند،ی
غشا4 الیة دو هر به متصل ترکیبی به الکترون دادن زنجیره–( همة با تیالهایارتباط غشای الکترون کوئیدانتقال

طور-111 به را زیر عبارت مورد، مینادرستچند کند؟تکمیل
گیاهزندهوسالمدرهربخشیازیکیاشتغ» مشاهدهمیکه،C3فتوسنتزکنندهدر ............... الزاماً وجوددارد، «دود.امکان....................

 FADH2تولید–NADHتولیدالف(
مصرفب )NADPH–مصرفتولید ATPو

مصرفج )NADH– پی با پیروواتآنزیمی مادة
تولیدد )NADPH–روبیسکوفقط کربوکسیالزی فعالیت
1)12)23)34)4
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است؟-111 مناسب زیر عبارت تکمیل برای مورد کدام
مولکولازنوعیهردر» هر است، گرفته قرار .................... فشای در که الکترون انتقال ....................یزنجیرة .«که
تیالکوئید1 راالکترون–( فتومستقیماًها نوعی میسیستماز تیالدریافت خارجی سطح در قطعاً است.کند، گرفته قرار کوئید
درون2 مولکول–راکیزهی( بازسازی میباعث الکترون پذیرندة میهای پروتونشود، جابهتواند غشا عرض در را کند.ها جا

تیال3 شیبHهاییون–کوئید( جهت در میرا انتقال میغلظت یابد.دهد، کاهش الکترون دریافت دنبال به تواند
راکیزه4 درونی پمپالکترون–( پروتئین به را میکنندها منتقل پروتون یاختهة مبارزة در رادیکالکند، دارد.با نقش آزاد های

به-111 را مقابل عبارت مورد مینادرستیکدام کند؟تکمیل
کالوین» چرشغ مراحل میدر .................... مولکول هر .................... «دود.ضمن
سه–تولید(1 نوعقند دو مصرفینوکلئوتیدترکیبکربنی، مصرف2، سه–( تولیداسید فسفاته، دو آلی مولکول نوعی ابتدا کربنی،
تولید3 فسفاتپنج–( مولکولکربنی یک مصرفATPدار، مصرف4، تولیدریبو–( فسفاته، دو آلی ترکیب نوع دو فسفات، لوز

طی-111 آلید مصرفدر ترکیب هرتاکربنیاولین سهتولید ترتیبکربنیفسفاتقند به مولکولدار، قندهاییچه فرایند کافتدر
کالویندروتولیدلیز()گلیکو یکترکیبد )برایهدوند؟مصرفمیچرشغ تنها فرایند دو بگیرید.(نیکربر نظر در

شش1(1 قند کربنیمولکولADP،1مولکولNADPH2)1مولکول2،دوفسفاتهکربنیمولکول سه اسید
سه2(3 اسید فسفات1کربنی،مولکول NADPHمولکولATP،2مولکول2(4یون

نهان-111 لپه دو گیاه نوعی گرفتن نظر در گزینهکدامهدانبا از سایرینیک با نادرستی یا درستی نظر از زیر است؟،های متفاوت
فتو1 فرایند شدن مشاهده امکان یاخته( در آوندیسنتز غالف تکهای گیاهان دارد.لپهبرخالف وجود
برگ2 هر عرضی برش در پارانشیم( روپوستاسفنجیگیاه، زیر در است.رویی، شده واقع
رگبرگ3 یاختههای( فقط گیاه این میمنشعب شامل را آبکش و چوب آوند شود.های
یاخته4 فراوانی فتو( است.سنتزهای بیشتر رویی روپوست به نسبت زیرین روپوستی کننده

از-111 یک هر بههایفراینددربارة دریاشتهتنفسمربوط ددنماهیچهای آزاد با که انسان است2COهای موردهمراه چند ،
ددهبه بیان است؟درستی

NADالف(
 کاه الکترون گرفتن  یابد.میبا
تولید میATPب( صورت اکسیژن حضور گیرد.با
در میج( انجام فسفولیپیدی، فشای دو دارای  دود.اندامکی

یون )د( اکسید 2های
O

)پروتون میبا ترکیب گردند.ها
1)12)23)34)4
یاشته-111 هر مورد در گزینه روکدام بین فاصلغ در که نوعای برگ پایینی و باالیی تکیپوست درستاست؟گیاه دارد، وجود لپه

موج(1 طول جذب،nm006در توانایی رنگیزهینورپرتوهایفاقد کارتوسط است.خوددرونتنوئیدیوهای
یاخته2 از گرفته( منشأ کههایی پروتئیژنهرگونهفاقدقطعاًاند به مربوط سبزن)های( خطیهای دنای روی بر هستند.دیسه خود
چرخه3 از گرفته منشأ آلی مواد از نوع چندین می( مشاهده آن ساختار در کالوین شود.های
روش4 از یکی حداقل تولید( میATPهایمولکولهای مشاهده آن شود.در

محیط-111 در الکتوز افزای میزان پساز استال و مزلسون مطالعه مورد جاندار گلوکزدر فاقد اتفاقکدامکشت قابلیکاز زیر های
؟نیستانتظار

آنزیم1 تولید برای شرایط پروتئین نوعی شکل تغییر با تولید( پیشهای میگلیکولیزمادهکننده شود.فراهم
اسید2 تولید نوعی( همانند فسفاته دو سیتوینوکلئوتیددوترکیبهای میدر افزایش یاخته یابد.پالسم
دریافت3 با جاندار این مصرفی ترجیحی قند ازدو( مولکولفسفات مییتیدکلئونودو تبدیل فسفاته فروکتوز شود.به
اکسایش4 شدن ساخته آنزیم،ATPی( موجودATPتوسط میساز افزایش پروتون غلظت شیب کمک به راکیزه داخلی غشای یابد.در

فرایند-111 کدام طیوقوع ترتیبدر به NADها،
کاه و الکترون گرفتن اکسای میNADHبا الکترون دستدادن از یابد؟با

ماهیچه(1 در الکتات بیتولید شرایط در راکیزه–هوازیها درون پیرووات از استیل ایجاد
قند2 در پیرووات به فسفاته دو اسید تبدیل ماهیچه–کافت( در الکتات بیتولید شرایط در هوازیها
راکیزه3 درون پیرووات از استیل ایجاد پروتون–( پمپ برای الزم انرژی راکیزهتأمین غشای دو بین فضای به ها
پروتون4 پمپ برای الزم انرژی تأمین راکیزه( غشای دو بین فضای به قند–ها در پیرووات به فسفاته دو اسید کافتتبدیل
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گزینه،-111 میتوکندری،کدام الکترون انتقال زنجیرة میدربارة تکمیل درستی به را زیر کند؟عبارت
اکسای عاملی» سبب اکسعاملی....................دودمیNADHکه سبب «....................دود،می2FADHای که
برخالف1 الیة–( یک با تماسفسفوتنها در داخلی غشای دارد.لیپیدی قرار
همانند2 الکترون–( میمستقیماً منتقل اکسیژن مولکول به را خود کند.های
برخالف3 میتو–( غشای دو بین فضای به را میپروتون منتقل کند.کندری
همانند4 پرو–( مینوعی طی را غشا عرض تمام و بوده غشایی کند.تئین

می-111 تکمیل درستی به را زیر عبارت گزینه کند؟کدام
پروتئین» یکاز فرهاییهر در تنفسیاشتهاکه یویند یکیاشتغ در نق داردای «..................قطعاً،کاریوتی
آندو1 شبکة از دستگاه( و است.پالسمی کرده عبور رنای2گلژی پیرایش،( فرآیند طی در آن استکوتاهپیک .شده
ساخته(3 طی است.شدندر شده تغییراتی دستخوش می4، فعالیت غشایی دو اندامکی داخل در کند.(

از-111 انرژی تولید فرآیند از مرحله اولین میگلوکزدر رخ سایرین از زودتر گزینه دهد؟کدام
یون1 شدن مصرف سیتو( در موجود فسفات فرو2پالسمهای کربنِ اتم دو بین پیوند شدن شکسته کتوز(
گروه3 انتقال دو( اسید از فسفات بههای مولکولADP4فسفاته تولید حامل( پرالکترونهای انرژیهای

از-111 یاشتهتنفسفرایندهایانواعی یودر مصرف،کاریوتیهای هسزتند،هایمولکولبا همراه فقزطاکسیژن گزینزه، کزدام
تنفس این از گروهی است؟دربارة صادق   ها

پر1 مولکول نوعی تولید به منجر فسفات( میانرژی از2شود.دار گروهی کمک به راکیزهآنزیم( میامکانهای شود.پذیر
آلی3 مادة نوعی تجزیة نیازمند دار( دو4است.کربن مولکولی تولید با همراه است. ( کربنه

میتو-111 داشلی فشای در الکترون انتقال زنجیرة اجزای از یکی ویژگی زیر گزینغ الکترونکدام که است راکندری شزود های
می منتقل اکسیژن به کند؟مستقیماً

الکترون(1 انرژی، کمک با تا است دوقادر بین را میتوها درونی غشای پمپسمت کند.کندری
الکترون2 دریافت توانایی پر( نوهای مولکول نوع یک از بیش دارد.تیدکلئوانرژی را کربس چرخة در شده تولید دار
جابهتنها(3 یونبا غلظتجایی شیب جهت در مثبت افزایش،های میتوفضایpHموجب میدرونی شود.کندری
پرالکترون(4 زنهای از عضوی از را خوردةانرژی چین غشای درونی سطح در که الکترون انتقال میراکیزهجیرة دریافت دارد، کند. قرار

دربارة-111 را زیر عبارت گزینه کننده،کدام فتوسنتز نهاندانغ گیاهان ساز و میسوشت تکمیل درستی کند؟به
در» تغییر با ....................همزمان تشکیل تا پرهقطعاً......... مولکول دویچ تولیدنوکلئوانرژی یا و مصرف .«دودنمیتیدی
طیوپیرو اسید(1 شده تولید هوازیبیمرحلةیک تنفس در گیرنده3مادة–هوازی تحریک در مؤثر دردکربنی های
فرا2 پیرووات( اکسایش از حاصل کربسشروعکربنی4مادة–وردة چرخة کنندة
شش3 قند دو( دو–فسفاتهکربنی ناننهاییکربنیمادة خمیر تشکیل در مؤثر تخمیر نوعی در تولیدی
تکسهقندهای(4 ریبو–فسفاتهکربنی کالوینمولکول چرخة در تولیدی فسفات لوزبیس

روش-111 انواع به توجه ساشتبا میATPهای مولکول، این تولید هنگام به گفت .....................................توان قطعاً ...
پیش(1 سطح فسفات–مادهدر مولکولمولکول یک از بیش تشکیل در اولیه دارد.ATPدار دخالت

اکسایشی2 روش به پرالکترون–( مولکولهای بهFADH2انرژی را خود انرژی از بخشی پمپ، دهند.میهر
پیش3 سطح در یاخته–ماده( تنفس جریان در آلی مولکول مینوعی دست از را خود فسفات گروه دهد.ای،
اکسایشی4 روش به به–( را فسفات که میADPمولکولی نیست.اضافه الکترون انتقال زنجیرة از بخشی نماید،

جایگاهیاشتهدربارة-111 تعداد تنظیم و تغییر توانایی که همانندهایی آفاز بزههای را زیزر عبزارت مزورد چند دارند، را سازی
می کامل کند؟درستی

مربوططی» )های( واکن  سلول، در گلوکز مولکول حتمبه....................بهتجزیغ «....................طور
گلیکو نهایی اکسای محصول سیتوپالسم–لیزالف( آزاد فضای دی،در کربن مولکول ددن آزاد میباعث د.ندواکسید

ترکیب تولید دارب( کربن الکی شاصیت ترکیبیهمزما–یلبا به الکترون انتقال با مولکولدارتیدوکلئنون ،2COمی د.نکنآزاد
تبدیل ترکیبسهگلوج( به فسفاتکز فاقد و د–کربنی دربا فسفات و قند بین پیوند ددن .اندهمراهATPساشتارکسته

الکترون انتقال الکترونتیدکلئوهایترکیبنود( انتقال اجزایزنجیرة یکیاز به انجاممی–دار فضایبینفشاهایراکیزه د.نگیردر
3(24(13(2صفر(1
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یک-111 بدن بهدر .................... ایستاده، و سالم پایین.................... کامل قرارطور .................... از دارد.تر

حرکتایجادمحل–مرد(1 هورمونیاخته–هااسپرمدرتوانایی هدف  LHهای
زن2 پیوندی–( طنابی اتصال رحمعضالنی-محل لوله–به اتصال رحممحل به فالوپ های

مرد3 گردوترشحهایغده–( اندازه به و قلیایی مادة ترشح–کننده قندیغدد مایعی کننده
زن4 ترشح–( یاختة هورمونهر ترشح–جنسی)های(کننده انسولینهورمونکنندةغدة

می-111 تکمیل درستی به را زیر عبارت گزینه، کدام انسان، در جنسی فدد و هیپوفیز هیپوتاالموس، بین تنظیمی مسیر کند؟دربارة

بدنبه» در معمول در....................طور که هورمونی سالم و بهبالغ دارد نق  ........................................ حتم «طور
مردی1 ثانویه–( صفات یاخته–بروز از برخی دیپلوئیدتوسط درهای است.موجود شده ترشح جنسی غدد
زنی2 انبانک–( شدن مستقیماًنمی–بزرگ باز،تواند اثر هورمونتحت گیرد. خوردی قرار تخمدان از مترشحه

زنی3 رحم–( داخلی دیوارة مثبتمی–رشد بازخورد طریق از هورمون،تواند دهد.LHترشح افزایش را
مردی4 یاخته–( سرتحریک تغییراتدر–تولیهای اسپرماتیدبروز تاژکدر دارد.های نقش دار

گکدام-111 دربارة زیر عبارات از جانورانیک از آنروهی در فرکه میها ماده تولیدد تنهایی به گردشتواند دستگاه و کند مثل

است؟ دده بیان درستی به ندارد، تنفسی گازهای انتقال در نقشی مواد

کراسینگ(1 انجام توانایی فاقد که افرادی از میبعضی هستند، والداور با یکسان جنسیتی باشند.مادةتوانند داشته خود
همة2 می( خود دنای تکثیر به میتوز تقسیم با که اند.افرادی کرده دریافت جانور یک از فقط را خود وراثتی اطالعات پردازند،

می3 که افرادی همة هستند.( تتراد ساختارهای تشکیل به قادر کنند، منتقل بعد نسل به را خود ژنی محتوای توانند
یتنها(4 تولید به قادر که افرادی از جابهاختهبعضی جهش تأثیر تحت است ممکن هستند، جنسی بگیرند.های قرار جایی

یاشته-111 مسیردربارة ویکزاییاسپرمهای بالغ زیرمرد عبارت تکمیل برای مورد، چند است؟نامناسبسالم،

تکیاشته» )هاپلوهای اسپرمئیدالد لولغ یک در ازسازموجود فاصله کمترین در که دارنزد،غیاشتزیک( قزرار بینزابینی

تاژک.................... ازبدون فاصله بیشترین در گرفتهغیاشتآنکه قرار ....................بینابینی «اند،

یاشته برشالف متصل–دیپلوئیدهایالف( یکدیگر اند.به

یاشته همانند فشرده–هاپلوئیدهایب( دارند.هستغ ای

یاشته برشالف حرکت–هاپلوئیدهایج( توانایی اند.فاقد

یاشته همانند دارند.–دیپلوئیدهاید( تتراد تشکیل توانایی

1)12)23)34)4

می-111 تکمیل درستی به را زیر جملغ گزینه کند؟کدام

طبیعی،» زایمان مراحل با رابطه .......................................در به نسبت می. «افتد.اتفاق

سازگیرنده تحریک(1 پیکری ماهیچه–ناپذیرشهای انقباض سارشروع فاقد رحم،های دیوارة زودترکومر

به2 رحم از سر خروج طبیعی( کیسه–طور شدن استپاره داشته نقش جنین تغذیة و حفاظت در که دیرتر،ای
شدن3 بیشتر د( شدهانقباضات ساخته هورمون اثر در رحم هیپوهانة کوریون خروج–تاالموسدر از گرفته منشأ زودتر،بخش

پسین4 هیپوفیز هورمون نوعی ترشح بازخوردی افزایش خروج–( و زایمان می تسهیل تشکیل جنینی اول ماه انتهای در که دیرترشودبخشی ،

به-111 را زیر جمله گزینه مینادرستیکدام کند؟تکمیل

زن» یک بدن مامسالغ22در بالغ، و کهیاشتهسالم «....................ای

افزایش(1 آن تقسیم انجام هیپوفیزی هورمونشرط گویچةمی)های( نخستین برخالف دارد.خطیDNAمولکول22قطبیباشد،
مجموعة2 یک )( گویچةفامکروموزومی دومین همانند دارد، می تخمدانوندر،قطبیتن( شود.تشکیل

نمی(3 شرکت لقاح فرایند یاختهدر همانند حرکتکند، ساختار لزوم، صورت در انبانکی، فامهای میتندهندة ایجاد را کند.ها
یاخته4 آن تقسیم از می( تولید تقسیم قدرت فاقد تخمکهایی برخالف فامشوند، میتندارای شده مضاعف باشد. های

:تولیدمثل پیشنهادی دقیقه15وقت
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گزینه-111 معمولبهکدام یاشتهطور هر بالغادربارة و سالم شانمی در جنسی چرشغ اواسط در که میی آزاد تخمدان ،دزوداز
است؟ صحیح

میوز(1 تقسیم طی تخمدان1در شده در  .ستا تولید
دارای2 می23( خود هسته در مضاعف کروموزوم د.نباشعدد
می3 )اسپرم(( زامه با شرایطی در وتوانند دهند.برخورد انجام  لقاح
در4 یاختهپی( تخمدانای تقسیم در هورمون)ها( اثر شدهدر ایجاد .ستا ،

است؟کدام-111 کرده بیان درستی به را شاکی کرم و کبد کرم مشترک ویژگی زیر عبارات از یک
به(1 قادر تنهایی به جانور است.تولیدهر آن2مثل گوارش لولة طول در نمی( مشاهده معده شود.ها
ساختار3 نیازمند محیط با تنفسی گازهای تبادل است.( ویژه به4های حرکت انجام ساختار( است.وجود وابسته اسکلتی های

یا-111 درستی نظر از گزینه گزینهنادرستیکدام سایر است؟با متفاوت ها
بالغ» شانمی بهدر ........................................ حتم «طور
که(1 هورمونی استهر مؤثر زرد جسم فعالیت خود،–بر افزایش تخمکبا و قاعدگی جلواز مجدد میگذاری کند.گیری
مصرف2 به که مغذی مادة هر جنینییاخته( رگ–رسدمیهای طریق وارداز جفت به که مادر بدن خونی میمیهای تأمین شود.شوند،
پروژسترونباردارو(3 که بخشی کند، می هورمون–ترشح اثر تحت جنسی چرخة نیمة جنسی،در غدد خحودمحرک ترشححات

است. داده افزایش را
اطراف(4 همراهپردة که ازجنین تشکیلر جفت،رحمبخشی اطراف–ددهمیا مشاهدهرگدر نیز ناف بند درون خونی شود.میهای

به-111 را زیر جملغ موارد، از تعداد مینادرستیچه د؟نکنتکمیل
به» زن یک در هورموناگر فلظت طبیعی، میصورت قطعیت با یابد، ........................................ که گفت «توان

استرو کاه الف( ددت به می–ژن رخ رحم دیوارة تخریب مدتی از دهد.پس
انبانک–افزای FSHب( چند ردد تخمدانمقدمات در می)فولیکول( دود.فراهم

پروژسترون استرو–افزای  ج( فلظت سفید جسم تشکیل با روز چند از افزای میپس یابد.ژن
منفی–کاه LHد( بازشورد علت آزاد،به هورمون نوعی هیپوتردح از افزای میکننده یابد.تاالموس
1)12)23)34)4

دوقلو-111 .......................................یهر
دارند.(1 مشابه جنسیت تقسیم2ناهمسان، از همسان، آمدهبه سیستبالستویک( .ستا وجود
به3 می ( همسان چسبیده، ناهمسان،4باشند.هم ناف( بند با مشترک جفت مجزایک اند.داشتههای

با-111 ارتباط در باردار، زن یک شونیرگدر کههای رگی نوع هر جفت، و جنین ....................رابط
کمتری(1 آنتعداد دارد.،داردوجوداز زیادی غذایی مواد کبد، به ورودی سیاهرگ برخالف
و2 اکسیژن( دارای خون سطح،استاجد در هایبیشتر بالغاندام و سالم فرد یک میبدن شود.دیده
است3 پیچیده دیگر رگ اطراف رشته،( میدارای گرد عرضی مقطع و میانی الیة در فراوان االستیک باشد.های
به4 را خون میسمت( کمان،بردجفت از خروجی پشتی رگ است.همانند تیره خون دارای ماهی آبششی های

انسان،-111 است؟تنهادر ضروری زیر مورد چند رحم لولغ در لقاح ددنِ آفاز منظور به
به اسپرم هستغ ورود ثانویهالف( هستغاووسیت با ددن ادفام تخمکو

ریز از لقاحی جدار سازندة مواد ددنِ آزاد اووسیتکیسهب( در موجود های
آنزیم توسط اووسیت اطراف داشلیِ الیغ ددنِ هضم آکروزومج( از دده آزاد های

آکروزو ددنِ پاره ژلهد( و دفاف الیغ از اسپرم عبور حین در اووسیتم اطراف ایِ
1)12)23)34)4

است؟-111 صحیح گزینه کدام مقابل، دکل به توجه با
شمارة4شمارة(1 ترو2همانند الیة از بهفو، است.بالست آمده  وجود
شمارة2 می2( ترشح رحمهورمونی درونی الیة تخریب از مانع که شود.میکند
شمارة3 الیة هر میداردهایییاخته،3( بافتکه همة به شوند.توانند تبدیل بدن های
شمارة4 در دارد.1( وجود روشن خون با سیاهرگ یک و تیره خون با سرخرگ دو ،

( )1 ( )2

( )4

( )3
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است؟-111 درست بالغ مرد یک با رابطه در مورد چند

حرکت سمینال، وزیکول فدد بیماری نوعی در تولیدزامهالف( دستگاه در میها مواجه مشکل با زن دود.مثلی

زامه تمایز مرکزی، عصبی دستگاه در اشتالل نوعی در نمیب( اتفاق درستی به مردانه جنسی فدد در افتد.ها

و رنگ پروستات، فدة عملکرد اشتالل نوعی در میpHج( منی دود.مایع تغییراتی دستخوش تواند

بیماری نوعی در تیرود( زامهفدة فرایند میئید، کاستمان تقسیم و دود.زایی اشتالل دچار تواند
1)12)23)34)4

طبیعی،-111 حالت تولیددر جانور نکنندةهر کهگامت بهر ........................................ قطع طور
می(1 انجام آن بدن درون فضای در ماده گامت با تخم–شودلقاح میبدون جنین نمو و رشد موجب گردد.گذاری،
ک2 جدا بدون فام( آنتنردن همتا، میهای تولید را همو–کنندها از مخرج، از خروجی مواد از است.بخشی شده تأمین لنف
وراثتی(3 مادة تمام از نسخه منتقیک بعد نسل به را زادهنمی–کندمیلخود تولید در باشد.تواند مؤثر لقاح توانایی فاقد ای
شیمیایی4 موادی میرا( رهحا آب درون بحه خارجی لقاح اختصاصحیهایسحیتلنفحو–کنحد برای تقسحیمدفحاع پحی در را خحود

مییاخته تولید بنیادی کند.های
تولیدیجانوران-111 شودبرای دستگاه،مثل اندامهاینیازمند با درتخصصهایی فقط گزینه کدام هستند؛ ازیافته گروهزی بارة

است؟ صحیح جانوران این
ژله(1 و چسبناک دیوارة تخمتخمک لقاح، از پس که دارد بهای را میها چسباند.هم
می(2 جانور تخمک غذایی باشد.اندوختة داشته نقش جنین رشد برای نیاز مورد غذایی مواد تأمین در تواند
کیسه3 دارد.ای( برعهده را شده متولد نارس نوزادِ تغذیة و حفاظت دارد، قرار مادر شکم روی که
زمانی4 تا جنین به( بتواند مسکه است.تقلطور مرتبط مادر خون با جفت طریق از دهد، ادامه زندگی به

رخ-111 آن از پس تعداد چه و جنین قلب ضربان دروع از قبل زیر موارد از تعداد چه ترتیب، دهند؟میبه

صوت با بارداری تشخیص ددن ممکن هورموننگاریالف( تردح دروع زردHCGب( جسم از

دکل انداممشخصج( جایگزینیهاگرفتن هنگام در مادر شون از فذایی مواد دریافت د(

الیه تشکیل زایندهه( های
1)3–12)2–13)3–24)2–3

جانور-111 کهدارمهرههر ....................بالغی قطعاً ....................
ژلهتخمک(1 و چسبناک دیوارة داردهایش می–ای آبششی تنفس باشد.دارای
دارد2 داخلی لقاح می اسپرم–( ماده جنس بدن وارد نر جنس بدن از شوند.ها
تخمک3 غذایی اندوختة میزان است( اندک بستهسامانة–هایش خون دارد.گردش
نوزاد4 به می( شیر خود رشد–دهدهای مراحل میوتمامی طی مادر بدن در جنین شود.نمو

است؟-111 مناسب زیر عبارت تکمیل برای گزینه، کدام زیر، دکل با ارتباط در

تولید» دستگاه از بخشی انسان، معادلدر که تولیدبخ دمارة مثلی دستگاه از بخشی معادمث.................... که بخ للی

.................... «دمارة

هورمون2–هماننداست،1(1 فعالیت اثر تحت ازهایاست، دارد.هیپوفیزغدةمترشحه قرار
برخالف2(2 یاخته1–است، هستند.است، جنسی هورمون نوعی ترشح به قادر که دارد هایی
برخالف3(3 فعالیت2–است، اثر بر قاعدگی دوران در تغییراتیاست، دچار هورمونی .شوندمیهای
همانند2(4 اثریاختهاست،3–است، تحت که دارد میمستقیمهایی انجام میتوز تقسیم هیپوفیزی،  دهند.هورمون)های(
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عرضی-161 موج نقشیک زیر شکل لحظةرادر tدر / s 0 شکل5 می«الف»در مکانمشاهده نمودار اگر نقطة–کنید. زمان

Mشکل موج«ب»مطابق انتشار جهت و برثانیه متر ............... موج انتشار تندی است...............باشد،

1)/0 محور2 با جهت هم ،x

2)/0 محور4 جهت خالف ،x

3)/0 محور2 جهت خالف ،x

4)/0 محور،4 با جهت xهم

فاصله-161 در و ایستاده نقطه یک در اومتری500یشخصی دارد.Bبلندگویاز بلندگویقرار صوت شدت همانAتراز در

بلندگویبیشdB14نقطه، از ترBتر بلندگویازو صوت بلندگویکمC،dB12شدت از فاصله.استAتر دوحداقل ی

logاست؟مترچندCوAبلندگوی / )2 0 و3 شخص انتقاو متوسط آهنگ و دارند قرار راستا یک در لبلندگوها

است. یکسان بلندگو سه هر برای (انرژی

1)1002)2003)3004)400

ضربه-161 میله یک انتهای به چکش با میشخصی میلای دیگر انتهای به نزدیک را خود گوش که دیگری شخص گذاشتهزند. ه

که را صدا دو مییکیاست، میله زمانیاز اختالف با میله، اطراف هوای از دیگری و 0/آید می12 تندیثانیه اگر شنود.

هوا در صوت
m

s
میله360 طول مترباشد، میلهچند در صوت )تندی شود.(ب10است؟ فرض هوا در صوت تندی رابر

1)/3 62)423)484)/4 8

جمله-161 از مورد است؟چند صحیح زیر های

صوتیانسانگوشالف( هر بسامدسالم میاستهرتز20000تا20بینآنکه ود.نشرا

فاصل شخصی اگر تولیدیةب( فرکانسصدای کند، برابر دو صوتی منبع از را خود
1
4

شود.میبرابر

پدیده در بازتابج( الکترومغناطیسیی فرکانسموجامواج اجسام سطح یکساز بازتابش و است.تابش ان

یکچشمهموارهد( نزدیکشدن صوتیبا ثابتة سرعت ساکنبا شنوندة میبه شنونده گوش به که بسامدی رسد،

بود.پیوسته افزایشخواهد حال در

1)12)2 3)34)4

است؟-161 صحیح گزینه کدام

میداندر(1 الکترومغناطیسی مغناطیسیامواج و الکتریکی هستند. همهای راستا

بیش2 جامد محیط یک در طولی امواج انتشار تندی مکانیکی، امواج برای است.( محیط همان در عرضی امواج انتشار تندی از تر

صوتی3 امواج انتشار تندی ازبیشهامایعدرعموماً( است.جامدهاتر

ضربه4 با را دیاپازون یک اگر می( ای هاد جهه متفهاوتی صهداهای درروریهم، ارتاهاد بهه متفاوت بننهدیهای وشهود یکسهان های

دارند.ارتفاع متفاوتی های

امواج و پیشنهادینوسان سؤال)سؤالوقت + طراحی آشنا(های دقیقه03:های
49تا62هایصفحه:0فیزیک
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166-( محیط از نور پرتو زیر شکل می1در دیگر شفاف محیط دو وارد اگر( )تندیشود. محیط در بیش60(2نور ازدرصد تر

)تندی محیط در باشد،3نور )نسبت( محیط شکست به3ضریب شکست( )ضریب است؟1محیط چقدر جدایی( )سطح

استمحیط یکدیگر با موازی sinوها / 37 0 6)

1)32
15

2)15
32

 

3)5
6

4)6
5

به-161 نوری پرتو زیر، شکل بهدر مایل می طور محیط دو دیگربه تابد،سطحجدایی بخشی و شده دوم محیط وارد بخشی که طوری

می باز اول محیط زاویهبه اگر بازتاب،گردد. پرتو تابشو پرتو بین 1/ی زاویه5 دوبرابر سطحجدایی شکستو پرتو بین ی

زاویه باشد، است؟محیط درجه بازتابچند پرتو و شکست پرتو بین نمیی رخ هیچجذبی توسطمحیط دهد.()فرضشود

1)45 

2)75

3)90

4)105

طول-161 به نیروی2سیمی با نقطه دو بین راFمتر سیم بر وارد نیروی و کرده نصف را سیم طول اگر است. شده کشیده

عرضیدرصد125 امواج انتشار تندی نافزایشدهیم، دو آن سیمقطهبین این شد؟در خواهد برابر چند

1)
3 2
4

2)
5
2

3)
10
2

4)3
2

جبهه-161 و تابیده متقاطع آینه دو به نوری موج یک زیر شکل آین در سطح با آن اگ رزاوی هM1ةهای اس ت. س اخته

آینةهایجبهه از بازتاب از پس موج سطحM2این بینزاویةهآیناینبا رابطة گزین هک داممط ابقوبسازد.

)است؟ )  90  

1)40    

2)90    

3)140    

4)50    

مکان-111 برای عنبر بسامدوال با فراصوت امواج پژواکی میkHz100یابی دریاکنگسیل آب در امواج این تندی د.
m

s
1500

موانع ابعاد اگر بهCوBوAاست. دارد. قرار وال مسیر در /ترتیب که cm0 /و5 cm1 کدامcm3و5 وال یکباشد،

می تشخیصدهد؟را تواند

 Aفقط(B4وA3)CوB2)Bفقط(1
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مینمودار-111 منتشر خأل در که الکترومغناطیسی موج یک مکان برحسب الکترومغناطیسی زیرمیدان شکل مطابق شود،

است؟ درست نمودار به توجه با مورد کدام c)است. m/s)  83 10  

طول1 است.0/5موج( متر

یک2 موج تناوب دورة است.( ثانیه

دامنه3 )m2.است

موج4 بسامد )Hz83 10.است

مدت-111 در ساکن، یکچشمة از حاصل می4/0صوت بر چشمه محل به و کرده برخورد دیوار یک به بسامدثانیه اگر گردد.

صوت طول40چشمة و است؟میلی57/8جموکیلوهرتز متر چند دیوار تا صوت چشمة فاصلة باشد،    متر

1)352)703)1404)175

صوتتوان-111 شنونده700یکچشمة باز، فضای یک در اگر است. وات فاصمیلی در چشمه،00لةای از رامتری حاصل صوت

صوتبا شدت چنددسی80تراز فاصله، این در صوت انتشار در کند، احساس شدهبل جذب محیط توسط صوت درصد

)است؟ , I W/m )   12 2
03 10  

1)22)43)224)42

چشمة-111 از حاصل صوتی امواج زیر، شکل اSدر 0زبعد 3/ sنقطة ازAبه بعد 0و 6/ sنقطة ترازنرسمیBبه اختالف اگر د.

نقطة دو در صوت نقطةدسی30برابرBوAشدت در موج جبهة روی صوت توان باشد، رویAبل صوت توان برابر چند

نقطة در موج   است؟Bجبهة

1)12222)252

3)5224)1522 

مرتعشیکمیلیقطر-111 یکسیم آنمقطع چگالی متر،
g

cm
3

آن8 طول مدتcm80و در عرضی یکموج اگر 00/0است.

کند، طی را سیم طول است؟ثانیه نیوتون چند کششسیم )3نیروی )   

1)8/42)6/93)4/124)2/16

لحظةمکان-جاییجابهنمودار-116 در عرضی موج tیک 0دزیرشکلمطابق ت ااست. ص فر زمانی بازة 1ر
80
ررة  Aثانی ه،

می عبور تعادل نقطة از بار   کند؟چند

1)1  

2)2

3)3 

4)4

امواج و آشناسؤالنوسان های
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زاویةروبهشکلدر-111 است؟رو، درجه  چند

1)112 

2)122

3)132

4)52 

می-111 نشان را نوری پرتوی زیر، تحتشکل که تابشدهد می°53زاویة شفافی محیط وارد هوا ازاز پس پرتو این شود.

اندازة به نزدیکمی°16ورود، مرز، بر عمود خط است؟به چقدر شفاف محیط شکست ضریب شود.

cos / )53° 0 6،(sin /53° 0 8  

1)
3
2

2)
4
3

3)
6
5

4)
7
5

لحظة-111 در را عرضی نقشیکموج زیر، tشکل 0می تانشان صفر زمانی بازة در /دهد. s0 ررة02 حرکت ،Mاست؟   چگونه
تند1 پیوسته شونده(

جند2 پیوسته شونده(

ا3 جند( تندبتدا سپس و شوندهشونده

تند4 ابتدا جند( سپس و شوندهشونده

کاومطابق-111 سطح زیر، کانونیAشکل فاصلة فاصل9mبا کاو08ةدر سطح کانونیBمتری فاصلة وقتی6mبا دارد. قرار
فاصلة در کاو6شنونده سطح از میBمتری میقرار بلندی بیشترین با را صوت چشمة صدای چگیرد، فاصلة شمةشنود.

است؟ متر چند شنونده از صوت
1)16 
2)15
3)13
4)18 

ثابت-111 مغناطیسی میدان یک صفحهBدر بر عمود استکه داخل طرف به کاغذ جریانی حامل و راست سیم .Iدارد قرار

نیرویکه سیم بر میدان طرف صورتFاز این در است. کرده اثر شکل جری انمطابق حامل سیم از عبوری جریان جهت

است گزینه کدام ؟مطابق

1)2)

3)4)

الکترومغناطیسی القای و پیشنهادی:مغناطیس دقیقه51وقت
56تا66هایصفحه:2فیزیک
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زیر-111 شکل میالکترونیمطابق یکنواختی الکتریکی میدان آنوارد برای الکتریکیشود. میدان این از انحراف بدون رره که

صرف رره جرم )از باشد؟ سمت کدام به باید مغناطیسی میدان جهت شود.(بگذرد، نظر

راستای(1 رنEموازی جهت در و

صفحه(2 داخل سمت به و صفحه بر  عمود

راستای(3 رنEموازی جهت خالف در و

بیرون(4 سمت به و صفحه بر صفحهعمود

باررره-111 با qالکتریکیای C  20سرعت vبا i j 600 یکنواخت800 مغناطیسی میدان Bوارد / j 0 شود.می6

نی )کمیتبزرگی است؟ نیوتون چند رره این بر وارد مغناطیسی هستند.(SIبرحسبBوvهایروی

1)/ 39 6 102)/ 21 2 103)/ 32 4 104)/ 37 2 10

سی-111 یک زیر، شکل طولممطابق به شاملcm20لوله اگرود100که است. گرفته قرار الکتریکی مدار یک در است، ر

سیم درون مغناطیسی آمپرسنجG18لولهمیدان آمپرآرمانیباشد، نمایشمیچند سیم را الکتریکی )مقاومت لولهدهد؟

و است ناچیز
T.m

A

   7
0 12 10)

صفر(1

2)1

3)6

4)9

جریان-111 حامل سیم دایرهسه محیط روی شکل مطابق یکسان گرفتههای قرار مشخصاندای سیم هر در جریان جهت و

است. میدانشده سیمبرایند این از حاصل مغناطیسی کداهای به دایره مرکز در شد؟مها خواهد صورت

1)2)

3)4)

باررره-116 با بارداری qی 0تندی با شکل مطابق
m

s
 42 و10 شده داده نشان جهت میدر فضایی آنارد در که شود

بزرگی به یکنواخت مغناطیسی میدان و یکنواخت الکتریکی صفحmT15میدان دو بین پتانسیل اختالف دارد. ةوجود

CوDC D(v v )ب رره تا باشد، ولت صرفچند گرانشی نیروی )از دهد؟ ادامه خود مسیر به انحراف شود.(دون نظر

1)6

2)15

3)6

4)15
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جریان-111 حامل موازی و بلند سیم دو زیر شکل صفحهدر بر عمود یکسان نقطههای در دارند. عمودمنصفSیقرار بر واقع

سیم، دو واصل الکتریکیایررهخط بار میC2با حرکت شده داده نشان جهت در نور سرعت اندازبا اگر میدانةکند.

از حاصل ازهرمغناطیسی نقطةهاسیمیک /برابرSدر T0 چند04 رره بر وارد مغناطیسی نیروی جهت و اندازه باشد،

)ونیوت است؟ ن
km

c
s

  53 نور(10 سرعت

1)12 سوبرونو2

2)24 سوروندو2

3)12 سوروندو2

4)24 سوبرونو2

دربارة-111 گزاره است؟نادرستموادمغناطیسیخواصکدام

میةماد(1 دست از را رهنربایی خاصیت سختی به نرم دهد.فرومغناطیس

میدان2 در فقط پارامغناطیس مواد می( رهنربا قوی مغناطیسی شوند.های

نر(3 فرومغناطیس مواد پیچهاز هستة و الکتریکی رهنرباهای در سیمنولهم و میها استفاده شود.ها

ماد4 یک در میة( باقی مغناطیسی خاصیت میدان، حذف از باد سخت، ماند.فرومغناطیس

زیر-111 شکل و،در حلقهنیروی بر )ارد )1های و سیم2( طرف از جریانلوله( چپترتیببهحامل به راست شداز خواهد ؟چگونه

رانش–رانش(1

رانش2 ربایش–(

ربایش3 رانش–(

ربایش4 ربایش–(

حامل-111 موازی و بلند سیم چهار زیر، شکل برامطابق دارند. قرار یکصفحه در میدانجریان ) یند سیم دو مغناطیسی (1های

( )2و سیم محل در )9،)G7به نیروو اگر است. سو درون برصورت وارد خالص مغناطیسی )cm20ی سیم با9از برابر )

جریانمیلی4 جهت باشد، چپ طرف به آن جهت و ازنیوتون )عبوری انداز3سیم و بوده سمت کدام به میدانة(

)یمغناطیس سیم محل در است؟9آن گاوس چند )

18باال،(1

18پایین،(2

32باال،(3

32پایین،(4
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محاسبات انجام محل

تجر گروه اخبار دریافت کانالبرای به درسی مطالب و کنید.zistkanoon2@تلگرامیبی مراجعه

زیر-111 شکل استوانهمطابق ظرف دو در آزاد، سطح ارتفاع و دارد قرار مشابه کامالً چوب قطعه دو روغن و آب حاوی مشابه ای

از روغن و ظرفآب است.ته برابر یکدیگر با قطعها روی مشابه آهنی وزنه دو حالت این قرارهایهدر اگ ر ده یم،میچوب

ظرف ته از روغن و آب آزاد سطح ارتفاع تعادل، به رسیدن از بهپس ظرhوhترتیبها کف در فشار روفو و آب غ نهای

به است؟PوPترتیبنیز صحیح گزینه کدام باشد،
g

)
cm


3

وآب1
g

/
cm


3

0 )روغن8

1)P Pوh h 

2)P Pوh h 

3)P Pوh h  

4)P Pوh h

جسم-111 سه زیر، شکل حجمCوA،Bتوپُرمطابق دارند.با قرار تعادل حال در مایعی از پر ظرف درون یکسان های

گزینهکدام از مقایسیک مورد در زیر است؟ةهای صحیح جسم سه این جرم

1)A B Cm m m 

2)C B Am m m 

3)A B Cm m m 

4)A B Cm m m 

الیه-111 جریان زیر، شکل تندیدر با آب ای
m

v
s

1 مقط ع2 Aاز cm 2
1 مقطع30 از و ش ده Aه ایوارد cm 2

2 و4

A cm 2
3 بیشگذردمی60 حالت این در مقطع. در فشار بیش……ترین مقط عو در تندی براب ر……ترین ……و

است. ثانیه بر متر

1)A3،A2،15 

2)A1،A2،20 

3)A2،A1،15 

4)A3،A1،20 

+ویژگی مواد فیزیکی گرماهای و پیشنهادیدما دقیقه51:وقت
109تا85هایصفحه:5فیزیک
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محاسبات انجام محل

تجر گروه اخبار دریافت کانالبرای به درسی مطالب و کنید.zistkanoon2@تلگرامیبی مراجعه

می-111 نشان را ترموکوپل دماسنج یک از طرحی زیر چپبهBوAایهسیمدهد.شکل به راست از جنسیترتیب چه از

باشندمی ؟توانند

مس–جنستانتان(1

 مس–مس(2

جنستانتان–مس(3

جنستانتان–جنستانتان(4

ضلعاز-111 به شکل مربعی فلزی یکصفحة شعاعدایرهcm20وسط به نمودهRای راخارج ورقه دمای Cایم.
افزایش050

مساحتمی حالت این در حفره(صفحهکلدهیم. و فلزی قسمت مساحت /)مجموع cm
20 رهحفشعاعیابد،افزایشمی4

درصد چگونهچند استتغییرو ؟کرده

1)/0 0/(2جاهش-1 0/(3افزایش-1 0/(4جاهش-05  افزایش-05

یک-116 فشار ازاتمسفردر را آب مقداری دمای اگر ،/ F
033 Fبه8

می041 تغییر چگونه آب چگالی کند؟برسانیم

می(1 جاهش می2یابد.پیوسته افزایش سپس و جاهش ابتدا یابد.(
می3 افزایش پیوسته می4یابد.( جاهش سپس و افزایش ابتدا یابد.(

برابر-111 فلز یک طولی انبساط ضریب
F

 5
0
1

4 د10 فلز این حجمی انبساط ضریب است؟SIراست، کدام

1)52
10

3
2)/ 42 16 103)/ 52 16 104)42

10
3



جرمتوپُرایاستوانه-111 مقطع250به سطح به cmگرم
ارتفاع24 دمایcm5و Cدر

استوانه020 این دمای اگر دارد. قرار

به Cرا
چند0120 آن چگالی برسانیم،

g

cm
3

شد؟ )خواهد )
K

   5 1
2 10

1)/12 4752)/12 4253)/12 5754)/12 525

حجم-111 به حجمی2ظرفی انبساط ضریب به مایعی از لیتر
C

 5
0
1

6 چنان10 است. شده پر دمایکامالً ظرفمجموعةچه

درو مایع آنو Cن
سانتی0100 چند یابد میافزایش بیرون ظرف از مایع مکعب ظرفمتر خطی انبساط )ضریب ریزد؟

/
C

 5
0
1

1 2 باشد.(می10

1)/2 42)/4 83)64)/3 6

درج-111 صفر دمای میلةدر یک طول میلبیشmm3،آهنیةسلسیوس، یک طول از دوآلومینیومیةتر هر دمای اگر است.

اندازة به میلة100را طول صورت این در دهیم، افزایش سلسیوس /،آلومینیومیدرجة mm0 میلةبیش6 طول از تر

میلةمیآهنی اولیة طول طولیآلومینیومیشود. انبساط )ضریب است؟ متر ترتیببهSIدرآلومینیوموآهنچند

/
 51 2 /و10

 52 4 است.(10

1)/3 0032)/2 9973)34)/3 006
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محا انجام سباتمحل

کانال به درسی مطالب و تجربی گروه اخبار دریافت کنید.zistkanoon2@تلگرامیبرای مراجعه

است؟نادرستگزینهکدام -102

الکترو(1 پتانسیل نقشه کربودر دیاستاتیکی کربن و سولفید می،اکسید نیل داده نمایش آبی رنگ به مرکزی شود.اتم

گرافیت2 دوکوویجامد،( چینش با نرم و اتماالنسی الیهبعدی میان که جاذبههاست آن دارد.های وجود ضعیف های

فیزیکی3 رفتار نیرو( قدرت و نوع به مولکولی دارد.مواد بستگی آنها مولکولی بین های

پرتو4 از استفاده هیچ( برق، تولید برای خورشیدی زیستهای ردپای ندارد.گونه محیطی

نمونه -101 به حاویاگر رس خاک از درصد02ای و شده تبخیر آن در موجود آب از بخشی شود، داده حرارت آب جرمی درصد

سیل بهجرمی آن در آب بایسو برابر می8و02ترتیب رسدرصد خناک این  اولیة نمونة در سیلیس جرمی درصد گردد.

است؟به کدام تقریب

1)5/332)5/433)4/324)4/23

است؟ -102 درست زیر مطالب از مورد چند

نیت ازی* آلیاژی است.مسنول معروف هوشمند آلیاژ به که بوده تیتانیم و

به یوننزدیکشمار * شبکتری  در یون هر پیرامون موجود یونیبلورةهای کوئورترکیب عدد می، گویند.دیناسیون

گیری* قرار 2Hهایمولکولطرز Oمولکول همانند یخ ساختار گراف در است.،های عسل کندوی شبیه

فراوان اکسیژن از پس سیلیسیم در* عنصر است.پوستةتری  زمی  جامد

مولکول در نوعاتمیسههای* سه از شدهعنصرکه دو،اندتشکیل است.گشتاور صفر غیر قطبی

1)42)33)24)1

است؟ -102 درست گزینه کدام

هر(1 تناوبی، جدول از دوره یک آندر شعاع باشد، بیشتر عنصر یک پایدار یون منفی بار است.یونچه کوچکتر

شع2 مقایسه در یون،( دو الیهلزوماًاع تعداد که ندارد.یونی بزرگتری شعاع دارد، بیشتری الکترونی های

دورة3 در مقایسدو( تناوبی، جدول آنیونةم بار بهچگالی F»صورتها O N2 3   »است .درست

دو4 یونی ترکیب یک در آنیونهر،تایی( شعاع پی چه باشد، بزرگتر کاتیون قویو یونی است.وند تر

مطالبموارد کدام -102 صحیحاز اند؟زیر

توجیه(آ فلزبرخیبرای شیمیایی خواص میاز گرفت.ها بهره الکترونی دریای مدل از توان

ماده رنگمشخصیب( دارای که موجقطعا  است،ای طول از است.بخشی کرده جذب را مرئی های

جلو برای خوردپ( از مادگیری یک رطوبتگی و اکسیژن برابر در ازمی،ه کرد.یتخاصباایمادهتوان استفاده کلوئیدی

نیرو یونی ترکیب یک از مولکول هر در دافعهت( جهت های تمام در جاذبه .هستندبرقرارهاو

الکترونی،ث( دریای مدل فلزهاردبراساس بلوری اصلیشبکة الکترونی اتمظرفیتیهای، در فموجود آزادانههای لزی،

بلورساختاردر میشبکة کنند.حرکت

وب)،(آ)(1 )ث(ب)(2(پ)( و )پ(  (ث)و)پ((4(ث)و(ت)،(پ)(3(،

جلوه آیندهشیمی سوی به راهی شیمی، + ماندگاری و زیبایی هنر، از روشنای پیشنهادیترای دقیقه01:وقت
022تا50هایصفحه:3شیمی
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محا انجام سباتمحل

کانال به درسی مطالب و تجربی گروه اخبار دریافت کنید.zistkanoon2@تلگرامیبرای مراجعه

فناوری -102 به توجه دستاوردبا و شیمیایی درست های عبارات زندگی، در است؟a،b،c،dآنها آمده گزینه کدام در ترتیب به

شیمیایی فناوری دستاوردعنوان

تصفی aآبةفناوری

bتحول و داروپوشاکتوسعه و

کود تولید و شیمیایی cفناوری

کاتالی dتیسمبدل

بیماری1 گسترش مانع معدنی–( مواد شناسایی کشاورزی–فناوری کشاورزی–گسترش قطعات توسعه

آب2 به آسان دسترسی مواد–( و نخ تولید غذا–فناوری ماشین–تأمین التآتوسعة

بیماری3 گسترش مانع پالستیک–( تولید غذا–فناوری آلودگی–تأمین کاهش

شُرب4 آب به دستیابی در سهولت پالستیک–( تولید کشاورزی–فناوری آلودگی–گسترش کاهش

گزینه -102 است؟کدام درست

قهوه(1 گازایعلت شهرها، آلوده هوای بودن بااستNO2رنگ باواکنشکه ترکیب این مقدارO2دادن ،O3می کاهش یابد.نیز

واکنش(2 هردر شیمیایی، فراهای واکنشوردهچه از پایدارتر باشدهندهها فعالنها انرژی واکنشد، a(Eسازی است.بیشتر(

کاتا3 فعالگرلیز( انرژی کاهش با میها افزایش را واکنش سرعت واکنش، آنتالپی و دهند.سازی

مبدل4 در کات( خودروسالیهای ورودتی با دیزلی، گازهایNH3های واکنش، انجام ازN2بهNO2وNOو و شده تبدیل

آن هواورود به جلوها زیادی حد تا میکره شود.گیری

عبارت -102 از مورد است؟چند درست زیر های

ترکیبآ وجود علت به گو( گازگردهای آن اگزوز از خودرو، سوخت یا بنزی  در خارجSO2دار شود.مینیز

خو داخلموتور در مولگازمیزان،دروب( مول،SO2اکسیژنمصرفیبرایتولیدهر برایتولیدهر است.NOنصفاکسیژنالزم

نقشچشم کاتالیستی مبدل فناوری حملپ( سرعت پیشرفت در است.وگیری داشته نقل

گاز خودروهاNOت( اگزوز از آالیندهتوامی،خروجی افزایشغلظت سبب شود.ند هوا در ها

آالینده واکنشث( از که درنیترواتمای موجود باالساختارژن دمای در هوا اکسیژن با بهیبنزی  میموتنور ،آینددسنت

قهوه شدایموجب دیده مینرنگ شهرها گردد.هوای

1)12)23)34)4

گزینه -102 نمودااست؟نادرستکدام دو است.()مقیاس یکسان ر

یکسان1 شرایط در سریع،( )ب( نمودار به مربوط میواکنش انجام )آ( از شود.تر

انرژ2 دما، افزایش با میفعالی( افزایش واکنش سرعت و کاهش واکنش یابد.سازی

آالینده3 حذف به مربوط واکنش سه هر xوCO،NOهای( yC Hنوع از و  گرماده

هستند.–اکسایش کاهش

کارا4 افزایش برای مش( شکل به را سرامیک گاهی کاتالیستی، مبدل های)دانه(یی

در کاتالیزریز و میگرآورده آن سطح روی را نشانند.ها

واکنش پیشرفت

ی
رژ

ان
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محا انجام سباتمحل

کانال به درسی مطالب و تجربی گروه اخبار دریافت کنید.zistkanoon2@تلگرامیبرای مراجعه

ت -120 گزینهبا کدام شده، داده نمودارهای به است؟نادرستوجه

یکسان(1 شرایط )،در )2واکنش واکنش به نسبت میترسریع،(1( شود.انجام

تشکیل2 ازای در )44( واکنش در اکسیژن گاز میکیلوژول25/222،(1گرم آزاد شود.انرژی

گرماده3 واکنش دو هر )Hوبوده( برابر2واکنش )kJ552-.است

مصرف4 ازای در )3( واکنش در اکسیژن گاز مصرفkJ131(،2گرم شود.میانرژی

گزینه -122   است؟نادرستکدام

جست(1 آنوبا رفتار روی گوناگون عوامل اثر و یکدیگر با مواد رفتار در میجو داد.ها افزایش را غذایی مواد ماندگاری توان

تهیه2 سریع( تولید کندو یا فراتر یک آنصنعتیوردةتر ماندگاری کیفیت بر غذایی یا تعییندارویی داردکنندهنقش .ای

می(3 نشان که کمیتی است، مواد ماندگاری زمان برای معیاری واکنش گسترهآهنگ چه در تغییر هر میدهد رخ زمان از دهد.ای

بسیار(4 مقدار مایع، یا جامد حالت به منفجرشونده مادة کمی مقدار آن در که است سریعی بسیار شیمیایی واکنش انفجار،

د گازهای از میزیادی تولید کند.اغ

اتاق، -121 دمای کافیدر بامقدار روی محلولمیلی002تیغه هیدرو0لیتر واکنشمیکلریکموالر منحننیاسید اگنر Aدهد.

مول تعداد گازتغییر آزمایش2Hهای از مورد .............. منحنی دهد، نشان زیررا بیشهای منAازتنریشنیب حننیو

آنها از مورد کم..............   دارد.Aازتریشیب

Zn(s) HCl(aq) ZnCl (aq) H (g)  2 22

واکنشآ( ظرف افزایشحجم

به روی پودر از استفاده رویب( تیغه جای

دمای در نظر مورد آزمایش تکرار Cپ(
35 

از استفاده به0/0محلولmL022ت( محموالر اسید0لولجای موالر

یخ و آب مخلوط واکنشدر ظرف دادن قرار ث(

1)3،12)3،2 

3)2،24)2،3

سالم+پوشاک غذای پایان،درپی پیشنهادیناپذیرنیازی دقیقه01:وقت
028تا50هایصفحه:0شیمی
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محا انجام سباتمحل

کانال به درسی مطالب و تجربی گروه اخبار دریافت کنید.zistkanoon2@تلگرامیبرای مراجعه

زیر -122 واکنش دو در اکسیژن گاز تولید متوسط سرعت بازة،اگر یک نتیجهدر کدام باشد، برابر هم با معینی زینرزمانی گیری

است؟ شوند.()واکنشدرست موازنه I)KNOها (s) KNO (s) O (g) 3 2 2

II)KClO (s) KCl(s) O (g) 3 2
واکنش1 مصرف متوسط سرعت واکنش( دو هر در ثانیه،دهنده بر مول است.برحسب برابر هم با
فراورد2 تولید متوسط سرعت هرة( در ثانیه،واکنشدوجامد بر مول است.برحسب برابر هم با
واکنش3 مصرف متوسط سرعت )( واکنش در برابرIدهنده سه متوسط( )واکنشمصرفسرعت واکنش در است.IIدهنده )
واکنش4 مصرف متوسط سرعت )( واکنش در متوسطIIدهنده سرعت برابر سه )واکنشمصرف( واکنش در است.Iدهنده )
گزینهکدام -122 از زیریک استهای ؟درست

آرام1 باغچه خاک به آغشته قند می( معمولی قند از آن،سوزدتر تماس سطح اکسیژنزیرا است.هوابا کمتر
ید2 پتاسیم محلول از قطره دو افزودن با محلوید( هیدروژنبه تجزیپرل واکنش سرعت Hةاکسید، O2 می2 یابد. افزایش
واکنش3 به بازدارنده افزودن با مدهنده( )مولها، نمودار زیر فرا-ساحت میةوردزمان( افزایش .یابدواکنش
ریز4 ترکیبیذمغ( پرها، که هستند آلی دارند.های نشده جفت الکترون خود ساختار در و بوده ناپایدار و انرژی
درست -122 زیر مطالب ..............جزبه اند،همة

اسیداز(1 مولکولیبنزوئیک فرمول Cبا H O7 6 می2 استفاده غذایی مواد فساد سرعت کاهش شود.در
از(2 گوجهموادبرخی و هندوانه در فعالیتموجود میهارادیکالفرنگی کاهش بدن در دهند.را
ریز3 سیرشدهمغذی( آلی ترکیبات است.ها نشده مشخص کامل هنوز بدن در آنها نقش که هستند ای
واکنش4 اغلب در ابتدایی( لحظات در شیمیایی لحةدهندواکنش،های به نسبت میبیشتری مصرف پایانی شود.ظات

واکنش -122 به توجه KNOبا (s) K O(s) O (g) N (g)  3 2 2 24 2 5 اسنت؟2 درست گزینه بنازة)سنرعتکدام در ها

شده بررسی یکسان اند.(زمانی

1)(K O) (O )R R2 2
5
2

2)
n (KNO )

R
t

3
4





(y¹¨H»)

  

3)(O ) (N )R R2 22 54)(KNO ) (O )R R

KNO O

3 2

3 2
   

واکنشزیراگر -122 گازدر تولید سرعتمتوسط ،CO2،000مدتزمانمیلی در باشد، ثانیه بر کربننات02لیتر کلسیم گرم چند ثانیه

رامیمصرف )شرایط کنید.(STPشود؟ موازنه واکنشرا و گرفته نظر Ca)در ,C ,O :g.mol
   140 12 16)

CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) H O(l)   3 2 2 2  

1)1/42)143)2/44)24

هیدرو -122 کلسیم محلول فسفرمقداری محتوی ظرفی درون را مییککسید واکننش.ریزیماسید شدن کامل از موازننهپس

Ca(OH)نشدة (aq) H PO (aq) Ca (PO ) (s) H O(l)  2 3 4 3 4 2 مندت،2 تشنکیلg085،دقیقنه02در رسنوب

واکنشمی ای  در آب تولید متوسط سرعت مشود. استچند ثانیه بر ای ول طی در گرممدتو Hچند PO3 مصنرف4

بخوانید.)گزینهشود؟می چپ به راست از را H)(ها ,P ,O ,Ca : g.mol )
    11 31 16 40  

1)/ ، 358 8 6 102)/ ، 358 8 103)/ ، 3117 6 104)/ ، 3117 6 6 10 

استو متریکیوضریب استو متریکیوضریب
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مدتmمقدار -122 به مناسب شرایط در را کربنات کلسیم داده002گرم گرما گازدقیقه حجم اگر درCO2ایم، شنده تولیند
گازSTPشرایط حجم با ،CO2کا سوخت  از باشد002ملحاصل یکسان اتانول وا،گرم متوسنط تجزینةکننشسرعت

کربنات mol.hبرحسبکلسیم
1است؟ شده کاسته اولیه کربنات کلسیم جرم از گرم چند مدت ای  طی و است کدام

(C ,O ,Ca :g .mol )
   112 16 شود40 موازنه CaCO(.)معادله (s) CaO(s) CO (g)


 3 2

C H OH(l) O (g) CO (g) H O(l)  2 5 2 2 2
1)،4000 202)،2000 403)،2000 204)،4000 40 
روبه -110 نمودار واکنشطبق به مربوط که نیتروبی رو موگاز گزیننهژن کندام است، اکسیژن گاز و اسنت؟نادرسنتنوکسید

دی نیتروژن گاز واکنش است.()فراوردة اکسید
قهوهbمنحنی(1 گاز به منحنیایمربوط و cرنگ

است. اکسیژن گاز به مربوط
یکسان،(2 زمانی بازة اکسیژنمتوسطسرعتدر مصرف

سرعت نیترومتوسطنصف گاز دیتولید است.ژن اکسید
سرعت3 نیترومتوسط( گاز مومصرف درژن نوکسید

زمانی سرعت7تا3بازة برابر گازتولیدمتوسطساعت
دینیترو است.ژن زمانی بازة همان در اکسید

زما(4 رااگر واکنش انجام بگیریم13ن نظر در ساعت
نیمی3در اول فراساعت می وردهاز شود.تولید

محلولمیلی022 -112 واکنشمیHClموالر20/2لیتر کربنات کلسیم کافی مقدار با گنازرا تولیند متوسنط سرعت اگر دهیم.
CO2برابر استاندارد شرایط بمانند،میلی0/030در ثابت تقریبا  محلول حجم و باشد دقیقه بر ثانینهلیتر چنند از بعند

یون Hغلظت
به210می 3رسد؟موالر 2 2 22CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) H O(l)   

1)122)343)24)24
گزینهک -111 زیردام خالی جای سه بههر میرا تکمیل ؟کنددرستی

اتم شمار نسبت هیدرو آ( به کرب  سیانوهای در است.ژن یکسان .................... و ات 
می استفاده خون کیسة تهیة در .................... از شود.ب(
سایر از .................... الیاف جهانی تولید میزان است.پ( بیشتر الیاف

پلیهیدرو(1 سیانید، نخیوینیل ژن پلیبنز(2کلرید، پلیان، استریستیرن،
پشمیاستیرن(3 تفلون، پلی4، اتین، پلیوینیل( استریکلرید،
گزینهکدام -112 از زیریک ؟استادرستنهای

بسپارش1 واکنش از حاصل پلیمر .استصورتبه«»(

مولکول2 بین نیروی پلی( پلیی به نسبت شاخه بدون شاخهااتن بوده؛تن بیشتر رودار، این پلیاز از شده ساخته بدونقطعات اتن
دارند.شاخه، بیشتری استحکام

مونومر3 دقیق تعداد تعیین شرکت( قاعدههای و نیست ممکن شدن پلیمری واکنش یک در مونومرکننده شمار اتصال برای هاای
تاکنو یکدیگر، ارائهبه است.نن شده

کربن(4 دوگانة پیوند خود ساختار در که آلی ترکیب می–هر باشد، داشته پلیمریوتکربن واکنش در کند.اند شرکت شدن
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پلی -112 بی  مقایسه در زیر مطالب از مورد شاخهچند بات  و است؟درس،شاخهدوندار ت

پلی انعطاف* شاخه، بدون وپذیرات  پلیترشفافتر شاخهاز است.دارات 

جرم آن* از برابر مولکولهای تعداد دارند.ها، برابر های

آن مونومرهای بودن مشابه دلیل به دارند.* برابر چگالی ها،

نیرو اندازة آنجاذبةهای* زنجیرهای بی  مولکولی است.بی  متفاوت ها

1)12)23)34)4

زیرعبارتهمة -112 ..................جزبههستند،نادرستهای

پلی1 نمونه( تفلون و نایلون انسولین، کهاتن، هستند پلمیرهایی از میبهفقطهایی تولید ساختگی شوند.صورت

ساختا2 در مو( سازندةر مقابلنومر دارد.5،پلیمر وجود یگانه پیوند

به3 کلر، اتم جایگزینی با هیدرو( از یکی ساژنجای اتن، مولکول در مونومرها بهةسازند ختار میپلیمری تولیددست در که آید

به میسرنگ رود.کار

تترافلوئورواتن4 بسپارش از حاصل پلیمر واکنش( شیمیایی مواد با حاللنمی ، در و نمیدهد حل آلی شود.های

مونو -112 مولی تشکیلجرم پلیمرمر است؟دهندة کدام مول بر گرم برحسب   مقابل

(C ,H ,Cl / :g.mol )
   112 1 35 5

1)5/1342)5/132 

3)5/1334)5/132

آن -112 از که پلیمرهایی تولید برای شده استفاده مونومرهای مولی جرم اسنتفادهاختالف پتنو تولیند و سنرنگ ساخت در ها

آنمی از فرمولی واحد هر در پیوندها شمار اختالف و مول بر گرم برحسب بهکنند گزینه کدام در آها اسنت؟درستی مده

بخوانید.()گزینه چپ به راست از را 112ها 1 14 19 35 5(C ,H ,N ,F ,Cl / :g.mol )
    

  3–5/24(2صفر–11(1

صفر–5/14(34–53(3

پلیمر -112 مورد مواردمقابل،در درستکدام شده بیان مطالب C)اند؟از ,H :g.mol )
  112 1

پلی آن نام دندانآ( نخ تهیة در و است دارد.استیرن کاربرد

آن مونومر مولی جرم g.molب(
1105.است

الکترون جفت شمار ساختارپ( در پیوندی پیوند0آنمونومرهای شمار دوبرابر مونومرگانههای مولکول هر است.در

سازند مونومر واکنشتواندمیآنةت( مایع برم بی با از را آن رنگ و برد.بدهد

(ت)،(پ)،(ب)(4(پ)،(ب)،(آ)(3(ت)،(پ)(2(ت)،(آ)(1

نمونننه -112 جننرم پلیاگننر یننک از باشنندکیلننو0/00ات سننیانوای چننن،گرم دارای نمونننه کننرب اینن  اتننم تعننداد اسننت؟ه

(H , C ,N :g.mol )
   11 12 14  

1)/ 2414 45 102)/ 2618 16 103)/ 2614 45 104)/ 2448 16 10 



22:ةصفحشیمی –اسفند22آزمون-«5»پروژه

محا انجام سباتمحل

کانال به درسی مطالب و تجربی گروه اخبار دریافت کنید.zistkanoon2@تلگرامیبرای مراجعه

استر فرمول -120 سادهکلی و است چگونه میها اتم چند دارای استر باشد؟تری 

1)2)

3)4)

است؟نادرستگزینهکدام -122
جفت(1 شمار بهالکتروننسبت ناپیوندی جفتهای مولکولپیوندیهایالکترونشمار ااکسهایدر برابر اوزون و ست.یژن
گازهای2 بین واکنش اثر در تابستان گرم هوای در )N2وO2،ابتداNOسپس میمیدیولتNO2و و تولیدباعثتوانندشود

شوند. تروپوسفری اوزون
استراتوسفر(3 در اوزون فرابنفشالیة تابش از توجهی قابل خورشیدبخش مینور جذب تابشرا و انرژیکند کم فروسرخهای تر

می گسیل زمین به دارد.را
برخالف4 گازها مایعمواد( و مایعوندتهسپذیرتراکم،جامد مواد ندارهمانند معینی د.نشکل
اوزونواکنش3 -121 تولید مراحل میزیر نشان را واکنشDوA،B،Cدهند.تروپوسفری ای  است؟در کدام ترتیب به   ها

خورشید(1 N-نور O2 برق-3 و NO2-رعد
A

)N (g) O (g) NO(g)2 21 2  

برق(2 و خورشید-NO2-رعد NO22)NO(g)-نور O (g) B(g)  

خورشید3 نور )-NO2-برق و NO-رعد
C

)B(g) O (g) D(g) O (g)  2 33 

برق4 و رعد )-N O2 خورشید-3 NO2-نور

یک -122 فشارظرفدر در بسته دمای1atmسر 1مقدار،K273و 8/ molگ به آن از نیمی اگر است. شده وارد اکسیژن ازگاز

شود، تبدیل ثابت،اوزون فشار و دما میدر لیتر چند به ظرف در موجود گاز تغییرحجم و مولرسد ظرفشمار درون های

فشار و دما )گزینهاستمولچند،ثابتدر بخوانید.(؟ چپ به راست از را Oها (g) O (g)2 33 2

1)/ , /0 3 3 362)/ , /0 4 3 363)/ , /0 3 33 64)/ , /0 4 33 6  

گزینه -122 است؟نادرستکدام
برق(1 و رعد هنگام میاندر واکنش از فراوان، گاز قهوهتردو اکسید مستقیماً نمیرنگایهواکره، تولید شود.نیتروژن
واکنش2 از یکی هابر، دهنده( فرایند نیتروژنهای شیمیایی کود عنوان میمستقیماًداربه افزوده خاک شود.به
یکسان3 فشار و دما در است،( برابر هم با گوناگون گازهای از مول یک بهحجم است.که مشهور آووگادرو قانون
باتری4 همانند هواکره، استراتوسفر الیة در واکنش( شارژ قابل برگشتهای شیمیایی رخهای دهد.میپذیر

زندگی در گازها زندگیردپای آهنگ آب، پیشنهادی+ دقیقه01:وقت
025تا55هایصفحه:0شیمی
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واکنشرج -122 از شده تولید هیدروژن گاز برابنرmم اسنید هیدروکلریک کافی مقدار با آلومینیم فلز .اسنتگنرم0/0گرم

گرمmمقدار استانداردبرحسب شرایط در شده تولید گاز حجم بهلیتربرحسبو گزینه کدام آمددر است؟درستی   ه

(H ,Al :g.mol )
11 27  بخوانید.()گزینه چپ به راست از را  ها

شود.( موازنه Al(s))معادله HCl(aq) AlCl (aq) H (g)3 2    

1)/ , /53 76 21 62)/ , /13 44 10 83)/ , /26 88 10 84)/ , /26 88 21 6  

ناقصازایبه -122 متان05سوخت  گاز شرایطگرم کهSTPدر محیطی است،و کم میاکسیژن تولید گاز لیتر اخنتالفچند و شود

( است؟ کدام متان گاز مقدار ای  کامل و ناقص سوخت  در شده مصرف اکسیژن Hحجم ,C : g.mol
  11 ها)گزیننه(12

بخوانید.( چپ به راست از را

1)/ /67 2 403 22)/ /268 8 134 43)/ /67 2 134 44)/ /268 8 403 2

عبارت -122 از مورد استزیرهایچند ؟درست

دگرشکلهایمولکول(آ اکسیژن و ازاوزون منولیهستنداکسیژنعنصرهایی جرم نق3Oکه آنبنرخالف جنوآ طنة

بیش2Oاز است.، تر

مولکول به فرابنفش پرتوهای برخورد با تروپوسفر الیة در مولکنول3Oهایب( یک و اکسیژن اتم یک به اوزون مولکول ،

می تبدیل شود.اکسیژن

مول ثابت، فشار و دما در گونپ( گازهای از یکسان دارند.های یکسانی حجم مختلف، مولی جرم با اگون

دمایفرایندت( در 200هابر Cفشار بهینهبه450atmو میصورت منواد،انجام جوآ نقطه تفاوت از استفاده با و شود

می واکنشجدا مخلوط از شود.آمونیاک

1)12)23)34)4

کلرات0/00مقدار -122 پتاسیم KClO)گرم می3( تجزیه فراوردهرا جرم اختالف استکنیم. کدام گرم برحسب حاصل های

)گزینه شود؟ تجزیه باید اکسیژن مقدار ای  تولید برای نیترات پتاسیم گرم چند بخوانید.(و چپ به راست از را ها

(K ,Cl / ,O ,N : g.mol )
    139 35 5 16 14  

I) KClO (s) KCl(s) O (g) 3 22 2 3  

II) KNO (s) KNO (s) O (g) 3 2 22 2

1)/ /30 3 10 62)/ /60 6 5 3  

3)/ /30 3 5 34)/ /60 6 10 6

است؟ -122 درست هابر روآ به آمونیاک تولید دربارة زیر مطالب از مورد چند
ن● درگازهای هیدروژن و وحضوریتروژن واکنشمیایجادکاتالیزگر دهند.جرقه
باال● فشار و دما بردن کار به بر می،عالوه استفاده کاتالیزگر عنوان به منیزیم شود.از
برگشت● آمونیاک تولید درواکنش و است واکنشپذیر گازمخلوط سه دارند3NHو2N،H2هر .وجود
می● جدا و درآمده مایع صورت به آمونیاک واکنش، مخلوط کردن سرد شود.با
1)12)23)34)4
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می -120 دریافت خودرو مالکان از مالیات نوع دو کشوری بادر برابر ساالنه مالیات گناز022شود. میزان به متغیر مالیات و یورو

برچسبدی  کرب  دارای خودروهای اگر دارد. بستگی تولیدی پرAاکسید مالیناز بنااداخنت خنودرو باشنند، معناف ت

چDبرچسب حداکثر میوریودن، متغیر گازمالیات کیلوگرم صد هر تولید ازای )به مالیاتیورو032اضافی2COپردازد؟

می پرداخت ساالنهمتغیر خودرو هر و می00222شود طی کند.(کیلومتر
1)1552

2)1234 

3)4241 

4)1325

است؟ -122 درست گزینه کدام

است.(1 یکسان نیترات آلومینیم و کربنات منیزیم در آنیون به کاتیون شمار نسبت

لوویس(2 ساختار یوندر از کوواالنسیهریک پیوند چهار سولفات و آمونیوم دارد های اتموجود همة آنو در آرایشها به ها

پایتهش رسیدهتایی اند.دار

هر3 در حدود144( مرده دریای آب دارد.27گرم وجود کلرید( )سدیم طعام نمک گرم

در4 اگر مقدار250( آشامیدنی آب باشدمیلی45/4گرم داشته وجود فلوئورید یون،گرم برابرFغلظت آب نمونه این /در ppm0 .است2

گزینهکدام -121 از صحیحیک زیر ؟استهای

یون(1 شناسایی کلسیمبرای و باریم محلول،های محلولدر از ترتیب سدیمبه میکلریدهای بهره سولفات سدیم گیرند.و

اتم2 تعداد نسبت عنصر( به کربناتهاها آمونیوم آهندر در نسبت همین می(III)برابر باشد.سولفات

حل3 که است محلول از جزئی حالل می( حل خود در را بیششونده آن جرم و است.کند تر

نخست،4 مرحلة در دریا، آب از منیزیم تهیة برای )Mg (aq)2نامحلولرا و جامد ماده صورت میMg(OH)2به دهند.رسوب

عبارت -122 از مورد است؟چند صحیح زیر های

اقیانوسآ آب است.( شورمزه اغلب و همگ  مخلوطی دریاها و ها

یونب( بی  بیشدر کلرید یون غلظت دریا، آب در موجود یونهای سایر از است.تر  ها

ناخالصهستند شرایطی هر در باران و برف کرده،پ( حل خود در زیادی مواد د.انزیرا

آب اغلب کرت( نمیهای و هستند شور زمی  آنة از کرد.توان استفاده کشاورزی در حتی ها

1)12)23)34)4

اخنتالط -122 از حاصنل هیدروکسنید سدیم مولی هیدروکسنید4000غلظت سندیم محلنول گنرم1000وppm80گنرم

0/محلول ماده08 همی  جرمی مولدرصد است؟بچند لیتر محلولر میلی)چگالی بر گرم یک را اولیه درنظنرهای لیتنر

NaOH)بگیرید.( g.mol )
 140  

1)/0 02242)/0 224  

3)/0 0564)/0 0056  

خودرو انتشاربرچسب
g

( ) CO
km

2

A120

D155 170~
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122- 438mLجرمید02محلول چگالیHClرصد /با g.mL
11 گناز25 لیتنر چنند آهن  فلنز کنافی مقدار با واکنش در

چگالی با /هیدروژن g.L
10 می08 156کند؟تولید 1 35 5(Fe ,H ,Cl / :g.mol )

  

شود.( موازنه Fe(s))معادله HCl(aq) FeCl (aq) H (g)  2 2
1)/37 52)/67 2  

3)/33 64)75  

محلول300 -122 25/گرم آه 4 جرمی اختیارکلرید(II)درصد چپبهاست.در به راست از درترتیب آهن  یون مول چند

محلول داردای  غلظتوجود Clیونppmو
است؟ کدام محلول ای  Cl)در / ,Fe : g.mol )

  135 5 56  

1)/ /51 42 10 0 3 2)/ /57 1 10 0 6 

3)/ /57 1 10 0 3 4)/ /51 42 10 0 6 

است؟ -122 درست منیزیم فلز و کلرید نمکسدیم مورد در ترتیب به گزینه بخوانید.()گزینهکدام چپ به راست از را ها
کاتیونش(1 از دریا در آن آنیون استبیشغلظت کلردار–تر نمک آبی محلول از برق جریان عبور میآنبا شود.تولید
فرایند2 در تبلور( میشیمیایی جدا دریا آب کرد.می–شوداز استخراج دریا آب از را آن کلی مرحلة سه در توان
کم3 است( خانگی مصارف برای آن کاربرد میزان د–ترین آب از استخراجی فرایند میهرریا،در دیده آن محلول و نامحلول نمک شود.دو
تولید4 آن اصلی کاربردهای از استچهار( شیمیایی ذوب–مادة برای آن کلرید جادهاز در یخ میکردن استفاده شود.ها
است؟ -122 زیر جملة مانند گزینه کدام نادرستی یا درستی

مایع» بهاوزون مایع،نسبت «است.تررنگپراکسیژن
واکنش(1 ضرایب فراوردهدهندهمجموع ضرایب مجموع از واحد یک کلرید کلسیم با فسفات سدیم واکنش در کمها است.ها تر
کوه2 در شده ذخیره آب مقدار بیش( یخی است.های زیرزمینی منابع در موجود آب از تر

جرمی3 درصد )w
( %)
w

قسمتهم شمار با درحلهایارز است.144شونده حالل قسمت

دسی4 گلوکومتر، میلیگرم( در را گلوکز میهای نشان خون دهد.لیتر
کلرید52 -122 باریم محلول چگالی30گرم با جرمی 2/درصد میلی08 بر ای لیترگرم به است. شده سندیمتهیه مقنداری محلول

می اضافه تمامسولفات زیر واکنش طبق تا 2کنیم
Ba

صورت شودرسوب4BaSOبه غلظتداده .NaClچنند شده، تولید

است؟ Ba)موالر ,Cl / : g.mol )
  1137 35 صرفحجمتغییر)از5 .(شودنظرمحلول

2 2 4 4 2BaCl (aq) Na SO (aq) BaSO (s) NaCl(aq)    

1)22)4  

3)64)8 

با -120 برابر فردی خون در گلوکز موالر 3غلظت 15 25 10/ mol.L
 دستگاهمی خونباشد، قند راگلوکومتر فرد چنهای  با

می نشان 112دهد؟عددی 1 16(C ,H ,O :g.mol )
    

1)/94 52)85  

3)1104)115 
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