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الهام محمديگروهانمدير
  معصومه شاعري  مسئول دفترچه

فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسوليمدير:  مستندسازي و مطابقت با مصوبات
  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

  محمد هاشميداود تالشي، هامون سبطي، كاظم كاظمي، الهام محمدي، مرتضي منشاري، نرگس موسوي، حسن وسكري، سيدمحسن اصغري،  فارسي
  نصرآبادي، سيدمحمدعلي مرتضويكاظميحسين رضايي، محمدعليبين،محمد جهانولي برجي،نويد امساكي،  ، زبان قرآنعربي

هاديكبير، فيروز نژادنجف، سيدمحمدعلي عبادتي، مرتضي محسنيبقا، فردين سماقي،محمد رضاييي،دآرمان جيالرپور،محمد آقاصالح، امين اسديان  دين و زندگي
هاشمي، سيداحسان هندي

دي، نويد مبلغي، عمران نوريناصر ابوالحسني، تيمور رحمتي، ميرحسين زاه  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
عليرضا آبنوشين  سكينه گلشنيمحمد آقاصالح،سيداحسان هندي

  محدثه پرهيزكار  اميرحسين حيدري

  ــــ  ــــ  ريمعصومه شاع  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  هاي مذهبياقليت

اله استيري، محدثهرحمتلو،سعيد آقچه  سپيده عرب  سپيده عرب  زبان انگليسي
  سپيده جاللي  عليرضا آبنوشينيتمرآ

به ترتيب حروف الفباطراحان  

به ترتيب حروف الفباو يراستارانوگزينشگران

گويي آزمونتعداد سؤاالت و زمان پاسخ

?



  2: ةصفح  (رياضي، تجربي، هنر، منحصرًا زبان)دوازدهمعمومي                      99اسفند 8آزمون -)5( ةپروژ

  

در كدام گزينه آمده است؟» حمايل،ديباچه،معبر، متقاعد«معناي واژگانترتيب به- 1

  شده، مقدمة هر نوشته ، محافظگذرگاه، قانع )1

  كردن، آغاز، حمل كردنمحل عبور، قانع )2

  داشتنعبرت گرفتن، روشمند، نوشته، نگه )3

  دارندهگذركردن، مجاب، مقدمه، نگه) 4

اماليي وجود دارد؟لطغدر كدام گزينه،- 2

جنگ آغازد، يا مستعد روي بگرداند. و اصحاب حزم گناه ظاهر را عقوبتآمادهو شايد بود كه چون صورت حال بشناخت، ساخته و )1

د.ستور و جرم مستور را عقوبت ظاهر جايز نشمرنم

ت آر، كه دشمن برافتـاد و قشادمانگي و فراهو بد بدار و روي بنيز كار گذشته تدبير را نشايد، خياالت فاسد از دل بيرون كن و دست از نيك )2

  .جهان مراد خالي و هواي آرزو صافي گشت

3( ظت و شرط حفاآنچه از روي دين و مودتر كه تدبيري انديشيالح آن اليقصهحالي ب. ت بر من واجب است به ادا رسانمو حكم فتو.  

و گنجد تا اگر سـببي فـرا رسـد و حـاجتي املك، هنگام اضطرار و اختيار درحاجات ةضايِ جملكه قداردچنانهمت ةايد كه فضاي عرصب) 4

  .كلّي مالي وافر انفاق بايد كردمصلحتپيش آيد كه از بهر

... ، شاعر از راه پرسش، تشبيه آفريده است.جزهاي زير، بهدر همة بيت- 3

  رِ بريدة خورشيد شامگاهـسه،ـا نـي  گاهـپدرتـاه اسـدة مـريـن سر بـآه اي )1

  اه، بي مالحظه افتاده بين راهـا مـي  حفاظ نشسته به روي خاكخورشيد بي )2

    تـا در بـرت نگيرم نيكم يقين نباشد  لعل است يا لبانت قند است يا دهانت )3

  يا بخت ما مساعد و يا رخت ما كفن  يـا عـمـر جـاودانـه و يا انقراض عمر) 4

  در كدام گزينه آمده است؟» تلميح، تشخيصجناس،«هرسه آراية- 4

  ودـريش در گله بـهزار ساحر چون سام  ـسـتـمجـادوانةمـقـيـاس كـردم و آن چـش )1

  ايآب حيوان است اين يا آتشي روحاني  مااي بر جاناين چه جام است اين كه گردان كرده) 2

  خسته جام جماده اللة دلبـر كـف نـه  ـتــرتـبـــر يـاد بـزم آصـف جـمـشـيـدمـ) ب3

غـم دل در جـهـان جـان حجاب است  ـتـجـاب اســـانـان حـــــان در ره جـ) دال ج4

  ؟در كدام گزينه يكسان است» ضمير پيوسته«نقش- 5

    تـانــزمــةد از فتنـــاه دارنــشك نگ يب  يان كه دارـن دوستاانم وــزمـةمن فتنالف)

  دار چـه دل از گفتنش پريشان شـويمبگـ  امانين سـب) حكايت مـن و اين كدخدا در ا

  شـانياـپستيه نــره كنياهللا از ااركـتب  ديدـق را كرانه پـو نشد عشياو خفتهــتج)

  رهانمـكه خود را ز كمندت بشهينه در اند  انمـو فشـه روان بر تـم كـآن ةشيمن در اندد)

د –ب) 4  الف –) ب3  ج –ب )2  د –الف )1

دقيقه315فارسي
  ادبيات انقالب اسالمي

  (آن شب عزيز)
  11درس

  97تا صفحة88صفحة



  3: ةصفح  دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصرًا زبان)عمومي                     99اسفند 8آزمون -)5( ةپروژ

است؟بيشتركيب وصفي در كدام گزينهتر- 6

  كـه بـه يـك جـلـوه مـرا از دوجـهان غافل كرد  چـشم بـد دور از اين فتنه كه عاقل برخاست )1

  خـود و اليـعـقـل كردجـرعـه مرا بييككه بـه  چشم مستش نه همين غارت دين و دل كرد )2

  گـويي نيست هستاسترشيد رخـشانمـنـكـر خـو  ديـده تـا چـشم فـروغي جلوة رخسار دوست )3

  گويي نيست هستصبح محشر شام هجران است  عذابشق سرگرم عتاب و عشق ما زان درـع) 4

... .جزها درست است، بهبا توجه به ابيات زير، همة گزينه- 7

  شـكستگان را هر موج ناخدايي استكشتـي  سياهيآوارة طـلب را خـضر است هر«

  نوايي استمشتاق نالة توست هرجا كه خوش  بخامة تو صائتا عشق سايه افكند بر

  يك مورد حذف فعل وجود دارد. )1

  ) واژگان قافيه در دو بيت، نقش دستوري يكساني دارد.2

  ) چهار تركيب اضافي و سه تركيب وصفي در ابيات وجود دارد.3

  آمده است.» نهاد + مسند+ فعل«دو جمله با الگويدر بيت اول،) 4

  دارد؟تفاوتكدام بيت با ساير ابيات،مفهوم- 8

  پـيـداكـرده راشـود بـاطل تـيـمـم آبمـي  زندگي بر من شد از تيغ شهادت ناگوار )1

بالست) 2 يغ  ت شهيد  و  ت لشهداروضةسر كوي تو    عاشق  ستا

پيش دريا گرد راه از خويشتن سيالب ريخت  ننگ هستي از سرم تيغ شهادت برگرفت) 3

رقصدپروا به دوش دار ميسـر مـنـصـور بي  شد تيغ مشتاق شهادت راهالل عيد با) 4

  ؟شودنميزير در كدام گزينه ديدهبيتمفهوم- 9

  »ازي نگرفتيت مـــرگ را بــــه بــثـيحـ    تـفــگـو شـون تـچيسـش دالورا كـيـن پـزي«

  مدــرم شــن خُــرگ مــــمنـيــا ز عــت        اـــهربـــردم حــرگ كـــا مـــه رو بـــرو ب )1

  بجستم ريو از مـرسم چـگ چه تـنـرهـز س    فميرـا مرگ حـو بـم چـه ترسـه چـصـن از غـم) 2

دانيكرد وانگه رفت در م ديبايسر خود گو    مردان همه در مرگ خود شادانيزهدانيميزه) 3

  ا بودـنـر او را فـه مـر كـبـان مـمـگ زـرگـه    ستيست مرگ ن اه عشقـبشـيدگـه زنـآن را ك) 4

: ... .جزمفهوم همة ابيات يكسان است به -10

  آتشناك كن  رف آن رخسارـان صـجـردةخُ  فـشاني از شراري كم مباشدر طـريق جـان )1

  تـا زنـد بـر شـاخـسار سـدره و طوبي صفير  پـاي مـرغ جـان ز دام زلف جانان برگشـاي )2

  راهر زخم نمايان شانهره در آن كـاكـل، ز  انان كه هستداري سرجرسر مپيچ از تيغ اگ )3

  بـبازكـنواي مـهـر جـانـان پاكـبازيـدر ه  ايتلخيجـان شـيـريـن بر بساط عاشقي بي) 4
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معناي واژگان در كدام گزينه تمامًا درست آمده است؟ -11

  )خروشيدن: فرياد خواندن)، (يكايك: ناگهان)، (پايمردي: شفاعت) (قطره: رشحه( )1

  )، (مجرّد: صرف)، (بار: رخصت)شمردن(خاره: سنگ)، (شمارگرفتن:  )2

  (سهم، ترس)، (هنر: لياقت)، (رستن: رهاندن)، (دراي: زنگ كاروان) )3

  (تفرّج: تماشا)، (ژنده: عظيم)، (برگ: مايحتاج)(ضرب: كوفتن)، )4

اماليي دارد؟غلطدو بيت،در كدام گزينه هر -12

  بـه گـردم كـي رسـد همچون صبا هر بادپيمايي  خايدكافم شانه پشت دست ميالف) ز طبع موش

  بــرهــم نــزنـم ديــده و در ديـده نـهـم خـار  ب) زان بـيـم كـه در خـواب، فـراغ تـو بـبينم

  آفت خلق است و در دستش كماني بيش نيست  ج) قـوت بـازو صـالح مـرد بـاشد كـĤسـمـان

  بـر حـاسـدان خـويـش بـه نـيـكي بـري تو ظن  ه تـو را هست در سرشتاز غـايـت كـرم كـد) 

  الف، د) 4  ) ب، ج3  ب، د )2  الف، ج )1

 .گزينة ... تمامًا درست آمده استجز بههاهاي مقابل همة گزينهآرايه -13

تشبيه)كـه بـراتـم بـه لـب چـشـمـة كوثر نكني (كنايه،  چـشم دارم ز لـب لعـل تـو مـن اي سـاقي) 1

خورد آب از قلم (مجاز، ايهام)درد دندان دارد اكنون مي  نرگس از چشم تو دم زد بر دهانش زد صبا) 2

 )استعارهپارادوكس،(نمك درياي آتش رامشتيبه فرياد آورد  بلندآوازه سازد، شور عاشق، عشق سركش را) 3

 )آراييواجتناسب،سـاز باز (ايهامـطربـة پـردهمـا را بـسـوخـت م  مـا را بـسـاز يـك نفس آخر كه همچو عود) 4

است؟آفريده شدهدر كدام بيت،» آميزيتناسب، استعاره، حسايهام«هايآرايه -14

وآن كس كه تو را بيند اي ماه چه غم دارد  آن كس كه تو را دارد، از عيش چه كم دارد؟) 1

  ـه جـور تـو بس تند قدم داردهـرچـنـد ك  از رنـگ بـلـور تـو شـيـريـن شـده جـور تـو) 2

  ور بصر يابدناو بـوي پـسـر جـويـد، خـود  بـود كز پيرهن يوسفيصـفـت كـيـعـقـوب) 3

دانست جان ز بويش، كان يار مهربان است  ) چـون كـوفـت او درِ دل، نـاآمـده بـه منزل؟4

است؟» جملة مركب«كدام بيت، يك -15

  دين و خرد بس است سپاه و سپر مرا  تيز دهربـا لـشـكـر زمـانـه و بـا تـيـغ )1

  هارير سبز درپوشند بستان و بيابانـح  ه قول چرخ گردان بر زبان باد نوروزيـب )2

  بر راه خرد رو نه مگس باش و نه عنقا  هركس منشين و مبر از همگان نيزـاب )3

    ي رابــرازيـرا كـه بـگـزيـد او كـم  يچ چيزيـسـپـيدار مـانده است بي ه) 4

  ادبيات انقالب اسالمي  2فارسي
  ادبيات حماسي

  14تا پايان درس10درس
  117تا صفحة86صفحة
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آن معنا كاربرديدراست كه در گذشتهامروز معنايي به خود گرفته ،چند واژه» ، تماشا، رعنا، نفير، آهنگدندهبرق،«هاياز ميان واژه -16

است؟نداشته

  ) چهار4  سه )3  ) دو2  يك )1

 ؟»يزدن داستان، آور ديببا /؟يكريپو گر اژدهايتو شاه«تيكه در برفته استكاربه همان معنا بهتيبدر كدام »يآور« -17

  بـبـايد بـر شـاه رفت آوري    يكي گفت ما را به خواليگري )1

  هـمي زير نعل آوري ماه را    شاه رايز گيـتـي برادر توي )2

  كـه گفتار ايشان بداند شنيد    آوري برگزيدز لشـكر زبـان )3

  من داستان آوريبه خوبي  ز    گـرم نـزد ساالر توران بري) 4

... .جزهوم همة ابيات يكسان است، بهمف -18

  بي وطن خانه و ملك و سر و تن چيزي نيست  بذل جان در راه ناموس وطن چيزي نيست )1

  نيـست ايـن آب از آن چشمه كه جاري نشود  خـون عـشـّاق وطـن در رگ بــسـمل دارد )2

  تـو نديدن عجب استجان فـداكـردن و روي  بـه تـو نبود عجبي» تركي«جـان فـدا كردن )3

  وطن را گر شناسد جان به قربان وطن گردد  بود حب وطن ز ايمان وطن جان را بود جانان) 4

 ؟نداردكدام گزينه با بيت زير، قرابت مفهومي -19

  »ويشاوندي ديرينه داردـا آزار خـق بـشـع    دـادم آمـم، يـويـگـش دوري بـجـم از رنـتـواسـخ«

  دابتد آن كه باران برنميـون درآيـا چـه دريـب  ز محنت بپرهيزدـرد كـمازدـق سـشـا عـا بـجـك )1

  يستـاب نـايـپ يـحر بـي در بـودگـوج را آسـم  در ملك عشق» رهي«جوييجاي آسايش چه  مي )2

لَه بنهاده )3   خويشي دعاي توگويم ز بيمنم محتاج و مي  ام از سرگرفتم عشق را در بر كُ

  اي اين ره رو به سربازي مكنـداري پـون نـچ  ي با عشق دمسازي مكنـتـسـيـت نـنـحـرد مـم) 4

  تناسب دارد؟نهيبا كدام گز» من خموشميبه گوشم/ بانگ از جرس برخاست وا ديآلياز هركران بانگ رح«تيمفهوم ب -20

  ستينيجرسيصدا ،قافلة رفتهنيز  تـكه فرداس ،داربه خروش من و دلي) گوش1

  راـمستيهمچو جرس نيادرسيگرچه فر    ن در راه استـة نالة مـلـافـب قـه شـمـ) ه2

  بدن دارم هنوزواريچون صورت به د هيتك  ) همرهان رفتند و من پا در وطن دارم هنوز3

  وان كرد خموشمـه تـم كنـر از آـت نـروش  چه سازد نفس صبح دية خورشـلـعـا شـب) 4
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۲۸-۲۱رجمة من أو إلی العربّية (لّتعن الجوابلاألنسبعيِّن(  
﴾:رينکبَر و کان ِمن الکاِفَسجد المالئکة کّلهم أجمعون إّال إبليس اسَت﴿ َف -21

  ) پس همة فرشتگان يكسره به سجده پرداختند فقط ابليس تكبر نمود و كافر شد!1
  د!) پس فرشتگان همگي با هم سجده كردند مگر ابليس كه تكبر ورزيد و از كافران بو2
  ) پس مالئكه يك به يك سجده كردند به جز ابليس كه تكبر كرد تا از جملة كافران شد!3
  ورزيد در حالي كه از كافران بود!كردند مگر ابليس كه غرور ميها با هم سجده مي) و همة فرشته4
  »:َوقف رجل َيفتخر ِبمالبسه أمام الّناس و َبدأ ِبالکالم ولکّنهم َلم َيهتّموا به!« -22

  ها به او اهميت ندادند!باليد در برابر مردم ايستاد و شروع به صحبت كرد ولي آنهايش مي) مردي كه به لباس1
  كند مقابل مردم ايستاد و صحبت را آغاز كرد اما مردم به او اهميت ندادند!هاي خود افتخار مي) مردي كه به لباس2
  بالد، شروع كرد ولي آنان به او توجه نكردند!هايش ميحالي كه به لباس) مرد ايستاد و سخن خود را در مقابل مردم در3
  هايش توجه نكرد!كرد ايستاد و سخن خود را شروع كرد اما كسي به حرفهايش افتخار مي) در مقابل مردم، مردي كه به لباس4
دي الّلساَن السُّکوَتُاختي! عليِك« -23     خواهرم! . . .»:لکيال تُعـرِّضي َنفسِك ِللتَُّهم!ي في کّل موضوعلو ال تَتدخَّأن تُعـوِّ

  گيري!ها قرار ميكه خودت مورد تهمتموضوعي دخالت نكني براي اين ر) بايد زبان به سكوت عادت كند و در ه1
  ها قرار ندهي!) بايد زبان را به سكوت عادت دهي و در هر موضوعي دخالت نكني تا اينكه خود را در معرض تهمت2
  توست زبان را به خاموشي عادت دهي و دخالت نكني در هر موضوعي كه خودت در معرض تهمت قرار بگيري!) بر3
  دهد!اموري كه خود تو را مورد تهمت قرار مي ة) بر تو الزم است كه زبانت را به خاموشي عادت دهي و وارد نشوي در هم4
  »:ن الکيمياء إّال ثالثة أّيام!لم ُتواِفِق اُألستاذة أن ُيؤجَّل لطالباتها إمتحا« -24

  ) استاد شيمي با دانشجويانش موافقت نكرد كه امتحان به تأخير بيفتد مگر سه روز!1
  ) استاد موافقت كرد كه امتحان شيمي براي دانشجويانش فقط سه روز به تأخير بيفتد!2
  مگر سه روز!) استاد موافقت نكرد كه امتحان شيمي را براي دانشجويانش به تأخير اندازد3
  ) استاد تنها موافقت كرد كه امتحان شيمي را سه روز براي دانشجويان خود به تأخير بيندازد!4
 :»يتحّدث األطّباء عن أدوية ُمختلفة ُتستخدم لعالج کورونا في المراحل األولی من اإلصابة!« -25

 !گيرندابتال به كار ميپزشكان داروهاي گوناگوني را براي درمان بيماري كرونا در مراحل اولية) 1

 !شودكنند تا در مراحل نخست ابتال به كار گرفتهطبيبان از داروهاي مختلف براي عالج كرونا صحبت مي) 2

 !شوندگويند كه در اولين مراحل دچار شدن استفاده مياطباء از داروهاي مختلفي براي پيشگيري از كرونا سخن مي) 3

  !شودكنند كه براي درمان كرونا در مراحل اولية دچارشدن استفاده ميناگوني صحبت ميپزشكان دربارة داروهاي گو) 4
  :الخطأنعّي-26

  شود!فقط حق مقابل قاضي عادل گفته ميال ُيقال أمام القاضي العادل إّال الحّق!:) 1
  فهمي!قيقت آن را نميكني با چيزي كه حدخترم! براي چه مخالفت ميبنتي! لم ُتعارضين ما ال َتفهمين حقيقته!:) 2
ام كه دو دوستم همچون پاسخ من به معلّمهرگز ضمانت نكردهَلم َأضَمن أبدًا أن ُيجيب صديقاي للمعّلم ِمثل إجابتي!:) 3

  پاسخ بدهند!
شـاهده گردشگران كسـاني هسـتند كـه آثـار تـاريخي مـا را م السُّّياح اّلذين ُيشاهدون آثارنا التّاريخّية َيتحيَّرون جـّدًا!:) 4

  شوند!كنند و بسيار حيران ميمي

دقيقه315و 2عربي، زبان قرآن

  3عربي، زبان قرآن
  الُکُتُب َطعاُم الِفکِر

  3درس
  41تا صفحة33صفحة

  2عربي، زبان قرآن
  آداُب الَکالِم، الِکذُب

  5تا پايان درس 4درس
  63تا صفحة43صفحة
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  :الخطأنعّي-27
  بزرگترين دشمن انسان زباني است كه در اختيارش نباشد!تياره!:خَيکون في ااإلنسان ِلساٌن الُر عدّوأکَب )1
  زد!خواهدصدا نهرگزهنگام درد و رنج به جز مادر راآدميعنَد الّداء و التَّعب أبدًا إّال اُالّم!:ی إنساٌنَلن ُيناَد) 2
  !                آمدند، فرا گرفتعقّاد انگليسي را از گردشگراني كه به مصر مي :!مصرّياح َيأتوَن إلیَتعلَّم العّقاُد اإلنجليزّيَة من ُس) 3
انسان را از بين نبرد! بايد تربيت ما در زندگي تربيتي باشد كه حقّ يكساٍن!:نْن تربيتُنا في الحياة تربيًة ال ُتضيُع حقَّ إلتُک) 4
  !»:امروز كتابي را به دوستم هديه دادم كه قبالً در حلّ مشكالت به من كمك كرده بود « -28

       !أهديُت اليوم کتابًا إلی صديقي ُيساعدني علی حّل المشاکل من قبل) 1
  !اليوم أهديُت کتابًا إلی صديقي قد ساعدني من قبل علی حّل المشاکل) 2
   !ُت صديقي الکتاب اّلذي ُيساعدني علی حّل مشکالتي قبل هذااليوم قّدم) 3
  !قّدمُت يومًا إلی صديقي کتابًا قد ساعدني علی حّل المشکالت في الماضي) 4
:ُيناسب الّنّص) بما۳۳-۲۹ِاقرأ الّنّص التّالي ثّم أجب عن األسئلة (■■
صتخّليعنده سنة کاملة فقط، ثّمعمليعام لعبدًا کّليشتريإّنه کاناس بقسوة القلب. تاجرًا عرفه الّنأّنحکىُي

الخدمأّنعتقدياجرکان هذا الّت. لکالب عنده هيرميعن عمل آخر، بل کانبحثيلما کان التّاجر يفّک العبدمنه. 
  الّطريقة أفضل.من العبد بتلكالتخّلصذاديدة، لهأسرار ع ورةيعلى أمور کثلعونّطيوتيالبيف

ىحّتدهّيخدمة سيفامّياأل هيت علمّر،کاءلّذاب ديالجدهذاوقد ُعرفد،يبشراء عبد جد ةّينواجر کعادته الّسقام الّت
تدورالکالببدأترأى. تعّجب مّمالکن ...امّية أکعادته عن إطعام الکالب عّداجرف الّتتوّق ...بيعذدنا وقت الّت

سنة کاملةكلقد خدمتيدّيس اي، فقال له: ّرسأل العبد عن الّسرالتّاجنامت عنده! تلعق عنقه ثّمالعبد وحول
 !تيفقط، فکان منها ما رأنيهذه الکالب شهرمتأنا خدمايللکالب الجائعة، فيتنيألقف

لماذا کان التّاجر قاسي القلب يتخّلص من العبد؟   :عّين الّصحيح -29
  !ألّن العبد کان يعصي أوامره العديدة )1
  !کان يکشف خفايا اُالمـورألّن العبد )2
  !ألّن التّاجر کان يخاف أن يضّره العبُد )3
  !ألّن التّاجر کان يعلم أّن العبَد ال يجد عمًال آخر )4
  :الخطأعّين -30

  إّن العبد خدم الکالب کما أمَره التّاجر به! )1
ما کان العبد يعمل عند التّاجر إّال سنة واحدة! )2
التّاجر قبل أن تنتهي الّسنة!علَم العبد الّذکّي بنّية )3
  کان التّاجر ُيطعم کالبه طوال الّسنة إّال قبل عادته الّسنوّية! )4
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  عّين ما يرتبط بمفهوم الّنص: -31
    من الجميل أن يظّن الّناس بك خيرًا!) 1

  کتمان األسرار أصَعب من حفظ األموال!) 2

    في أغلب األحيان نحن ال نری إّال جزءًا من الّصورة!) 3

  أحسن الظّن بالّناس و إّال ُيخّرب ظنُّك كّل شئ جميل! )4

٣٣و٣٢و الّتحليل الّصرفّي (اإلعرابعيِّن الّصحيح في(  
  »:ألقيتني« -32

  الجملة فعلّية/ إفعال :مصدره علی وزنحروفه األصلّية: ل ق ي؛ –للمفرد المذّکر المخاطب) 1

  فعل و فاعل؛ ليس له مفعول/ ائدةإلقاء؛ حرف الّنون من حروفه الّز :مصدره-فعل )2

  »الکالب«مفعوله/ معلوم- )= َله حرف زائدمزيد ثالثي (-ماٍضفعل )3

  فعل و فاعل؛ حرف الّنون للوقاية/ معلوم-للمتکّلم-مضارعفعل )4

  »: الّتخّلص« -33
  الّطريقةمصدر (حروفه األصلّية: خ ل ص، و له حرفان زائدان) / مبتدأ و خبره: بتلك-مفرد )1

  مبتدأ و الجملة إسمّية/ معّرف بأل –مصدر (ماضيه: خلَّص؛ مضارعه: ُيخّلص)-اسم) 2

  مبتدأ؛ خبره: أفضل/ ») تخلَّْص«و األمر منه» تخلََّص«مصدر (الماضی منه) 3

  خبر؛ مبتدؤه: هذا /معرفة-») تفعُّل«مصدر (من وزن-مذّکر )4

  )۴۰-۳۴ئلة الّتالية (عيِّن المناسب للجواب عن األس■■
 :الحروففي ضبط حرکاتالخطأعّين -34

  !إنَّ العاِقَل ال َيتکلَُّم في ما ليَس َله ِبه ِعلٌم) 1

  !علی الُمؤِمن أّال ُيجاِدل الُمخاَطبيَن ِبالتَّعنُّت) 2

  !طوَبی ِلَمن َيکوَن َکالُمه علی َقدر ُعقوِل الُمسَتَمعيَن) 3

  !ُتعَرف فإنَّ الَمرَء َمخبوٌء َتحَت ِلساِنهأيُّها اإلنساُن! َتکلَّم )4

  :خالية عن التضاّدعّين العبارة -35
  إّنك متردِّد في عمل َتفعله و أنا واثق أّن عملك ليس خطأ!) 1

  کّل وعاء َيضيق ِبما ُجعل فيه إّال وعاء العلم؛ فإّنه َيّتسع به!) 2

  روفه القاسية!لم ُنشاهد في حياته الّصعبة إّال الّنشاط عَلی َرغم ُظ) 3

  هذا العمل أنَفع و أمَتع من قراءة الموضوعات اّلتي هي َأضرُّ لنا!) 4
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  إعَلم يا ولدي أّن الُمجّدين في اُالمور . . . . . . غدًا في حياتهم أبدًا!عّين الّصحيح للفراغ:  -36

    َتنَدموَن) ال2    َسَينَدموَن) 1

  َنِدمواما) 4    َينَدموالن) 3

  ًا بالجملة الفعلّية:عّين المفعول موصوف -37

  !طِلَبت من فاضل موعظة تمنع العبد عن ارتکاب المعاصي) 1

  أ ليس الکتاُب صديقًا مخلصًا ُينقذ اإلنسان من ُمصيبة الجهل!) 2

  أعوُذ باهللا رّب العالمين من صالة ال ُترفع و من دعاء ال يسمع!) 3

  اتها و أوزانها!ال نجد في الّلغة العربّية مفردات دخيلة لم تتغّير أصو) 4

  مضارعًا إلتزامّيًا:ال ُيترجم» َيسوق«عّين فعل -38

  ِليسوق أخي سّيارتنا جّيدًا کان َيستمع إلی کالم أبي بدّقة!) 1

  َسمحنا لصديقنا الحميم أن َيرکب السّيارة وحيدًا و َيسوقها!) 2

  الّسياقَة فهو َيسوق کّل سّيارة بال شّك!من َعلَّمه هذا الُمربي) 3

  طلب من شاّب هادٍئ َيسوق الحافلة في هذا الّطريق ُمساعدًة!َن) 4

 :فيه الُمستثنی منهال يوَجدمانّيع -39

يد ليًال إّال الخّفَيال) 1              اش!طير للصَّ

  ال أعـرُف أمينًا علی األسرار إّال الوالديِن!) 2

  ُتصّدْق کلَّ َقول إّال ما ُيسَمع من العاقل الّصادق!ال) 3

  َتستـِشْر في کلِّ أمٍر الَجميَع إّال من ُيحبُّ ِلغيره ما ُيحبُّ ِلنفسه!ال )4

                                                      في ُمرادف العبارات:الخطأعّين -40

  ينُقص العلم باإلنفاق! = ينُقص کّل شيء باإلنفاق إّال العلم!ينُقص کّل شيء باإلنفاق ولکن ال) 1

ْل في الموضوع اّلذي ال يرتبط بي!=عليَّ أن ال أتدخَّل في موضوٍع ال يرتبط بي! )2   ال أتدخَّ

  يقول العادُل الکالم الحّق فقط وهو َحَکٌم!=يقول العادُل وهو َحَکٌم إّال الکالم الحّق!ال )3

  ّلغة الفرنسّية فقط!َيعلُم ُزمالئي الّلغة الفرنسّية إّال واحدًا منهم! = َيعلُم أحد زمالئي ال) 4
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شود و سرآغاز آن كدام است؟نفس در انسان چه زماني حادث مي ةتزكي -41

  انجام توبه –) پاك شدن نفس از آلودگي1

  پاك شدن نفس از آلودگي –) انجام توبه2

  غفران و پشيماني –) عمل به احكام و دستورات الهي3

  تورات الهيعمل به احكام و دس –) غفران و پشيماني4

شود؟كدام پيام دريافت مي» …ه علي تقوي منَ اهللاِ و رِضواٍن خَيرٌ ام منس بنياناَفَمن اَس« ةشريف ةآياز -42

  غيرقابل اعتماد زندگي ديني به مردم هشدار داده است.  ة) خداوند نسبت به آيند1

  باشد. ) بنا نهادن زندگي به دور از احكام الهي مرهون سقوط در آتش دوزخ مي2

  نامد. پرتگاه را ظالمان به نفس خويش مي ة) خداوند بناكنندگان زندگي بر لب3

  هاي سست و لرزان است. ي بر شك و تزلزل و پايهنمنان مبتؤ) اساس زندگي م4

فرمايد؟آن چه ميمعصيترا براي كدام گناه به كار برده است و در مورد» رٌكبياثم«خداوند متعال در قرآن كريم تعبير -43

   ».گناهشان بزرگتر از منفعتشان است« –) قمار1

  ».گناهشان بزرگتر از منفعتشان است« -) زنا2

   »افتند.و با آن در آتش دوزخ فرو مي« –) قمار3

  »افتند.و با آن در آتش دوزخ فرو مي« –) زنا4

ام كه نه چشمي ديدهوكارم چيزهايي ذخيره كردهكبراي بندگان ني«فرمايش خداوند متعال، خطاب به حضرت ختمي مرتبت (ص) كه: اين -44

با كدام يك از مفاهيم مرتبط است؟» و نه گوشي شنيده و نه به ذهن كسي خطور كرده است.

  شود. مي) هر دستور خداوند داليل خاص خود را دارد كه حكمت آن حكم ناميده1

  برد. ) تكيه بر خداوند و اعتماد به دستورات او، هرگونه نگراني نسبت به آينده را از بين مي2

  ايم.بردههاي آن پيحكمت ةيك دستور الهي به هميها) نبايد چنين بپنداريم كه با فهميدن يكي از حكمت3

  ت. ) هدف بزرگ با يك زندگي غيرمسئوالنه و بدون برنامه سازگار نيس4

ياد شده است؟» عملي بسيار زشت«و» راهي ناپسند«در قرآن كريم به ترتيب از كدام گناه كبيره به عنوان -45

    »سريونك عن الخمر و المليسئ« – »سريونك عن الخمر و المليسئ«) 1

    »سريونك عن الخمر و المليسئ« – »تقربوا الزنا ال و«) 2

   »بوا الزناوالتقر« – »سريونك عن الخمر و المليسئ«) 3

   »التقربوا الزنا و« – »التقربوا الزنا و«) 4

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

  عمل به احكام الهي
  8درس

  104تا صفحة91صفحة
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داريد و آن براي شما بد استداريد و آن براي شما خوب است و بسا چيزي را دوست ميو بسا چيزي را خوش نمي« ةمبارك ةاز توجه به آي -46

شود؟كدام مفهوم حاصل مي» دانيد.داند و شما نميو خدا مي

  تباط و هماهنگي برقرار است. رها و نبايدهاي دين، ابايد ودنيا و جهان آخرت) ميان سعادت انسان در1

  ) از آنجا كه خداوند نصيحتگر حقيقي مردم و خواهان سعادت آنان است، به منظور پيشگيري از خطرات، هشدارهايي داده است. 2

  .توانند احكام اسالمي را متناسب با آن استخراج كنند) فقها و مجتهدين مي3

  شود. ) هر دستور خداوند، داليل خاص خود را دارد كه حكمت آن حكم و دستور ناميده مي4

…است چرا كه…فرض تبعيت اسالم از خواست جمعي جامعه در تشريح احكام الهي -47

  علم و تكنولوژي ضامن سعادت بشر است.  ةتشخيص اكثريت جامعه بر پاي –) درست1

  اي خطرناك را برايشان رقم بزند. عادت بشر بوده و آيندهممكن است مخالف س –) نادرست2

  شود. بخشي از احكام ديني در گذر زمان و به صورت نيازهاي نو شكل گرفته و اعالم مي –) درست3

  افراد جامعه است.  ةرأي فقها و مجتهدين به عنوان مراجع صدور احكام شرعي بر مبناي رضايت هم –) نادرست4

كند؟گرايي برخي مسئولين و فساد اداري و مالي اشاره ميتجمل وگريپيامدهاي مضر اشرافيكدام گزينه به -48

  بازده كم در ادارات –گريترويج واسطه –فريبكاري در معامالت –گرايي) رواج مصرف1

  آلودگي به ربا –اعتمادي عمومي بي –ساختار اداري پرمصرف –تصاديقماندگي ا) عقب2

  آلودگي به ربا –گريترويج واسطه –ساختار اداري پرمصرف –گراييرف) رواج مص3

  گرايي رواج مصرف –اعتمادي عمومي بي –طبقاتي ةفاصل –ماندگي اقتصادي) عقب4

از افراد،هاي اينترنتي به منظور اشاعة فرهنگ و معارف اسالمي، براي كدام دستهعيانگر هويت و شخصيت يك جامعه چيست و ايجاد پايگاه -49

واجب است؟

  همة مسلمين  –) تدين1

  همة مسلمين  –) فرهنگ2

  افرادي كه توانايي علمي، مالي و فني آن را دارند.  –) تدين3

  افرادي كه توانايي علمي، مالي و فني آن را دارند. -) فرهنگ4

در مورد احكام الهي كدام موارد با عبارات مربوطه مناسبت دارد؟ -50

  جايز←در مجالس شاديالف) شركت

  حالل←ب) استفاده از موسيقي

  مستحب←به منظور گسترش معارف اسالميهاي سينمايي و تلويزيونيج) توليد، توزيع و تبليغ فيلم

  جايز←هاي معموليبندي در بازيد) شرط

    ب ،) الف2    ج ،) ب1

  د ،) ج4    د ،) الف3
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عليقلبنعلي اعقابكم و من يتمسل افان مات او قتل انقلبرّرسولٌ قد خلت من قبله اللّاو ما محمد ا«از آية شريفه:  -51
گردد؟كدام موضوعات دريافت مي» الشاكريناهللاراهللا شيئاً و سيجزيضن يلعقبيه ف

  كند.ترين خطراتي است كه جامعة اسالمي را تهديد ميالف) بازگشت به جاهليت از مهم
  دار باشد. كند مگر شكر الهي ادامهها تغيير مييابد، نعمتنعمت تحقق ميانفركگاه كهب) آن

  شيوع عدم ضرر و زيان در زندگي دنيوي و اخروي است.  ،كه مورد رضايت الهي استايج) استقرار انديشه
  اند. اد نشدهاعتقدراند كه گرفتار تزلزلپس از رحلت او كساني(ص)گزار واقعي نعمت رسالت پيامبر خاتمد) ارج

  د –) الف4  د -) ج3  ج -) ب2  ب -) الف1
و »تفسير و تعليم آيات قرآن مطابق با منافع قدرتمندان«،»طلباي راحتپيامبر (ص) به جامعهعصرمؤمن و فداكار ةتغيير مسير جامع« -52
ام يك از مشكالت فرهنگي، اجتماعي و سياسيبه ترتيب ناظر بر كد »هاي اصيل به خصوص اهل بيت (ع)تالش در جهت انزواي شخصيت«

پس از پيامبر (ص) است؟
  تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت –الگوهاي نامناسب ةارائ –) تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث1
  تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث –الگوهاي نامناسب ةارائ –) تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت2
  الگوهاي نامناسب ةارائ –تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت –حريف در معارف اسالمي و جعل احاديث) ت3
  الگوهاي نامناسب ةارائ –تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث –) تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت4
ه است؟ذكر گرديد(ع) به درستيمورد اقدامات ائمهدرهاي زير،چه تعداد از گزاره -53
  پيامبر ةحفظ سخنان و سيراطهار ةائم ةهاي بزرگ در حديث و سيركتابآمدنفراهم -
  معرفي خويش به عنوان امام برحقخالفتغصبعباس دراميه و بنييكسان ديدن حاكمان بني -
  تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نوريمبيان معارف كتاب آسماني قرآن ك -
  تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نومسائل ةهم ةنظر اهل بيت دربارمندي مسلمانان از اظهاربهره -
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
از مصاديق »رفتاري حاكمانهايدر نظر گرفتن تفاوت« و »اسالميهايسرزميندر نقاط مختلفارتباط ميان امامان (ع) و ياران آنها« -54

؟يك استمربوط به كدام ،مختلفهايشيوهرساني بهحاكمان ستمگر است و اطالعباامامانبارزةيك از اصول مكدام
  ياول –حاكمانتأييدعدم –درست مبارزه ة) انتخاب شيو1
  ياول –درست مبارزه ةانتخاب شيو –د حاكمان) عدم تايي2
  يدوم –حاكمانتأييدعدم –) انتخاب شيوه درست مبارزه3
  يدوم –درست مبارزه ةانتخاب شيو –) عدم تاييد حاكمان4
هجري قمري است؟260چه تعداد از اتفاقات زير مرتبط با سال -55

  غاز امامت امام زمان (ع) آالف) 
  ار امام زمان (ع) گورب) شهادت پدر بز

  ج) پنج سالگي حضرت مهدي (عج) 
  د) آغاز غيبت كبري

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

دقيقه15 2دين و زندگي
وضعيت فرهنگي، اجتماعي

  و سياسي
مسلمانان پس از رحلت
يرسول خدا(ص) / احيا

هاي راستين/ عصرارزش
  غيبت

 9تا پايان درس7درس
  120تا صفحة85صفحة
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دارد؟هاي انبياي الهي اشارههريك از توصيفات زير دربارة حكومت مهدوي، به ترتيب به كدام يك از آرمان -56

  قطب مرفّه و قطب فقير، طبقة مستكبر و طبقة مستضعف وجود ندارد. - 

  موال و ثروت ديگران خبري نيست. از دزدي ا- 

  رسند. تر ميها تعيين كرده، بهتر و آسانهدفي كه خدا در خلقت براي آن هها بانسان- 

  شكوفايي عقل و علم –امنيت كامل –گستري) عدالت1

  فراهم شدن زمينة رشد و كمال –امنيت كامل –گستري) عدالت2

  زمينة رشد و كمال فراهم شدن –گستريعدالت –) آباداني3

  شكوفايي عقل و علم –گستريعدالت –) آباداني4

گردد؟تشكيل حكومت اسالمي در عصر غيبت و بركنار كردن حاكمان ستمگر از توجه به كدام حديث استنباط مي -57

  ام عصر را بپذيرد. ) هر كس دوست دارد خدا را در حال ايمان كامل و مسلماني مورد رضايت او مالقات كند، واليت و محبت ام1

  ) خوشا به حال كسي كه به حضور قائم رسيده باشد در حالي كه پيش از قيام او نيز پيرو او باشد. 2

  ) خداوند زمين را پر از قسط و عدل خواهد كرد بعد از اين كه پر از ظلم و جور شده باشد. 3

  د، پاك دامن باشند. كند كه در امانت خيانت نكنن) امام با اين شرط با آنان بيعت مي4

كند و لطف و توجه امام عصر عامل تحقق كدام يك از اهداف انبيا در عصر ظهور خواهد شد؟امام عصر چه زماني ظهور مي -58

  رشد و كمال ةفراهم شدن زمين - .مكاتب الهي و مدعيان برقراري عدالت نااميد شده باشند ة) وقتي كه مردم جهان از هم1

  شكوفايي عقل و علم – .مكاتب الهي و مدعيان برقراري عدالت نااميد شده باشند ةن از هم) وقتي كه مردم جها2

  رشد و كمال ةفراهم شدن زمين – .هاي مردم به سوي آن امام منجي جلب شده باشداند دلواقعي كرده ن) با تبليغي كه منتظرا3

  شكوفايي عقل و علم – .ن امام منجي جلب شده باشدهاي مردم به سوي آاند دل) با تبليغي كه منتظران واقعي كرده4

براي قلب آن حضرت بود؟دردوتألممطابق با فرمايش اميرالمؤمنين علي (ع) چه چيزي سبب -59

  د بودن شاميان در مسير باطل و پراكنده بودن مسلمانان در راه حقح) مت1

  اميه و حالل شمردن هر حرامي) حكومت و ستمگري بني2

  نايي و كندي در حق آن حضرتاعت) بي3

  ) پيروزي شاميان بر ياران او به جهت نزديك بودن به باطل4

گذارد؟بر اين مطلب صحه ميامام صادق (ع)است و كدام يك از سخنانميسرپيرو حقيقي ائمه (ع) شدن، چگونه -60

  »  ون من امام هستم.اي مردم! رسول خدا امام و رهبر بود، پس از او علي ... و اكن« -) با ايمان1

  »اي مردم! رسول خدا امام و رهبر بود، پس از او علي ... و اكنون من امام هستم.« -) با عمل صالح2

  »ما باشيد، نه ماية زشتي مازينت ةماي« -) با ايمان3

  »ما باشيد، نه ماية زشتي مازينت ةماي« -) با عمل صالح4
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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- Last week, some robbers broke into the National Museum and took away some precious pictures.  The 
police say that they are still after them and they … yet.  

1) have been caught  2) weren’t caught 

3) were caught 4) have not been caught 

62- I enjoy … in sunny Spain as long as possible with my family and friends during winter.  
1)  that stay  2) stay 

3) to stay 4) staying  

63- A: My wife doesn’t like the jewelry I bought for her birthday, so I have to give … if you don’t 

mind. 

B: Don’t worry. It’s okay.  
1) it back 2) it up 

3) them back 4) them up 

64- The tables were bought by the people who had responsibility in the town in 1456. Now, the … 

town is mainly known, visited and even respected for those famous tables.  
1) invisible 2) complicated 

3) ancient 4) imaginary  

65- The ten-year-old kids were not able to figure out how to … the measures of weight to kilos, so 

they asked their teacher to help them do it. 

1) attack  2) convert 

3) renew  4) compile 

66- Some may become excited and nervous when something suddenly … them of their past 

experiences.  

1) demands 2) reminds 

3) consumes 4) absorbs  

67- The local population agreed to pay for the locally-invented … to be used to generate enough 

electricity for the region and its four close neighbors. 

1) creator  2) power  

3) craft   4) turbine 

3و 2انگليسيزبان
دقيقه15

هاي مربوط به خود رادهيد، سؤالآزمون مي )زبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلمانيآموزان گرامي در صورتي كه شمادانش
از مسئولين حوزه دريافت كنيد.

3انگليسي
Renewable Energy

  3درس
  79تا صفحة71صفحة
  2انگليسي

A Healthy 
Lifestyle  

  2درس
  79تا صفحة  58صفحة
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68- The last time she went mountain-climbing, she was hurt … ; the weather was terrible and she 

didn’t have enough items of clothing with her. 

1) correctly 2) interestingly 

3) physically  4) orally 

69- Most of the time this … is observed in children with mental problems or in those who go through 

depression.  

1) disorder 2) proportion 

3) diet  4) device  

70- Communication has changed a lot in the last two centuries for a/an … of reasons the first of 

which can be the invention of the telephone followed by numerous possibilities of 

communication. 

1) example  2) variety 

3) source 4) string    

71- How can you expect to … your food properly when you eat your meals so fast? 

1) generate 2) pollute 

3) arrange 4) digest  

72- After holding ... jobs in different states, he bought a small house and opened an office in New 

York.   

1) nervous 2) kinetic 

3) hopeful 4) various 

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. 

A lake is a large area of water …(73)... by land on all sides. Really huge lakes are often called seas. 

The Caspian Sea is an example. It is the largest inland …(74)... of water in the world, and it is 

believed to be home to many undiscovered creatures and animals of high economic value such as 

sturgeon, a fish prized for its caviar, and also birds like flamingoes, geese, and swans. 
Hunting birds is a/an …(75)... sport throughout the Caspian states. They are hunted for their meat as 

well as for their feathers; as a result, their population has greatly decreased, and some of them are in 

danger of extinction. If local people …(76)... so many birds, you could see much more beautiful 

nature and wildlife in this region. 

73- 1) contained  2) surrounded 3) avoided 4) introduced 

74- 1) body  2) combination 3) continent 4) serving 

75- 1) common  2) essential 3) suitable 4) minor 

76- 1) hunted  2) would hunt 3) didn’t hunt 4) won’t hunt 
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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 have found that influenza virus taken from humans can cause the disease in animals. In 

addition, humans can catch the disease from animals. Among animals, a greater number of wild 

birds seem to carry the virus without showing any signs of illness. Some scientists conclude that a 

large family of influenza viruses may have infected some birds that have lived on the Earth for about 

100 million years and are able to carry the viruses without even having the disease. There is even 

enough data to show that different types of the viruse are transmitted from place to place and from 

continent to continent by traveling birds. 

It is known that two influenza viruses can combine when both are present in an animal at the same 

time. The result of such combination is a great variety of the virus family. This raises the possibility 

that a human influenza virus can combine with an influenza virus from an animal to produce an 

entirely new kind. Research is being done to understand how this new type of influenza virus comes

into being. Another possibility is that two types of animal influenza viruses may combine in another 

animal such as a pig to produce a new type which is then transmitted to humans. 

77- What does the passage mainly discuss? 

1) The possible ways in which new types of influenza viruses come to existence 

2) The transmission of the influenza virus to different places by birds 

3) The transmission of influenza virus from humans to animals      

4) The possibility of carrying influenza virus without having the disease 

78- The underlined relative pronoun “that” in paragraph 1 refers to … . 

1) viruses 2) a large family 

3) birds  4) scientists 

79- The phrase “comes into being” in paragraph 2 is closest in meaning to … . 

1) combines 2) develops 

3) transmits 4) carries 

80- All of the following can be the possible ways of producing new types of influenza virus EXCEPT 

… . 

1) the combination of two influenza viruses in the same animal 

2) the combination of animal viruses with human viruses 

3) the combination of two animal viruses in another animal  

4) the combination of two animal viruses in a human   
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اهمیت -18 دلیل با گزینه، شکستگی»کدام   دارد؟مغایرت،«هامطالعة

زیرزمینی(1 منابع به2تجمع رشته( آمدن هاکوهوجود

کانسنگ3 تشکیل گرمابی( جابه4های سنگ( درزهجایی سطح طرف دو هاهایِ

است؟ -18 زیر عبارتِ برای مناسبی دلیل گزینه،   کدام

انرژ» از سنگمقداری در شده انباشته بهی میها، آزاد ناگهانی بهطور و لرزهشود امواج میصورت حرکت اطراف به «کند.ای

سنگ(1 االستیک سنگ2هارفتار مقاومت کاهش ها(

ورقه3 حرکت سنگ( سنگ4کرههای شکستگی سنگ( سازندة کرههای

زمین -18 امواج مقایسة مورد در گزینه صحیحکدام است؟لرزه

محیط(1 از فقط عرضی امواج برخالف طولی میامواج عبور جامد کنند.های

فصل(2 در درونی امواج همانند سطحی الیه امواج میمشترک تولید شوند.ها

عقربه(3 جهت خالف در دریا امواج برخالف ریلی امواج است.حرکت ساعت های

زمینLامواجهمانندPامواج(4 کانون میدر ایجاد شوند.لرزه

است؟ -18 کدام زیر، شکل در تأثیرگذار اصلی تنش نوع

کششی(1

برشی(2

یفشار(3

شکستگی(4

بزرگ -18 طبقهتفراهای اساس کدام بر را الپیلی از میتر کنند؟بندی

چگالی(4اندازه(3شکل(2جنس(1

زلزل -18 یک میبزرگی تعیین مورد کدام براساس را کنند؟ه

خسارت1 میزان ساخته( به شده وارد بشرهای زلزله2های بیرونی مرکز از شده آزاد انرژی مقدار )

فاصله3 منحنی( همهای نقشه های در شده رسم داده4هالرزه به( دستگاههای از آمده لرزهدست نگارهای

نحوة -18 زیر، میشکل نشان را زلزله امواج از یکی است؟حرکت شده تولید چگونه موج این دهد.

دریا1 سطح با سطحی امواج برخورد اثر بر )

انرژی2 شدن آزاد اثر بر بیرونی، مرکز در )

الیه3 سطح با درونی امواج برخورد بندی(

زمین4 کانون در جابه( اثر بر سنگلرزه، هاجایی

زمان -11 از حاصل موجنتایج توسط مسیر متراکمPطی نمونه کدام است، آمده زیر جدول در سنگ، نمونه چهار است؟در تر

نمونة1 نمونة12( نمونة23( نمونة34( )4

آتشفشانکدام -18 از دارند؟یک قرار فومرولی مرحلة در زیر های

بزمان(1 و سبالن(2تفتان و  دماوند

دماوند(3 و بزمان(4تفتان و سهند

است؟ -89 مورد کدام ایسلند کشور در آتشفشانی مناطق عمدة اهمیت

زمین(1 گرمچشمه(2گرماییانرژی آب های

معدنیرگه(3 طالهای همراه آهن از حاصلخیزهخاک(4مملو ای

زمین :پویایی پیشنهادی دقیقه01وقت
صفحهشناسیزمین 201تا98های:

4نمونة3نمونة1نمونة2نمونةردیف
)میکروثانیه( مسیر طی 0049430/00زمان
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محاسباتم انجام حل

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

مقدار-19 کدام ازای بابب  kبه باب تابب  مقدار کمترین و مقدار بیشترین ،f (x) x x k  3 بابز 23 ]در , ]1 قرینا 3

یکدیگرند؟

1)12)23)34)4

ببز -19 در تبب  ]کدام , )1 بی3 نق  دارای میشمبر ])ببشد؟بحرانی است.([ صحیح جزء نمبد ،

1)y x[x]2)[x]y x3)y x [x] 4)y [x] [ x]   

ببب  fتبب -19 fبب (x) x k(x x)  3 است.2 است؟kمحدود ترینبزرگصعودی کدام ،

1)( , )0 32)[ , ]0 33)( , )1 24)[ , ]1 2 

به-19 مربوط زیر، داfتبب مشتقنمودار بحرانیمیمن بب نقبط تعداد است؟fتبب ببشد. کدام

1)32)53)14)2

ببب  -19 بب تبب  fنمودار (x) | x | | x |   22 1 3 است؟6 نزولی اکیداً ببزه کدام در

1)( , ) 22)( , )
3

2
4

3)( , ) 24)( , )
3 3
4 4

 

تبب -19 در
x[x]

f (x) ( ) cos


 1
2

نقبط، طولوبعیت xبب  xو2  ترتیب4 چپبه به راست است؟از ])کدام نمابد[ ،

صحی است.(جزء ح

1)minـ ـmin(2نسبیmaxنسبی نسبیminنسبی

3)maxـ ـmax(4نسبیmaxنسبی نسبیminنسبی

اکسترممشیب-19 که نسبیهبیخ ی
ax

y
x


2 4

می وصل هم به aبرابرکند،را 
1

2
4

مقدار است؟کدامaاست.

1)162)113)84)8 

نق  -19 )Aاگر , )1 تبب 2 نسبی اکسترمم
ax b

f (x)
x






2

2
گزینه کدام آنگبه تبب ببشد، مورد است؟fدر صحیح

دارد.تابع(1 نسبی اکسترمم یک یکmaxدوتابع(2کالً و دارد.minنسبی نسبی

یک(3 دارد.minدوونسبیmaxتابع یک(4نسبی یکmaxتابع و دارد.minنسبی نسبی

مشتق پیشنهبدی کاربرد دقیقه02:وقت

111تب101هبیصفحه:3ریاضی
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محاسباتم انجام حل

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

طبیعیnاگر-11 کهعدد طوری به xببشد، aم لقط مینیمم نق   1nول n
f(x) x x

 ابصال f]ببشاد، (a)]کادام

( ]است؟ است.([ صحیح جزء نمبد ،

صفر1 )2)13)14)2

تبب -911 بحرانی نقبط fاگر (x) ax (x ) 2 مثلث43 یک رأس مثبتقبئمسه مقدار ببشند، است؟aالزاویه کدام

1)
1
8

2)
2
8

3)
2

16
4)

1
16

 

است؟xمقدار-919 کدام زیر شکل  در

1)4 

2)5 

3)1 

4)7 

نقض-919 مثبل شرطی، گزار  کدام ؟نداردعکس

xاگر(1 0آنگاه xباشد، | x | 0.است

آنگاهnوmاگر(2 باشند، فرد طبیعی عدد mدو n.است زوج عددی

xاگر(3  آنگاه2 xباشد، 1.است

x)اگر(4 ) 41 آنگاه0 xباشد،  1.است

شکل-919 مست یل AB،زیردر  BCو4  اگر3 بل Mاست. آنDCوسط انداز ببشد، است؟ODگبه کدام

1)
5
2

2)
5
3

 

3)
3
4

4)1

نق خط-919 بگیرP و نظر در آن خبرج رسمیرا بب میاداقلد، کمبن ازچند خ ی ببPتوان که داد ببشد؟عبور موازی

1)32)7 

3)44)1

تنبسب-919 به توجه بب
a c

b d
اگر ،a c 3 3 bو64 d 3 3 آنگبه27 bببشد،

برابر2 aچند
است؟2

1)
4
3

2)
3
4

3)
9
16

4)
16
9

 

پیشنهبدی هندسه دقیقه02:وقت

64تب12هبیصفحه:0ریاضی
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محاسباتم انجام حل

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

طولشک-919 به مست یلی زیر، نق  11ل از اگر ق رAاست. بر کنایBDعمودی رامرسم عماود ایان پابی بنابمیم،Hو

مست یلشودمی11برابرBHطول ق ر انداز  است؟تقریببً. کدام

1)/14 72)90/13 

3)/13 54)5/14 

شکل-919 به توجه اگرزیربب ،
5

5
4

BC AB پبره طول آنگبه است؟BDخطببشد، کدام

1)
16
3

2)
20
3

3)
16
5

4)
12
5

 

مثلث-919 ABCدر


BCداریم:  ACو8  خط6 ،MNموازات طولBCبه به خط4و و است شده موازاتEFرسم به

ABوسط طولMNاز است. است؟ECگذشته  کدام

1)25/3

2)75/3

3)5/2

4)2

مثلث-911 3ACداریم:ABCدر AB90وÂ  ارتفبع .AH میبن مسباتAMو است. شده ABCرسم


برابار چند

AMHمسبات


است؟

1)22)5/23)34)4

مثلث-991 ABC،30ABدر وM بل بل AB،Nوسط پبرهPوACوسط پابرهاساتNMخطوسط راCPخطو

امتداد بل میآنقدر تب ABKدهیم نق   در انداز را کند، است؟MKق   کدام

1)52)5/73)194)8
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کانال به درسی مطالب و تجربی گروه اخبار دریافت کنید.zistkanoon2@تلگرامیبرای مراجعه

گلچن-111 گیاه هر دربارة زیر عبارات از مورد است؟د صحیح دار
تخصصالف( ساختار توسط فقط آن در میبراافتهیفتوسنتز صورت .ردیگیفتوسنتز
میب کند.( تولید را یاخته در انرژی استفادة قابل و رایج شکل اکسیژن، غیاب در تواند
واکنشج از استفاده با ترکیبات( نور، از مستقل میهای تولید را کالوین چرخة برای کند.موردنیاز
راد خود فتوسنتزی محصوالت یاخته( آبکشمیاز آوندهای وارد بالفاصله سبزدیسه دارای کند.های
1)12)23)34)4

مناسباست؟-111 زیر عبارت تکمیل برای گزینه، کدام
غشایتیالکوئیدهاییاخته» گلردر گیاه در مولکولهاینگهبانروزنه فتوسیستمز، واکنشِ مرکز در موجود ............«در،1هایرنگیزة
رنگیزه(1 الکترونِ کمبود فتوسیستمجبران واکنش مرکز در موجود هستند.2های مؤثر نقش دارای
آنتن(2 از را نور انر ی و دارند قرار پروتئینی میبستری فتوسیستم در موجود گیرند.های
موجتمام(3 طول دارند.محدودة زیادی بسیار نور جذب توانایی نارنجی تا آبی های
موج(4 را086طول خود نوری جذب بیشترین . دارندنانومتر

است؟-111 صحیح گزینه کدام گلوکز، مانند ترکیباتی در شده ذخیره شیمیایی انرژی به خورشید نور انرژی تبدیل فرایند به توجه با
کست(هاسبزدیسه)کلروپال(1 دارای کلروفیل بر یاختةعالوه هر در و هستند نیز میارتنوئید مشاهده شوند.فتوسنتزکننده
می(2 مشاهده کلروپالست که یوکاریوتی یاختة هر یاختهدر دیوارة حضور است.شود، انتظار قابل بزرگ واکوئول و گیاهی ای
فتوسنت(3 یاختة هر تقسیمدر قابلیت با میزکننده تقسیمشدن اینترفاز، مختلف مراحل در کلروپالستتوان کرد.شدن مشاهده را ها
سامانه(4 در کلروپالست هر همدر به متصل غشایی سامانهمی،های کرد.توان مشاهده را شیمیایی انر ی به نوری انر ی تبدیل های

می-111 تکمیل صحیح طور به را زیر عبارت گزینه، کند؟کدام
واکنش» تدر واکنشهای .............. فتوسنتز نوریالکوئیدی از مستقل «..............آن،های
دریافت(1 مولکول ا میهمانند آلی ترکیبات فاقد الکترون، باشد.کنندة

غلظت(2 ا یونADPبرخالف میHو تغییر بدون سبزدیسه، بسترة ماند.در
دریافت(3 مولکول هر ا دارد.برخالف قرار سبزدیسه بستره فضای در فسفات، گروه کنندة
نوری(4 تجزیة ا نمیپیشنوعیهمانند انجام تیالکوئید خارجی سطح در انیدرازکربنیک آنزیم شود.مادة

معمولبه-111 ممکنایC3گیاهاندرطور ،.............. ..............نیستکه
طر(1 دو آنهایفآونددر یاختهریشة داردها نازکوجود نخستین دیوارة با نوعهایی دو روپوستدریاختها تثبیتکننCO2،هابرگآنزیر د.را
آنیاخته(2 ساقة روزنه نگهبان میهای باشنتواها آوندی دستجات مجاورت در نوعنند دو فاقد ا بامیانیاختهد شکل نظر از شند.برگ
ازپوست،(3 زیادی استحجم شده شامل را یاختهریشه آنا آوندی غالف مصرفهاهای با ،NADPHبساز کربنه سه قند د.ن،
ساقه،(4 آوندی استوانة و پوست ابین دارد وجود مشخصی هایمرز یاخته بین زیرین،فضای به نسبت رویی روپوست مجاور باشد.میانبرگ کمتر

جملة-111 مورد میچند تکمیل درستی به را کند؟زیر
مرئی» نور موج طول نانومتر .............. محدودة موجی،در طول «......کهدر .......

می766تا666الف( نوری جذب فاقد کاروتنوئیدها سبزینةهمواره،باشندـ نوری سبزینةaجذب از است.bبیشتر
سبزینة866تا066ب( داردbـ را نوری جذب سبزینة،بیشترین از کاروتنوئیدها نوری جذب است.aمیزان  کمتر
میaـحداکثرجذبنوریسبزینة866تا066(ج سبزینةمشاهده از کاروتنوئیدها جذبنوریbشود، بیشتریدارند.،
میزانجذب666تا866(د جذبنوریدارند.ترینبیش،هاهایآنتنفتوسیستمرنگیزهسایر،حداقلاستbوaیهاسبزینهنوریـ
1)12)23)34)4

کدامیاختهدربارة-111 دولپه، برگیکگیاه در پارانشیمی کند؟،گزینههای می تکمیل صحیح را زیر عبارت
م» طور حاویبه انرژی تبدیل سامانة تیالکوئید، غشای در میکلروفیلعمول ..............«تواند..............،
1)P700الکترون کلروفیلا برانگیختة راaهای واکنش کلروفیالمستقیماًمرکز ایان غشاایتوساط خاارجی ساطح در نااقلی باه ،

کند. منتقل تیالکوئید
2)P700راا خود الکترون کندمستقیماًکمبود دریافت ناقلی بخش،از تمام با تماس در است.که تیالکوئید غشای فسفولیپیدی های
3)P680راا خود واکنش مرکز الکترون کندمستقیماًکمبود تأمین واکنشی در،از اکسیژن تولید باعث .شودمیبسترهفضایکه
4)P680یون تجمع میزان خود، ساختار در آنزیمی کمک به درا هیدرو ن دهد.ونهای افزایش را تیالکوئید
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گزینه،-111 تکمیلکدام درستی به را زیر کنعبارت د؟می
ادریسی،» گل گیاه برگ سازندة..............در الاجزای انتقال غشایزنجیرة در ..............«کترون
با1 تیالکوئید، ا همة درون( هستند.محتویات تماس در بستره فضای
براساس2 تیالکوئید، ا از بعضی غلظتجهت( میپروتون،شیب عبور خود از را دهند.ها
میزان3 کاهش در راکیزه، داخلی ا همة )pHرا غشای دو بین دارند.فضای مستقیم نقش کیزه
الکترون4 فقط راکیزه، خوردة چین ا از بعضی می( دریافت را نوکلئوتیدی ترکیب یکنوع اکسایش پی در شده آزاد کنند.های

فتوسنتزیدربارةگزینهکدام-111 رنگیزة نوع محدودةگیاهانهر در آن جذب حداکثر استکه است؟866تا066صحیح نانومتر
رنگ(1 میهبه دیده گیاهان در قرمز و نارنجی زرد، کم(2شود.ای و روز طول کاهش میبا تجزیه برگ در نور، شود.شدن
سامانه(3 واکنش مرکز دارد.در قرار تیالکوئید انر ی تبدیل پروتئین(4های از بستری ددر آنتنها دارر قرار نوری گیرندة د.های

زیر،-111 عبارت تکمیل برای مورد مناسباست؟کدام
حتم» طور به ،.............. که لوبیا گیاه تیالکوئیدهای در الکترون انتقال زنجیرة هر ..............«در
می(1 الکترون حامل مولکول نوعی تولید به یونمنجر غلظت از ا میشود کاسته بستره آزاد هیدرو ن شود.های
الکترون(2 میP700هایکمبود جبران تولیدرا برای پروتون غلظت شیب از آنزیم نوعی ا میATPکند کند.استفاده

پروتئینالکترون(3 کمک به جابهها غشایی میهای پروتئینجا مولکولی ا تیالکوئیدHهاییونیشوند درون فضای به میرا پمپ کند.ها
انتقال(4 پروتئینی مولکول هر ا است گرفته قرار فتوسیستم نوع دو الکترونبین می،دهندة مشاهده تیالکوئید غشای داخلی سطح شود.در

مناسباست؟-111 زیر عبارت تکمیل برای مورد چند
واکنش» دردر کالوین چرخة به مربوط گیاههای ......C3نوعی مرحله، در تنها می....... صورت کهای ..............«گیرد

مولکول تولید است.NADPHهایالف( شده تولید پایدار آلی مولکول اولین آن پیشاز ـ
مولکول مصرف سهATPهایب( قندهای تولید به نهایت در میـ ختم گردد.کربنی

مولکولج تولید آن( پساز ـ فسفات ریبولوز میADPبهATPهای شود.تبدیل
مولکولد مصرف سه( گهای آن طی در ـ میATPازفسفات روهکربنی گردند.آزاد
1)12)23)34)4

تکمیل-111 برای مورد مناسباست؟عبارتکدام زیر
یکفتوسیستم» آنتندر واکنشو مرکز ت، یکدیگر با ............ نظر از نور بههایگیرندة ............ نظر از شباهتدارند.فاوتو «یکدیگر
رنگیزه(1 کاروتنوئیدیداشتن مستقیمهای تماس داشتن تیالکوئیدا غشای فسفولیپیدهای با
د(2 پایین موججذب طول جابه066تا566ر ا رنگیزهنانومتر بین الکترون هاجایی
نو(3 باالی مولکولجذب از بستری وجود ا قرمز پروتئینیر های
برانگیختهرنگیزهانواع(4 الکترون ایجاد توانایی ا موجود های

عبارت-111 میکدام تکمیل درستی به را زیر جملة کنند؟ها
چرخةدر» از بار گونرارایجیک گیاه در کربن روشتثبیت بالفاصلهترین از، انتظار........................... از دور «نیست..

پیش تولیدNADPHاکسایشمولکول–الف( وکربنیمولکول، فسفاتهدار دو

پیش پنج–ب( مولکول دوفسفاتهتولید مولکولکربنه تولید ،NADP
  

پس ترکیبشش–ج( نوکلئوتید،کربنیدوفسفاتهتجزیة فسفاتهسهتولید
پس فسفاتهریبولوزفسفاتقندمصرف–د( ترکیبدو نوع دو تولید

د–الف(4ج–ب(3د–ب(2ب–الف(1

بهبا-111 بالغتقسیمتوجه انسان اسپرماتوسیتاولیة گزی،یکیاختة تقسیمدرفقطنهکدام از است؟1میوزیکمرحله قابلمشاهده
فام(1 اطراف در هسته غشای فام(2هاتنوجود یاختهتنحرکت قطبین سمت به ها
تقسیم(3 دوک های رشته طول بودن(4تغییر فامرشتهمتصل به دوک هاتنهای

تولیدمثل + یاخته پیشنهادیتقسیم سؤال)سؤالوقت + طراحی آشنا(های دقیقه51:های

167تا29هایصفحه:5شناسیزیست
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بالغ-111 دختر سالمدر بو همزمان یاخته، جدید، جنسی چرخة شروع کروماتیدهایا که جـداهافولیکولی را خود خواهری ی
...............می همگی کنند،
آماده(1 و اووسیتاولیه بیشتر رشد نقش در آن، میوز برایتکمیل راسازی  دارند.اصلی
هورمون(2 از یکی تأثیر گرفتهتحت قرار هیپوفیز از مترشحه  اند.های
گالبی(3 اندامی بر مؤثر هورمون ترشح به شروع مدتی از می پس کنند.شکل
تخمک(4 از تأثیرپس تحت میLHگذاری عملکردی تغییرات دستخوش شوند.،

اسپرم-111 فرایند لولطی در اسپرمهزایی ..............های یاختة هر بالغ، یکمرد ساز
تواندخطی،DNAمولکول40دارای(1 زاممی مستقیماً خود هستة تقسیم دارهایاختک با تا ک نماید.ی ایجاد را
کروموزوم(2 تکدارای میوزهای انجام از حاصل مستقیماً هسته، در تک2کروماتیدی یاختة است.نوعی الد
نزدیک(3 یاختةزاینده، یاختهترین به اسپرماتوسیتلوله خود تقسیم با و بوده بینابینی میهای تولید را اولیه کند.های
زام(4 از می حاصل دست از را خود سیتوپالسم از زیادی مقدار تا ک ساختن از پس لوله، وسط سمت به حرکت حین ثانویه، هد.دیاختة

با-111 ارتباط گزینهدر کدام است، نداده رخ بارداری که بالغ و سالم دختری بدن در جنسی است؟نادرستچرخة
همان(1 رحمی چرخة اول نیمة رحمدر داخلی دیوارة نمو و رشد آن، دوم نیمة میند مشاهده ترشحی فعالیت شود.همانند
انبان(2 هر رشد شروع چرخةبا فرد، تخمدان درون یاختهتخمداک و شود می آغاز انباننی میهای حجیم و تقسیم شوند.کی
رحم،(3 داخلی دیوارة ترشحی فعالیت که خوددرزمانی مقدار داردحداکثر خونیقرار های رگ دیواره، دارند.این را خود طول بیشترین نیز
دفعدر(4 بافتپی و خون از ازمخلوطی وا نطها، مصرفریق میزان میمینویتا، افزایش لنفی اندام نوعی در اسید یابد.فولیک

زیر،-111 شکل به توجه عبارتبا از مورد زیرچند جملة مشابه نادرستی، یا درستی نظر از زیر ؟هستندهای
اسپرمدر» هر طبیعی،سر و کیسهسالم بزرگو آکروزومیهاییکهستة نام به آنزیم از داردپر  .«وجود

بخش در تاژکزامهAالف( زامـه)اسپرم(های تحرکهماننـد قدرت فاقد و بـاهـایدار ی
حرکت شوند.یافتمیتوانایی

قند نوعی از غنی مایعی غد6ب( از که میBةکربنه بخششودترشح از خارج در ،Dبه
بخش میاCمحتویات شود.ضافه

بخش مایعشیریDج( افزودن خنثی با به قلیایی، دررنگو اسـیدیموجـود مـواد کردن
کمکمی گامتماده به اسپرم رسیدن کند.مسیر

ترشحاتبخش کند.هاکمکمیمسیرحرکتیاسپرمدیمواداسیکردنبهخنثی،DهمانندEد(
صفر(34(23(12(1

فرایند-111 با ارتباط تخمکاسپرمهایدر و بالغدرزاییزایی و سالم گزینافراد کدام صحیح، ؟نیسته،
اسپرم(1 میزایی،تخمکبرخالفزاییدر صورت عمر پایان تا بلوغ هنگام از کاهشی، تقسیم گیرد.شروع
کنندةهایهورمون(2 تنظیم تخمکزاییاسپرممحرک دارند.همانند قرار کننده آزاد هورمون نوع یک کنترل تحت زایی،
اسپرم(3 هماننددر میاصلیعاملزایی،تخمکزایی هیپوفیز از مترشحه هورمون)های( تمایز، و تقسیم فرایند باشد.تکمیل
مراحل(4 تخمکاسپرمتمامی مراحل تمامی برخالف درونزایی غدهزایی، از میگروهی انجام بدن ریز درون د.نشوهای

در-111 تقسیم نوعی مراحل از یکی مقابل، مییاختةشکل نشان را ..............جانوری مرحلة در بالفاصله دهد.
فام1 آن، بعد مییهاتن( حرکت هسته قطبین سمت به و جدا هم از کنند.همتا
آن2 بعد تجزی،( سانترومرپروهبا ناحیة در اتصالی میفامینک،تئین جدا هم از شوند.ها
آن،3 قبل میرشتههمه( ساخته هسته پوشش کامل تجزیة دنبال به تقسیم دوک شوند.های
فام4 آن، قبل بهتن( فقط سانترومر ناحیة از همتا یاختهدهای رشتههای قطب یک از گرفته منشأ میوک شوند.متصل

گز-111 میکدام تکمیل صحیح طور به را زیر عبارت کند؟ینه،
که» افزایشهورمونی اثر ..............«در
تخمک(1 اصلی زنانگذاریعامل بدن یاختهدر اسپرماست، لولة دیوارة در موجود بینابینی ترشحهای را تستوتسترون هورمون د.نکنمیساز
می(2 زرد جسم ترشحی فعالیت افزایش روزشود،سبب می14در شکمی محوطة به ثانویه اووسیت ورود سبب قاعدگی، پایان از شود.بعد
بالغ(3 و بزرگ می سبب زنان جنسی چرخة در انبانک ترشحاتشدن بیگانهنوعیشود، اسپرملولهدیوارةخواریاختة میهای افزایش یابد.ساز
بالغ(4 از آن انبانک کاهش جطیهاشدن جنسی میدورة هورمونند،کلوگیری تنظیمترشح جنسی میکننهای افزایش تخمدانی چرخة یابد.دة
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بالغ،-111 یکفرد جنسی غدد اسپرمیاختههمةدر فرایند طی که دیوارههایی در لولهزایی اسپرمهای متصـلهای یکـدیگر به ساز
مشخصه چه دارند؟هستند، ای

فشرده(1 کشیشدههستة نسبتاً حالت و سر دارند.در ده
می2 تقسیم( با یاختهتوانند وجوددیگریهایخود آورند.به
مشاهده(3 کروموزومامکان تکشدن آنهای در ندارد.کروماتیدی وجود ها
می(4 دیده منی مایع های اسپرم در که هستند حرکتی های زائده د.نشوفاقد

ساختارهایمشخص-111 دربارة گزینه شکلکدام در درستاست؟بلمقاشده ،
لولة(1 می1بخشدر تولید مردانه ثانویة صفات ایجاد توانایی با هورمونی شود.،
بخشدر(2 اسپرم2لولة تا ک در، میها پیدا حرکت قدرت شدن، تشکیل کند.طی
بخشیاخته(3 توسط جنسی می3های حرکت میزراه سمت به منی مایع کنند.در
بهمویرگ(4 دراندامهایخونیکه شده داده رسانیمی4شمارةنشان دارند.خون ضخیم پایة غشای   کنند،

تولیـدمثلی-111 دسـتگاه بر مستقیماً که زیرمغزی غدة بخشپیشین از شده ترشح هورمون هر با رابطه در زیر موارد از مورد چند
به است، اثرگذار است؟مردانه شده مطر  درستی

افزایش به منجر مستقیماً اسپرمالف( میسرعت د.نشوزایی
برون(ب فرایند پی می در آزاد خود سازندة یاختة از شوند.رانی
یاختهج هورمون( این هدف همگیهاهای دیوارة، اسپرملولهدر مستقرندهای .ساز
ماهیچهد رشد بر مثبت اثری و افزایشداده را مردانه جنسی هورمون ترشح استخوان( و دارها د.نها
1)12)23)34)4

ب-111 پسری یاختهدر از میزانهورمونمترشحه حدطبیعیپایینالغ، از بینابینیبیضه ممکنهای اینفرد در است، ............نیستتر
از ن(1 رونویسی در هورموناختاللی سازندة باشد.های داشته وجود پیشین هیپوفیز در تولیدی های
هیپوتاال(2 هورمون باشد.غلظت یافته کاهش پیشین هیپوفیز به ورودی رگ خون در  موسی
گیرنده(3 هورمونتعداد یاختهLHهای از گروهی اطرافدر باشد.اسپرملولةهای یافته کاهش ساز،
گیرنده(4 هورمونیفعالیت اسپرمیاختههای لولة دچارهای . باشدشدهکاهشساز

مورد-111 زیر،چند موارد است؟نادرستاز
کرد. خواهد ایجاد نصف کروموزومی عدد با یاخته چهار نهایت در دهد، تشکیل تتراد که طبیعی یاختة هر الف(

یاخته میوز، تقسیم در همواره میوزب( از حاصل کروموزوم1های مولکولدارای دو یک هر که هستند دارند.DNAهایی
یاختهج دو( از حاصل میوزهای کروموزومیاختهیکمین دارای نیست باشند.ممکن مشابه ژنتیکی محتوای و طول با هایی
میوزد آنافاز مرحلة انتهای در قطبمختلف1( دو نیستدر ممکن کروموزومیاختهطبیعی، کرد.، مشاهده غیرهمتا های
1)12)23)34)4

تخمک-111 یکفرایند مییایاخته،بالغیزندرزاییدر وجود زامهبه با لقا  در که جنـینآید تشکیل به منجر سالم، )اسپرمی( ای
می داون نشانگان به است؟مبتال صحیح فرایند این دربارة حتم طور به عبارت، کدام شود.

یاخته(1 میهر خارج تخمدان از که دارایای میفام23شود، )کروموزوم( باشد.تن
یاخته(2 کههر آنای میدر مشاهده دارایشوندتترادها میفام40، )کروموزوم( باشد.تن
حاوی(3 یاختة خود،فام44هر هستة در )کروموزوم( میتنهاتن تقسیم رحم به ورود از شود.پس
حاوی(4 یاختة )کرومفام24هر حضورتن در فقط خود، هستة در می(اسپرم)زامهوزوم( شود.تولید

هورمون-111 با ارتباط در مورد، درستاست؟LHوFSHهایکدام همواره بالغ یکدختر
تخمک(1 مراحل تکمیل میباعث می(2شوند.زایی کنترل منفی بازخورد سازوکار گردند.با
می(3 افزایش آندومتر، ضخامت شدن زیاد از(4.یابندبا مترشحه هورمون نوع دو تأثیر میتحت تنظیم شوند.مغز

یاخته-111 همة انسان، تخمکدر مراحل طی در که آمدههایی وجود به سیتوپالسم نامساوی تقسیم با و وزایی لقـا اند صـورت در
بی یاختة میتودة ایجاد دارند.کنندشکل تفاوت یکدیگر با نظر............... از و شباهت یکدیگر به ............... نظر از ،

فامد(1 همتااشتن هسته–تن)کروموزوم(های فامینک)کروماتید(های تعداد
دنا(2 هسته(DNA)مقدار فام–ی هستهتعداد تن)کروموزوم(های
سانترومر(3 هستهتعداد در موجود آمدن–های وجود به محل
میانک)سانتریول(ها(4 کروموزومی–تعداد عدد

تو + یاخته مثلتقسیم آشناسؤاللید های

( )4
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ز-111 تشکیل محل به توجه با معمول، طور زامهبه مراحل و عبـارتزایی)اسپرمامه)اسپرم(ها کـدام بـالغ، فـرد یک در زایی(
است؟ درست

یاختهیاخته(1 همانند ثانویه اسپرماتوسیت زامههای هستند.های متصل یکدیگر به زا)اسپرماتوگونی(
یاختهیاخته(2 همانند یاختک)اسپرماتید( زام زاهای فشرهای هستة زا)اسپرماتوگونی(، دارند.دهمه  ای
یاختهیاخته(3 برخالف زامه)اسپرم( جابههای و حرکت توانایی ابتدا یاختک)اسپرماتید(، زام دارند.های را شدن جا
اسپرماتوسیتاختهی(4 دارند.های کروماتیدی تک های تن)کروموزوم( فام اولیه، یاخته)اسپرماتوسیت( زام برخالف ثانویه

تخمک-111 مراحل به توجه بزبا فرد یک در یاختهایی هر دربارة عبارت کدام میـوزالغ، پروفـاز مرحلة در که دارد،1ای قـرار
است ؟درست

میوز(1 تقسیم دوم میمرحلة انجام تخمدان از خارج را دهد.خود
ترشح(2 میزان حداکثر به واکنش میLHدر تکمیل را خود میوز تقسیم کند.،
ب(3 پیکری یاختة تعدادی رشتهاتوسط تشکیل است.توانایی شده احاطه دوک، های
یاخته(4 جنسی، چرخة یک طی بزرگدر میای ایجاد مرد جنسی گامت از کند.تر

یاختهبهط-111 عبارتدربارة کدام معمول، صحیحاست؟ور تولیدمثلییکمردجوان، دستگاه در پیچوخمموجود پر لولة هر هایدیوارة
یاخ(1 خود، تقسیم میتهبا را هاپلوئیدی هستند.های مثل تولید مسئول که سازند
یاخته(2 مجاورت دارند.در برعهده را مردانه جنسی هورمون ترشح که دارند قرار  هایی
یاخته(3 تنفس مرحلة نخستین گیرندةدر نوع دو از میای، استفاده نوکلئوتیدی، نمایند.الکترونی
اکسیژ(4 به وابسته مراحل یاختهدر تنفس ذخن را انر ی مولکول، نوعی به فسفات افزودن با میای، کنند.یره

هورمون-111 از یکی بالغ، یکمرد میدر پیشین هیپوفیز از مترشحه ................تواندهای
اسپرمباعث(1 تا ک شدن شوند.متحرک خود، تولید محل در ها
لوله(2 بر مستقیم تأثیر اسپرمبا دهد.سازهای افزایش را تستوسترون تولید ،
آنزیمب(3 شدن آزاد دراعث یاختههای سر در موجود آکروزوم کیسة شود.ون جنسی های
یاخته(4 از بعضی میوز تقسیم لولهدر دیوارة اسپرمهای نهای باشد.ساز، داشته  قش

جانورانگزینه،کدام-111 مورد در را زیر میعبارت تکمیل درستی د؟نمایبه
ممکن» ............... پایان «کهنیستدر ...............
عادی(1 میوز هستههیاخته–یک وراثتی مادة مقدار حاصل، باشند.ای داشته متفاوتی  ای،
عادی(2 میتوز یاخته–یک کروموزومی باشد.عدد برابر آن، زایندة یاختة با جنسی )های(
چهاییاخته–2تلوفاز(3 باشند.حاصل، داشته هم، با متفاوت نمود) نوتیپ( نوع ن  هار
مادة نتیکی–1تلوفاز(4 مقدار شود.یاختهایهستههایکروموزمبر افزوده تقسیم، از حاصل های

کند؟کدام-111 می کامل مناسب طور به را زیر عبارت گزینه،
«........ که اووسیتی هر بالغ، یکفرد در معمول طور دارد،به .............» ..................
وجود(1 رحمی لولة می–در ایجاد نابرابر یاختة سانتریول(2کند.دو جفت است.–دو آمده وجود به تخمدان درون  در
شدهکروموزوم(3 مضاعف می–های را جنسی یاختة یاختههایپیکری(4 سازد.یک اطرافخود تشکیلمیدوکتقسیم–در  دهد.را

لولهکدام-111 در اسپرماتوسیتموجود هر دربارة اسپرمعبارت، بالغ،های یکفرد است؟نادرستساز
یاخته(1 خود، تقسیم هاپلوبا مییئهای یا ن(2سازد.دی میحاوی ن تا ک سازندة  باشد.های
گیرد.می(3 قرار اور کراسینگ پدیدة معرض در کروم(4تواند پلیهر رشتة چهار آن، دارد.وزوم نوکلئوتیدی

یک-111 یاختزندر دربارة عبارت کدام اوهایهسالم، از میحاصل آزاد تخمدان از که اولیه دروسیت و نقـششوند جنـین ایجـاد
بهدارند است؟، صحیح حتم طور

هورمون(1 تأثیر تحت آمدهتنها وجود به هیپوفیزی محرک  اند.های
با نکروموزومهر(2 نیمه دو از است.هسته، شده ساخته یکسان، های
کرده(3 دریافت دگره)الل( یک فقط هسته، در موجود صفت هر اند.برای
یاختهکروموزوم(4 هر شکلهای نظر از محتو، و اندازه نیستند.ا، مشابه ی نتیکی
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تابش-161 پرتو شکل، آینIمطابق سطح میةبر زاویةتختی اگر زاویة،5تابد. است؟،باشدبرابر درجه تابشچند زاویة

1)30

2)60

3)120

4)150

صوتی-161 یکمنبع دامنة آن2اگر بسامد و منبعوبرابر3برابر از شنونده شود،صوتفاصلة چندنصف صوت شدت تراز

افزایشمیدسی چشمبل محیط توسط انرژی جذب )از شود(یابد؟ 2پوشی 0 3 3 0 45(log / ,log / ) 

1)122)213)324)31

فاصلةشنونده-161 در میمتر10ای یک شنوندهاز اگر دارد. قرار صوت کددا 5/7نبع نزدیکشود، صوت منبع به ازمتر یک

است؟گزینه درست الزاماً زیر وهای کنید صرفنظر انرژی اتالف log)از /2 0 3)

می(1 که صوتی می12ودنششدت می(2شود.برابر که صوتی Wدونششدت

m2
می16 یابد.افزایش

میتراز(3 که صوتی میدسی12دوشنشدت افزایش می(4یابد.بل که صوتی شدت میدسی11شنودتراز افزایش یابد.بل

نور-161 پرتو زیر، )SIمطابقشکل آینة می1به پرت( امتداد امتدادتابد. با نهایی بازتاب و

میSIپرتو درجه چند زاویة آینه، )ابعاد بزرگاست.(سازد؟ کافی اندازة به ها

1)140

2)150

3)160

4)170

شکل-161 جبههدر مشازیر را تختی موج میههای آینةده به ابتدا که می1Mکنید بیننکنبرخورد زاویة بازتابد. موج جبهة

آینة آینةM2از بر عمود خط است؟M2با درجه چند

1)70

2)20

3)40

4)50

مکدا -166 از نشانیک زیر دستگاهوارد کاربرد است؟یلیتوتردهندة پسی

سنگ(1 بشکستن کلیه بازتابندههای از استفاده سهمویا  های

رگ(2 در خون شارش تندی ازتعیین استفاده با پژواکیمکانها یابی

سنگ(3 بازتابندهشکستن از استفاده با کلیه بیضویهای های

ضعیف(4 صداهای ثبت

امواج و پیشنهادینوسان دقیقه51:وقت
11تا77هایصفحه:3فیزیک



41:ةصفحفیزیک–اسفند8آزمون-«5»پروژة

محاسبات انجام محل
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فاصلة-161 در را047شخصی خود پژواکصدای و دارد قرار قائم دیوار یک از می2/7متری بعد دمایثانیه تغییر با اگر شنود،

هوا در صوت تندی ج17محیط حالت در یابد، افزایش میدرصد متر چند شخصحداکثر تادید، نزدیکشود دیوار به تواند

صدای از را خود صدای خودپژواک دهد؟اولیة هستند.(تمیز فرضی )اعداد

1)342)1533)1704)76

زیر-161 شکل بسامدصوتی،ساکنآمبوالنسیکدر موجsfبا طول میsو شدنوندةتولید بدAکندد. ثابدت تنددی هبدا

شنوند و نزدیک دورBةآمبوالنس آمبوالنس از ثابت تندی با دریافتبسدامداگدر شدود،مدینیز توسدطصدوت شدده

موجBfوAfترتیببهBوAهای شنونده طول دریافتو شنوندهصوت توسط BوAترتیببهBوAهایشده

کدا  گزینهباشد، از است؟یک درست زیر های

1)A S Bf f f وB S A  

2)B S Af f f وA S B  

3)A S Bf f f وA S B  

4)B S Af f f وA S B  

ثابت-161 تندی با خودرو بر سوار فردی
km

h
راست90 خط بوقروی شخص این اگر است. یکصخره از شدن دور حال در

را بوق پژواک صدای 3/بزند، می2 بعد لحظهثانیه در میشنود. را بوق پژواک شخصصدای که متریای چند در شنود

)قرارصخره راتندیدارد؟ هوا در صوت
m

s
بگیرید.(300 درنظر

1)5202)085

3)4804)440

صوتی-111 منبع یک توان مکان30اگر در صوت شدت تراز شود، دارد،فاصلةدرکهAبرابر قدرار صوت چشمة از مشخصی

افزایشمی30 عبوریدرصد صوتی انرژی بریابد. بهعمود 2/مساحتسطحی مکدانسانتی5 در که مربع قدرارAمتر

مدت،دارد در اول حالت است؟20در ژول چند ثانیه
W

(I ,log / )
m

 12
0 2

10 3 0 5

1)95 102)105 103)/ 92 5 104)/ 112 5 10

وسیل-111 یک اسمی ولتاژ و بهةتوان اهمی وسدیلهV220وW160ترتیبالکتریکی ایدن مصدرفی ولتداژ اگر V110است.

چندباشد، آن مصرفی است؟توان است.(وات ثابت )دما

1)402)803)1204)160

ز-111 شکل مقاومتیردر هستند.تما  مشابه معادلها نقطةمقاومت دو برابرBوAبین ؟استRچند

1)1
6

2)9
4

3)24)3
2

مستقیم جریان مدارهای و الکتریکی پیشنهادی:جریان دقیقه33وقت
44تا57هایصفحه:2فیزیک
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مدا-111 مقاومتدر در شده مصرف توان زیر، شکل مقاومتسهR3ر در شده مصرف توان سنجولتاگراست.R2برابر

نشان30آلایده را ایدهولت آمپرسنج میدهد. نشان را آمپر چند دهد؟آل

1)/0 25

2)1

3)2

4)4

مقاومت-111 از یک هر اندازة زیر شکل نقطة4هادر دو بین را باتری یک است. اختالفمیBوAاهم حالت این در بندیم.

بیش که مقاومتی سر دو دارد،توانترینپتانسیل را است؟V6مصرفی آمپر چند باتری از عبوری جریان شد. خواهد

1)/1 5

2)/1 8

3)/2 4

4)/2 5

مقاومت-111 اگر زیر مدار به توجه می4راRبا تغییر چگونه مولد خروجی توان کنیم کند؟برابر

می%30(1 یابد.افزایش

می3(2 شود.برابر

می%300(3 یابد.افزایش

نمی(4 .کندتغییر

اختالمداردر-116 زیر نقطةشکل دو بین پتانسیل مقاومتاستولت19برابرBوAف از که جریانی .Rمی عبور کنداهمی

آمپر ؟استچند

1)/0 1

2)/0 2

3)/0 7

4)/0 3

بیش-111 که مقاومتی مصرفی توان زیر، شکل میدر مصرف آن در توان سر100شود،ترین دو پتانسیل اختالف است. وات

است؟R1مقاومت ولت چند

1)/7 5

2)15

3)10

4)20
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زیر-111 شکل پتانسیلمودارندر اگراختالف است. شده داده نشان آن از عبوری جریان شدت حسب بر مولد سر ثابتR1دو

شود؟R2باشد بیشینه مولد مفید توان تا شود داده تغییر چگونه و اهم چند

1)2کاهش ،

2)2افزایش ،

3)1کاهش ،

4)1افزایش ،

مقاوم-111 زیر، شکل مدار اهم1Rتدر کندچند گرددتغییر آن محرکة نیروی برابر مولد درون پتانسیل افت ؟تا

1)15 

2)0

3)2

صفر(4

هنگامیدر-111 زیر، شکل کلیدمدار باKکه برابر مولد خروجی توان است، هنگامیPباز توانکو هم باز است، بسته کلید ه

مولد استPخروجی اهم چند مولد درونی مقاومت است.()آمپر؟است. آرمانی سنج

1)0/1 

2)1/8

3)2/2 

4)1

مقاومتدر-111 از عبوری جریان اگر است، مدار یک از قسمتی که مقابل با2Rشکل از2Aبرابر عبوری جریان باشد،

است5Rمقاومت آمپر ؟چند

1)2

2)8

3)4

4)11

متغیردر-111 مقاومت اگر زیر شکل المپهایکاهRمدار نور یابد، تغییدربه3Lو1L،2Lش چگونه چپ به راست از ترتیب

د؟نکنمی

کاهش1 کاهش، افزایش، )

کاهش2 افزایش، افزایش، )

افزایشافزایش(3 کاهش، ، 

افزایش4 افزایش، کاهش، )
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کلید-111 بستن با زیر، شکل مدار مقاومتKدر مصرفی توان ،1Rمی برابر شود؟چند 1 2 3R R R R    

1)4
9

 

2)4

3)9
4

 

4)9

نقطة-111 دو بین معادل مقاومت زیر، شکل مدار اُهمBوAدر چند با است؟برابر

1)0 

2)15

3)10 

4)25

به-111 را مشابه مقاومت میسه هم به متوالی ثابتصورت پتانسیل اختالف به را مجموعه سر دو و میVبندیم اگرکنیم.وصل

از عبوری مقاومتA2مولدجریان از هریک مصرفی توان با57هاو است؟Vشد،وات ولت چند

1)1552)0/123)204)50

کلیدرد-116 بستن از بعد زیر، شکل ایدهKمدار آمپرسنج از عبوری جریان می، تغییر چگونه کند؟آل

می1(1 کاهش  یابد.آمپر

می1(2 افزایش  یابد.آمپر

می2(3 کاهش یابد.آمپر

می2(4 افزایش   یابد.آمپر

زیر،-111 شکل مدار مقاومتنسبتدر مصرفی است12توان کدا  مدار مفید توان ؟به

1)1
24

2)1
12

3)1
6

4)2
25

کلید-111 اگر زیر، شکل مدار مقاومتKدر مصرفی توان ببندیم، میR1را تغییر کند؟چگونه

می1 افزایش  یابد.(

می2 کاهش یابد.(

نمی(3  کند.تغییر

نمی4 داد.( قطعی نظر  توان

)مقاومت-111 رئوستا مقاومت اگر زیر، شکل مدار ایدهR2در آمپرسنج که مقادیری افزایشدهیم، را ولت( و ایدهآل آلسنج

می بهنشان میدهند، تغییر چگونه چپ به راست از ند؟نکترتیب

افزایش1 افزایش، کاهش2( افزایش، )

کاهش3 کاهش، افزای4( کاهش، ش(

,r 0
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زیر-111 شکل مدار ایدهعددیدر آمپرسنج نمایشمیکه است؟آل آمپر چند با برابر دهد

1)4/2

2)4/5

3)2

4)3

ظرفی-111 قاعدایاستوانهدرون مساحت cmةبه
چگالی210،200 به روغن گر 

g
/

cm
3

0 ارتفاع8 چگالیcm10و به آب

g

cm
3

)کلفشار.ایمریخته1 است؟ پاسکال کیلو چند ظرف کف بر وارد
N

g ,P Pa
kg

  5
010 10)

1)1032)1093)1030004)109000

زیر-111 شکل بستهةلول،در انتها چگالییک به مایعی درون ای
g

/
cm

3
2 دارد4 لوله.قرار در محبوسشده گاز فشار 102اگر

باشد است؟،کیلوپاسکال کیلوپاسکال چند هوا فشار
N

(g )
kg

10  

1)/99 6

2)/97 2

3)100

4)/106 8

استوان-111 یک و مکعب همةیک و توپر اسدتوانهفلزی قاعدة شعاع دارند. قرار افقی میز روی و2جنس مکعدب ضدلع برابدر

اس فش3توانهارتفاع است. مکعب ضلع تکیهبرابر بر استوانه که میاری وارد برگاه مکعب که است فشاری برابر چند کند،

میتکیه وارد کند؟گاه

1)3
4

2)63)6


4)3

لوله-111 شکل بهمطابق را مویین قائمهای آبطور حاوی دیگری و جیوه حاوی یکی ظرف دو میدر شکلفرو در ……بریم.

لوله قطر بیشهرچه مویین بیش ی آن در مایع ستون ارتفاع باشد، میتر شکلتر در بین……شود. دگرچسبی

هممولکول از شیشه و مایع مولکوهای کملچسبی مایع است.های تر

1)2 1

2)1 2 

3)1 1 

4)2 2

موادویژگی فیزیکی پیشنهادیهای دقیقه33:وقت
71تا55هایصفحه:5فیزیک
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شکل-111 مطابق ظرفی چگالی،داخل به مایعی
g

/
cm

3
1 ارتفاع2 ریختدهcm20تا

چند است. cmشده
چگالی3 به دیگری مایع از

g
/

cm
3

0 بریدزیم8 ظرف داخل

می وارد ظرف کف به مایع طرف از که نیرویی افدزایش50شودتا ؟دابدیدرصدد

بداال) قسدمت در ظدرف مقطع cmسطح
ظدرف210 کدف در cmو

اسدت240

و
m

g
s


2

10)

1)1502)1753)2004)600

لوله-116 داخل زیر شکل جیوUدر نقطدشکل فشدار اختالف دارند. قرار آب و درونMةه گداز و

( است؟ کیلوپاسکال چند مخزن
m

g
s


2

و10
g

cm


3
وآب1

g
/

cm


3
13 (جیوه6

1)/7 22)/25 2 

3)274)/29 2

مخلوط-111 مایع سه زیر، شکل چگالیندر با دارند.شدنی قرار ظرفی درون مشخص های

نقطة دو بین فشار است؟BوAاختالف پاسکال چند
N

(g )
kg

10

1)7100
2)5400 
3)5900 
4)6600

 
مدایع-111 چگدالی زیدر شکل ظدرفدر هدوااسدت.درون فشدار مترسدانتی75اگدر

برابددر مخددزن درون گدداز فشددار و باشددد،سددانتی10جیددوه جیددوه چندددمتر
g

cm
3

است؟
g

/ )
cm


3

13 )جیوه5

1)22)4

3)14)/0 5

وزن-111 و پیستون جر  زیر شکل بهةدر آن پیستون500و100ترتیبروی زیر در و چگالی،گر  با آب
g

cm
3

دارد.1 وجود

مایعفشار و پیستون از است؟ناشی کیلوپاسکال چند ظرف، کف پیستون)در cmمساحت
و2250 است

m
g

s


2
10)

1)/5 242)5240  

3)/ 55 24 104)/ 65 24 10
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لولة-111 باشکلUمطابقشکل، گاز مخزن دو به طرف دو از جیوه محتوی
میP2وP1فشارهای تعادل حال در جیوه استو اگرمتصل باشد.

P1اند /ازةبه P20 ازبیش1 راستبهP2وP1باشد.P2تر از ترتیب
حسب بر چپ ؟هستندکدا cmHgبه

 440و500(4502و500(1
500و550(4504و550(3

قطرهروغندمای-111 یک درون کاهشمیمایع را صورتچکان این در قطرهدهیم. قطرهوزن از که میهایی .افتدچکان ……

میکم(1 می(2شود.تر تر  شود.بیش
نمی(3 چگالی(4کند.تغییر به دارد.روغنبستگی

111-/ kg0 چگالی2 به مایعی از
g

cm
3

با2 /را kg0 چگالی3 به مایعی از
g

cm
3

3

می ظرفیمخلوط درون و زیرکنیم شکل مشخصریزیممیمطابق ارتفاع تا و
می باال مخلوطآید.شده از ناشی کففشار چنددر است؟مگاظرف )درپاسکال

نمی ایجاد حجم تغییر مایع، دو اختالط (شود.اثر
N

(g )
kg

10  

1)/0 12)/0 153)/0 024)/0 25

استوانهدو-111 باریکیظرف لولة وسیلة به دارد. وجود روغن دیگری در و آب یکی در که ناچیزای حجم وبا هستند متصل هم به

تعادل حال ظدر دو بین رابط شیر اگر سانتیاند. چند راست سمت لولة در آب تعادل برقراری از پس کنیم باز را پایینرف متر

آید؟می
g

)
cm

 
3

1
JA

و
g

( /
cm

 
3

0 5
¸ü»n

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

اساس-111 بر چوبی آوندهای از غذایی مواد و آب رفتن بر……باال آب سطح روی پهنا از فوالدی تیغ یک ماندن شناور و
وجود شیشه……اساس سطح خیسشدن وجودو اساس بر است شده ریخته آب آن روی که بودن……ای کروی و

میقطره آزاد سقوط که آبی اساسهای بر تو……کنند است.قابل جیه
مویینگی(1 آب–خاصیت در سطحی دگرچسبی–کشش هم–نیروی چسبینیروی
آب-چسبیهمنیروی(2 در سطحی هم–دگرچسبینیروی–کشش چسبینیروی
هم3 نیروی دگرچسبی–چسبی( هم–نیروی دگرچسبی–چسبینیروی نیروی
مویینگی4 خاصیت هم–( هم–چسبینیروی دگرچسبی–یچسبنیروی نیروی

درستموارد کدا -111 زیر جمالت ؟هستنداز
میةپدید-الف رخ گازها در هم و مایع در اسدتپخشهم زیداد بسدیار گازهدا سازندة ذرات حرکت تندی چون اما دهد

پخشسریع میپدیدة اتفاق افتد.تر
مولکول-ب بیناندازة هوا م0تا1های میانگین فاصلة است. معمولیولکولانگسترو  شرایط در هوا است.05های انگسترو 
مایع-پ سازندة ذرات فاصبیشبسیارفاصلة از است.لتر جامد سازندة ذرات ة
مایع-ت و جامدها شامل مواد تما  فیزیکی نانوهاویژگی مقیاس در گازها است.و ثابت
ت(4بوالف(3پوالف(2پوب(1 و ب
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و-116 آب زیر شکل نقطةدر در فشار اگر هستند. تعادل حال در باAجیوه چندد160kPaبرابر محدیط هدوای فشدار باشد،

است 3؟پاسکال 310 13600 1000
N kg kg

(g , , )
kg m m

    
½¼Ã] JA

1)91555 

2)135555

3)155555 

4)94555

ظرف-111 کف بر وارد نیروی اندازة زیر شکل 163در 2/ Nدرون محبوس گاز فشار است.

سانتی چند استلوله جیوه 313)؟متر 6
g

/
cm

 
½¼Ã]

210و
m

g
s

)

1)022)185 

3)184)25

مایع-111 دو زیر چگابهBوAمطابقشکل با Aهایلیترتیب
g

/
cm

 
3

2 Bو5
g

/
cm

 
3

1 لوله5 درحالUایدر شکل

مایع راست سمت شاخة در اگر دارند. قرار چگالیCتعادل Cبه
g

cm
 

3
ارتفاع2 به پسانتی17و بریزیم. رسیدنمتر ساز

فشار تعادل به مایعمجموعه از نقطةهاناشی میMدر پاسکال شود؟چند

(
N

g
kg

 است.(10 یکسان آن طول سراسر در لوله مقطع سطح و

1)0555

2)4555

3)3055

4)4055

اولیة-111 دمای در هنگامیدر1مایعی و داریم آناختیار شیشهکه یکسطح روی میرا بهای مایع قطرهریزیم، ایصورت

به را مایع دمای اگر ماند. خواهد و2باقی 2برسانیم 1  ... حالت این در باشد،

تخت(1 را مایع زمین، گرانش کرد.نیروی خواهد تر

جاذبهنی(2 مولکولروی به مایع که میای وارد شیشه میهای کاهش الزاماً یابد.کند،

به(3 دیگر مایع، است قطرهممکن نماند.صورت باقی شیشه روی ای

هم4 نیروی و یافته افزایش دگرچسبی نیروی بی( و ثابت میچسبی باقی ماند.تغییر

حانمودار-111 یکظرف کف از ارتفاع حسب بر کل اختالطفشار مایع دو زیرینوی مایع اگر است. زیر شکل مطابق ناپذیر،

باشد، جیوه چگالی یکسو  باالیی مایع چگالی و باشد سانتیPجیوه است؟چند جیوه متر

1)83

2)95

3)151

4)81
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است؟عبارت -122 صحیح گزینه کدام
ب(1 بلوری شبکة نامنظواژه و بعدی سه آرایش توصیف اتمرای مولکولم یونها، و میها کار به جامد حالت در رود.ها
ساده2 یونی، ترکیب هر شیمیایی فرمول کاتیون( نسبت آنیونترین و میها نشان را آن سازندة دهد.های
نزدیک3 شمار به یونتری( همن کوهای عدد بلور، شبکة در یون هر پیرامون موجود میئنام گویند.وردیناسیون
می4 نشان طبیعت در یونی جامدهای وجود یون( میان دافعه نیروهای که یوندهد میان جاذبه نیروهای بر همنام ناهمناهای است.مهای غالب
درست -121 شده بیان مطالب از مورد اند؟چند

2و2TiOآ( 3Fe Oرنگ جمله رنگدانهاز ترتیب به که هستند معروفی سفیدهای و قرمز میراهای کنند.ایجاد
هوشمند آلیاژ نیتینولب( نام با فراوردهی ساخت در میکه کار به پزشکی و صنعتی فوالد،رودهای میواز ساخته شود.تیتانیم

ا گروهپ( شناسایی طیفساس روش در عاملی فروسرخهای است.،سنجی فروسرخ پرتوهای جذب در تفاوت
کربید سیلیسیم س(SiC)ت( تهیة در داردنکه کاربرد است.،باده کوواالنسی جامد یک

1)12)23)34)4
فلزهاگزینهکدامعبارت -122 مورد است؟نادرست،در

واکنششکل(1 و الکتریکی رسانایی میپذیری، را فلزها بلوریتوپذیری شبکة الگوی براساس کرد.توجیههاآنان
فلزه2 ساختار فلزها، بلوری شبکة مدل براساس کاتیون( از منظمی آرایش سا در آنها میان فضای در که است بعد هاه

ظرفیتالکترون ساختهاتمهای را دریایی اند.،
تیتا3 آهن(IV)نیم( و دانه(III)اکسید رنگ جمله از دوده و رنگاکسید ترتیب به که هستند معدنی وهای قرمز سفید، های

می ایجاد کنند.سیاه
ذوب4 نقطة فوالد به نسبت تیتانیم بیشو( خوردگی برابر در داشتهترمقاومت کمی چگالی دارد.اما تری
مقایسه -122 از مورد است؟چند شده انجام درست زیر های

شبکه:● فروپاشی MgOآنتالپی Na O MgF NaF2 2  ●:2شعاعیونی 2
12 11 9 8Mg Na F O

     

شبک● بلوراستحکام NaCl:ة KBr KCl ●:آنتالپیفروپاشیشبکهLiF NaF KF KBr    

1)12)23)34)4
زیر -122 نمودار به توجه دستهبا را خالص مواد رفتار است،که کرده است؟بندی درست گزینه کدام

دستةCموادجزوهاهیدروکربن(1 عناصر اغلب و ،sدستةو عناصر تdهمة تنوعهستندDموادجزوناوبیجدول شماروو
است.بیشDازCمواد تر

اصلی2 فراوانسنگةسازندترکیبترین( و پوساتةهاا در اکساید ماوادتارین باه متعلاه زماین فرماولAجاماد دارای و باوده
آناسSiO2مولکولی دمایی گسترة و مایعکه ت حالت مواداستدر به نسبت ،Cاست.بیش تر

باشتوانندمینیتینولمانندDمواد(3 برق جریان رساناییدنرسانای این آزادانةبهو حرکت باردارهمةدلیل آندرذرات بلوری  هاست.شبکة
عنا4 گروه( دوره14صر ساختارجدول در نوعای چهار میهر دیده وجامد آهنزشوند است.Dموادجزونگ

جلوه آیندهشیمی سوی به راهی شیمی، + ماندگاری و زیبایی هنر، از روشنای پیشنهادیترای قیقهد01:وقت
49تا77هایصفحه:3شیمی
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به -122 را خالی جاهای گزینه میکدام تکمیل کند؟درستی

وانادیم نمک محلول روی(V)آ( فلز با واکنش اثر ........ودر گرفتن الکترونبا وانادیم،به...... یون هر درمیازای سبز رنگ آید.به

شبکة فروپاشی آنتالپی Kبلورب( O2شبک فروپاشی آنتالپی است.MgOبلورةاز ................

اقیانوس کشتی پروانه مپ( ساخته تیتانیم از فوالد جای به دارد.،شودیپیما ................ تیتانیم چون

یون 2ت(
Mg

یون به 2نسبت
O

.دارد ................ بار چگالی

کم2(1 واکنش، بیشتر، ناچیز، بیش1(2یترپذیری کم، باالیی، ذوب نقطة  یترتر،
بیش2(3 واکنش، کمپذیریتر، کم1(4یترناچیز، کم، چگالی بیشتر، فوالد، از   یترتر

عبارت -122 از مورد درستچند زیر ؟هستندهای

تفاوت تفاوتبیشLiClوLiFشبکةفروپاشیآنتالپیآ( از است.LiBrوLiClشبکةفروپاشیآنتالپیتر

فروپاشی برای الزم انرژی ازب( یک هر از مول یک ترکیبشبکة فلوئوریددو کلریدوپتاسیم است.یکبهسدیم نزدیک دیگر

محلول اگر nپ(
V


الکترون23 تعداد باشد، بنفش رنگ بابه lهای  تعا2 باا آن الکتروندر lدارایهاایداد  در2

MnO25ترکیبکاتیون است.2 برابر

صورت به تیتانیم رنگ،TiO2ت( درةدانیک و است سفید بامعدنی آلیاژشدن میاثر تشکیل را نیتینول آلیاژ دهد.نیکل،

1)42)33)24)1

فرمول -122 گروهCوA،Bعناصرفسفاتشیمیاییاگر به متعلق وکه اصلی تنااوبیهای جادول از دوره یاک باه متعلق

چپ(،ندهست به راست )از ترتیب 3به 4A PO،4BPO3و 4 2C (PO گزینه( همة زیرباشد، هستند،نادرستهای

)نمادجزبه سههای... این برای شده هستند.(استفاده فرضی عنصر
اکسید1 بلور شبکة فروپاشی آنتالپی )Bبیش بلور، شبکة فروپاشی آنتالپی از است.Cاکسیدتر
نسبت2 کاتیونهاآنیونشمار( نسبتCعنصرسیلیکاتدرهابه آنیونهاکاتیونشماربا است.Aعنصرسولفاتدرهابه برابر
عنصر(3 عنصرDاگر بیشهمAبا یونی شعاع و بوده بهگروه نسبت باشد،Aتری بلورداشته ذوب عنصارنقطة از حاصل Dترکیب

بلورعنصربا ذوب نقطة از عنصرفلوئور از حاصل است.بیش،فلوئورباAترکیب تر
ترتیب4 مقایسة( یوندرست بار صورتچگالی به عناصر از حاصل B:های A C .است

عبارت -122 زیرهمة :جزبه،اندنادرستهای

آال(1 حاوی آلوده بیهدنیهوای همگی که است نمیهایی و بوده آنرنگ وجود آسانی به داد.توان تشخیص را ها
رایج2 طیف( روش بررسیترین برای ترکیبانواعسنجی شیمیایی و فیزیکی طیفخواص آلی فروسرخهای .استسنجی
الکترومغ3 پرتوهای برابر در ماده نمونه یک هرگاه گسترة( است ممکن گیرد، قرار آنناطیسی از پرتوهایمعینی و جذب را ها

بازتابباقی را دهد.کندمانده عبور یا
آسان4 پاک هوای به دسترسی و یافته افزایش رفاه و آسایش صنایع، گسترش و فناوری و دانش رشد با است.( شده تر

زیرموارد دامک -112 مطالب ؟هستندنادرستاز

واکنش غلظت2Oو2Nآ( افزایش موجب اتومبیل موتور میگازدر تروپوسفر در شود.اوزون

آالینده مقدار درب( هوا بیشهاشبهای میبه خود اندازة د.رسترین

قهوه رنگ بهپ( هوا اتومبیلعلتای موتور از خروجی آالیندة استواکنش اکسیژن گاز با .ها

گاز مقدار کاهش با هوا2NOت( افزای3Oغلظت،در همواره میتروپوسفری یابد.ش

(پ)و)آ((4(پ)و(ب)(3(ت)و(ب)(2(ت)و)آ((1
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ج -112 گزینه عبارتکدام خالی بهای را زیر میهای تکمیل کند؟درستی
می باشد ................ کمبود دچار بدن که هنگامی بازگرداند.آ( طبیعی حالت به را بدن عدسی و اسفناج خوردن با توان

فراورده و شیر است.ب( ................ ویژه به و پروتئین تأمین برای مهمی منبع آن، های
برای ظرفپ( متفاوتدو حجم یکسانمحتوبا دمای با خالص آب یکسانی ................ است.،

گرمایی(1 انرژی کلسیم، ذرات2آهن، تندی میانگین کلسیم، روی، )
ذرات3 تندی میانگین کلسیم، آهن، گرمایی4( انرژی سدیم، آهن، )
عبارت -111 از مورد درستچند زیر اند؟های

تولید برای فعالیتآ( به انبوه حجم در ماننغذا گوناگونی صنعتی فراهای نگهداری، نقل، و حمل تولید، است.د نیاز ... و وری
تخم شیر، نان، غذایی مواد بین در سراب( حبوبات، و بیشنةمرغ بقیه از جهان در نان است.مصرف تر

ماهیچه حرکت برای بدن نیاز مورد انرژی غذا، مصرف ارسالپ( جاباهپیامها، عصبی، یونهای مولکولجایی و ازهاا هاا
می تأمین را یاخته هر کند.دیوارة

کمت( گردو مقداری سوختن اثر در آزادشده انرژی است.مقدار ماکارونی مقدار همان سوختن از حاصل انرژی از   تر

1)42)33)24)1
شکل -112 به توجه گزینهبا کدام زیر، مولکول)هراست؟نادرستهای حاوی هستند.(دوظرف آب های

مولکول(1 تندی ظرفمیانگین در آب است.BوAهای برابر
ظرف2 در موجود آب گرمایی انرژی )Bدربیش موجود آب گرمایی انرژی از تر

است.Aظرف
جنبش(3 ظرفاندازة ذرات نامنظم ظرفBهای ذرات است.Aبا یکسان

دمای4 با آب مقداری کردن اضافه با )C85ظرف میانگینAبه و تندی میانگین ،
جنبشی سازندةانرژی نمیذرات تغییری صرکند.آن گرما اتالف از کنید.(ف) نظر

دارای -112 اولی که باشد موجود یکسان لیوان دو دارایmL011اگر دومی دمایmL011و در دو هر خالص، باشاند،C25آب
درباره مطلب آنکدام   است؟نادرستهای

مولکول1 حرکت سرعت میانگین است.( برابر لیوان دو هر در آب های
ویژه2 گرمایی ظرفیت است.ی( برابر هم با لیوان دو در آب
بیش3 اول لیوان با مقایسه در دوم لیوان در آب گرمایی ظرفیت است.( تر
به4 لیوان دو از یک هر در آب دمای رساندن برای )C35.است الزم برابری گرمای ،
از -112 مورد است؟هایعبارتچند صحیح زیر

از موارد برخی در هنوز می(cal)لریاکییکاآ( استفاده گرما مقدار بیان وبرای برابرشود کالری /یک kg.m .s
2 24 است.18

هم فرایند بستنیب( شدن گوا)سامانه(دما فرایند و است گرماگیر بدن سازبا و سوخت و است.رش گرماده آن
باکتری کمک به متان گاز هواپ( مردابهای در میزی تولید شود.ها

پیوند آنتالپی میانگین C)ت( C)،3پیوند آنتالپی میانگین C)برابر C).است
1)32)43)14)2
گزینه -112 است؟نادرستکدام

ماده(1 نمونه یک سازندة ذرات جنبشی انرژی گهم،مجموع انرژی با است.ارز آن رمایی

مولکول2 تندی میانگین محتوی( که ظرفی در آب دمایمیلی222های با آب محتویC60لیتر که ظرفی با 122است

دمایمیلی با آب میC60لیتر برابر باشد.است
ماده3 یک گرمایی ظرفیت ویژة( گرمایی ظرفیت وابستهآنبرخالف ماده مقدار ست.ابه

هم4 فرایندهای در گرما عالمت دمای( با شیر شدن آنC60دما ساز و سوخت و بدن بدن،با است.در منفی و مثبت ترتیب به

سالم غذای پیشنهادیدرپی دقیقه01:وقت
77تا94هایصفحه:0شیمی
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دمای0درون -112 با آب دمایC25کیلوگرم با آهنی گلوله همةC1000یک که این فرض با است. شده دووارد باین گرماا
شود مبادله گلوله،جسم فشارمرگدنچتقریببهجرم در آب تا باشد برسادجوشدمایبه1atmباید )ظرفیاتخاود ؟

ترتیب به آهن و آب ویژه 4/گرمایی 0/و2 سلسیوس45 درجة بر گرم بر است.(ژول
1)12222)6/6663)5/5554)7/777  

جرم -112 به اتانول و آب از محلولی که80به 1گرم
4

می تشکیل اتانول را آن 7دهد،جرم می/5 گرما دمایاگردهیم.کیلوژول

محلول 25اولیة Cو آب ویاژة )گرماای اسات؟ درست محلول، توسط گرما جذب از پس زیر مطالب از مورد چند باشد،
ترتیب به را 4اتانول 2و/2 بگیرید.(/4 نظر در سلسیوس درجة بر گرم بر ژول

ا میانگین جنبشیآ( سازندةنرژی ازذرات سازندةآن آهن0ذرات دمایکیلوگرم 45با Cاست.کم تر

دمای با اتاقی در شدن وارد از پس محلول 60ب( C،می آزاد .کندگرما

بیش گرمایی انرژی محلول ازپ( ات60تری دمایانولگرم 40با C.دارد
اندازة به محلول اولیة دمای سلسیوسدرج20ت( است.ة یافته افزایش

1)32)43)24)1
عبارت -112 از موارد هستند؟کدام صحیح زیر های

مول یک سوختن ازای به گرمایالماسآ( گرافیت، مول یک به میکمنسبت آزاد شود.تری
انرژی سطح کاهش با چگالش فرایند است.همادب( همراه

صحرایی یخچال در یک،پ( داخلیگرماگیفرایندانجام کوزة داخل محتویات شدن خنک باعث شود.میر
کلر و هیدروژن گازهای میان واکنش در شده آزاد گرمای ثابت،ت( دمای گرمااباهدر انارژی در تفااوت ماواددلیال یی

است.واکنش فراورده و دهنده
  (ت)و(پ)،(ب)(4(ت)و(ب)،(آ)(3(پ)و(ب)(2(ب)و(آ)(1

پیوندهایمیانگین -122 Oآنتالپی OوO Oبرابر ترتیب است.کیل498و204به مول بر 5تولیدازایبهوژول 6/ Lگااز
واکنش مطابق Hاکسیژن O (g) H O(g) O (g) 2 2 2 22 محیط2 با شده مبادله گرمای کیلوژول، کادامبراباربرحسب

با)است؟ برابر واکنش شرایط در را گازها مولی بگیرید9/00حجم درنظر مول بر هستند.لیتر فرضی اعداد (و
1)452)453)/22 54)/22 5  

است؟ -122 درست گزینه کدام

شیر(1 نوشیدن میC60در رُخ محیط به سامانه از انرژی شدن جاری فقط بستنی، خوردن فراوردههمانند دمای و هایدهد
می کاهش  یابد.حاصل

واکنش2 کک، زغال تأمیندهنده( که بوده آهن استخراج در رایج واکنشای این انجام برای الزم انرژی .باشدمینیزکنندة
شیمی3 بهدان( را شیمیایی واکنش هر در شده آزاد یا جذب گرمای تفااوتها باه وابساته عمده گمیاانطور ماوادانارژی رماایی

میواکنش فراورده و دانند.دهنده
فراوردة4 که هستند کربن آلوتروپ دو الماس و گرافیت ازتولیدی( حاصل گرمای آنواکنشو کامل است.سوختن یکسان ها

ازیک -121 دمایبراییآلکانمول 11/رساندن آب25 20لیتر Cدمای آن،به به.سوزدمیجوش یکاگر تولید کاربنازای مول
آلکاندی این سوختن از حاصل اینکه643تقریببهاکسید فرض با و شود، آزاد گرما به20کیلوژول احتراق گرمای از درصد

کدامرودمیهدر می، زیر موارد از مویک آلکان باشد؟تواند نظر 4)رد
J

g. C
آبcراو آب 1چگالی

g

mL
بگیرید.( نظر در

هپتاندی–2،2(1 بوتاندی–2،3(3پنتانمتیلدی–2،3(2متیل هپتانتیمدی–3،3(4متیل ل
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ازکدام -122 درسهایگزینهیک است؟زیر ت

فراورده(1 پایداری فتوسنتز، واکنش واکنشدر از بیشدهندهها است.ها تر

از2 آمونیاک تولید واکنش در بیشگازهای( انرژی سطح حاصل فراوردة هیدروژن، و واکنشنیتروژن دو از دارد.تری دهنده

واکنش(3 NH»آنتالپی (g) N H (g) H (g) 3 2 4 است.بزرگ«22 صفر از تر

یکسان،(4 مول تعداد و شرایط بیشCO2در انرژی وبهنسبتتریسطح دارد.اکسیژنگرافیت

گزینه -122 است؟نادرستکدام

اتم(1 دوگانهآرایش پیوند با اکسیژن و کربن است.ةنشانهای کربونیل عاملی گروه وجود

ادویه2 از امروزه گ( از جلوگیری برای میها استفاده ... و التهاب از جلوگیری ساز، و سوخت افزایش شود.رسنگی،

یافته3 می( نشان تجربی ادویههای دارویی و غذایی خواص که بهدهد ترکیبها به وابسته عمده آناهطور در موجود آلی است.ی ها

عاملی4 گروه اتم،( از منظمی آن،آرایش دارای آلی مولکول به که است میتنهاها فردی به منحصر فیزیکی بخشد.خواص

است؟ -122 صحیح زیر ساختارهای مورد در گزینه کدام

ترکیب(1 مولکولی )(1)هایفرمول به2و ،ترتیب(

C H O10 Cو12 H O8 است.9

عاملی2 گروه )موجود( ترکیب عااملی2در گروه مانند )

در باویاساتترکیبیموجود و طعام عامال باادامکاه

باشد.می

از(3 مولکول )یک ب1ترکیب کمک( سیر4ه حالت به هیدروژن درمیاتم آید.شده

4( ترکیب در )2( ترکیب همانند می1( یافت کتون عاملی گروه  شود.(

موارد -122 عبارتکدام هستند؟هایاز درست زیر

تأمین مواد میان از دآ( انرژی پروتئینکنندة تنها بدن، نمیر گلوکزمستقیماًتوانندها شوند.تبدیلبه

کلیبهب( آلکنآلکانطور از همها آنتالپیهای خود بیشسوختنکربن سوختی ارزش دارند.و تری

سوختن گرمای0پ( اتانول، بهتریبیشگرم می0سوختننسبت تولید متانول کند.گرم

تر یک مولی جرم هرچه کمت( آلی کمکیب سوختن آنتالپی باشد، بیشتر سوختی ارزش ولی دارد.تر تری

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

پیاده -122 دقیقه هر در مجموعا7ًرویاگر و چربی طی07گرم شده آزاد انرژی بسوزد، پروتئین و کربوهیدرات پیاده01گرم رویدقیقه

شدهبه آزاد انرژی با برابر کاملتقریب سوختن اثر ساوختدر )ارزش اسات؟ اتاان گرم کربوهیادراتپاروتئینی،چربایچند و

گرم07و33،07برابرترتیببه بر اتانکیلوژول سوختن آنتالپی kJ.molو
 C)است.(11560 ,H :g.mol )

  112 1  

1)/42 72)/85 63)/4 274)/8 56  

ترتیب -122 به اتین و پروپین گازهای سوختن آنتالپی گاا1300و1938اگر ساوختی ارزش باشد، مول بر باوتین-0زکیلوژول

سوختنکیلوژولچندتقریببه از حاصل گرمای اگر و است گرم گاز3کاملبر به-0گرم را 3بوتین، بدهیم،/4 آب کیلوگرم

آب درجدمای چند تقریب کرد؟ةبه خواهد تغییر 1سلسیوس 14 2/ J.g . C )
  آب

112 1(C ,H :g.mol )(c
   

1)/47 7،102)52،203)/47 7،204)52،10   
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واکن -122 به توجه زیرشبا برایآنHمقادیروهای الزم انرژی 4تبدیلها، یونNaH(s)گرم/8 سازندهبه گازی چنادهای برابار

Na)است؟کیلوژول ,H : g.mol )
  123 11 107Na(s) Na(g) H kJ    

2 22 436H (g) H(g) H kJ    

H (g) H(g) e H kJ
     3 76 

Na (g) e Na(g) H kJ
     4 496 

2 52 2 120Na(s) H (g) NaH(s) H kJ      

1)1612)3223)/80 54)644  

سوختن -122 ازازگرم4کاملاز 2و4CHمخلوطی 6C Hثابت فشار و دما در اکسیژن کافی مقدار گرماا212،در کیلاوژول
می اطآزاد به توجه با مسألهشود. مخ،العات در متان جرمی اوللدرصد است؟یهوط سوختنچقدر اتاان)آنتالپی و متاان

بابه برابر است.-0781و-348ترتیب مول بر C)(کیلوژول ,H : g.mol )
  112 1  

1)252)353)454)55 

سبک -122 دربارة گزینه صکدام نجیب گاز است؟ترین   حیح

بیش(1 هواکره در گاز این است.فراوانی زمین کرة در آن دیگر منابع از تر
بی2 محیط عنوان به دارد.( کاربرد فلزات برش و جوشکاری در اثر

همانند3 دی( سازنداکسیدکربن اجزای دمایةاز در مایع نیست.C200هوای
به(4 جزء تقطیر تهیهاز قابل طبیعی گاز ست.نیجزء
عبارت -121 از مورد زیرچند است؟نادرستهای

اصلی بیآ( محیط ایجاد برای جوشکاری در استفاده هلیم، گاز کاربرد .استاثرترین
و داده واکنش اکسیژن با سرعت به ماده یک سوختن، واکنش در میهمةب( آزاد گرما و نور صورت به آن شیمیایی د.شوانرژی

ناقص سوختن اثر در شده تولید مونوکسید کربن دوبارهکربنپ( و است ناپایدار شود.تبدیل2COبهوزدسوبتواندمی،
آبی شعلة رنگ گوگرد سوختن دارد.رات( همراه به

1)12)23)34)4
مورد -122 در زیر مطالب از مورد مونوکسیدچند   ؟استصحیحکربن

یکآ( سوختن هنگام فسیلیدر باشدرنگاگر،سوخت زرد فراورده،شعله دیگر همراه به گاز میاین تولید شود.ها
بی گازی بیب( است.رنگ، سمّی بسیار و بو

کم گاز این چگالی قابلیتپ( و هوا از است.انتشارتر زیاد بسیار محیط در آن
خ هموگلوبین ترکیبی میل ایت( با وون زیاد بسیار گاز ازن است.711بیش اکسیژن برابر

1)42)33)24)1
ازکدام -122 زیرگزینهیک   است؟نادرستهای

فلز(1 از استفاده میآننخست،هابرای استخراج معدن سنگ از طوالنی فرایندی طی و زیاد انرژی صرف با را کنند.ها
د2 که است اکسایش واکنش یک آهن، زدن زنگ آن( اکسیژن،ر با خشکآهن هوای قهوهدر آهن زنگ و داده رنگواکنش ای

می دهد.تشکیل
آلومینی3 وقتی می( واکنش اکسیژن با الیهم نمیهایدهد اکسایش فلز ساختمان،یابددرونی در گاهی دلیل همین دربه از سازی

پنجره میو استفاده آهنی جای به آلومینیمی شود.های
آلومین4 اکسید( می،یم فلز سطح به محکم که است پایدار و متراکم ساختار با چسبد.جامدی

زندگیدر در گازها پیشنهادیپای دقیقه01:وقت

77تا93هایصفحه:0شیمی
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عبارت -122 از تعداد است؟چه درست زیر های
بی● گازی بیآرگون ورنگ، است غیرسمی و آرگونبو تنبلواژة معنای واکنشباشدمیبه زیرا جو، به و داشته ناچیزی پذیری

دارد.بی شهرت اثر
شعلة● ازرنگ منیزیمحاصل میسوختن داده گرماا شاکر به که هنگامی و است زرد و سفید ترتیب به سدیم شاود،و

قهوه آن رنگ و شده شیمیایی تغییر میدچار شود.ای

به● را هوا فشار دما، از استفاده با مایع هوای تهیة میدر کاهش پیوسته دمایطور در و نیC200دهند آرگون، تروژن،
هستند. مایع حالت در اکسیژن و

شدن● جدا دیگازاساس آباکسیدکربن جزءدرو تقطیر مایعجزءبهفرایند آنبههوای جوش نقطة و چگالش نقطة هاست.ترتیب
1)12)23)34)4
شرکت -122 مواد ضرایب معادلمجموع در واکنشکننده کدام بزرگة عدد موازنه از اسپس   ت؟تری

1)Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)  2 3 2 3  
2)NH (g) O (g) N (g) H O(g)3 2 2 2   
3)C H OH(l) O (g) CO (g) H O(l)2 5 2 2 2   
4)BaCl (aq) Na SO (aq) BaSO (s) NaCl(aq)  2 2 4 4 
جفت -122 شمار درالکترونمجموع پیوندی گاوگرد کاربن هاایمولکوللاوویسساختارهای و شاماراکسایددیمونوکساید و

ناپیوندیالکترونجفت لوویسهای ساختار تریدر نیتروژن گزینهترتیببهفلوئوریدمولکول کدام است؟یدرستبهدر آمده
1)6،122)6،223)5،124)5،22
عبارت -122 از مورد صحیحچند زیر ؟باشدنمیهای

الکترون شمار نسبت درآ( ناپیوندی IClهای

شمار2 پیوندیالکترونبه برابرهای مونوکسید کربن باشد.می3در

مس در نسبت این برابر دو اکسید، سدیم در آنیون به کاتیون شمار نسبت است.(II)ب( اکسید
ترکیب نام Nهایپ( O2وMgOدی ترتیب اکبه منیزیم و مونوکسید است.نیتروژن سید

مولکولی ترکیب در اتم،XCl2ت( همة هشتاگر آرایش از کنند،ها پیروی گروهXتایی دارد.07در جای تناوبی جدول
1)12)33)24)4  

گزینهکدام -122 از است؟یک درست زیر   های

الکترون(1 موشمار در ناپیوندی کرومالکترونشمارباCOلکولهای اتم در ظرفیت الیة )های Cr)24.است برابر
گونه2 بین در دیمونونیتروژندی»های( کربن فسفاتاکسید، یون الکترون«سولفید، است.شمار برابر گونه دو در پیوندی های
گونة3 )«AsBr3»تری جفتآرسنیک تعداد و دارد نام درالکترونبرمید ناپیوندی لوویسهای برابرساختار است.9آن

الکترون4 آرایش یوننقطه–( NO»ای
:]صورتبه«2 O N O :] .است

مو -122 درستاکدام زیر مطالب از اند؟رد
یکسا شرایط در فلزواکنش،نآ( فلزهایAlپذیری است.بیشFeوZnاز تر

مس در کاتیون به آنیون شمار نسبت است.(I)ب( یکسان سولفید پتاسیم با اکسید
جفت شمار درالکترونپ( پیوندی شمارکمواحدیکHCNهای از باشد.میاکسیددی کربندریپیوندهایالکترونجفتتر

بهره افزایش برای فلزی اکسید عنوان به را )آهک( کربنات کلسیم کشاورزان برخی میت( خاک به افزایند.وری
پالستیک ساختار در زث( مدت در و داشته وجود اکسیژن سبز میهای تجزیه کوتاهی نسبتاً بازمان طبیعت به و گردند.میشوند

)آ)(1 (ت)و(پ)،(ب)(4(ث)و(ب)،(آ)(3(ث)و(ت)،(ب)(2(ت)و(پ(،
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است؟نادرستگزینهکدام -122

ازهااتمشمارتفاوت(1 فرمولی واحد هر ددر مسکاتترافسفر و ب(I)اکسید باشد.می11رابراکسید

نسبت2 مولکولالکترونجفتشمار( در ناپیوندی به پیوندی CHهای O2باشد.می2برابر

سوخت3 سوزاندن اثر در آالینده( فسیلی مانندهای CO،CO2،SO2،NO2،xهایی yC HوNOمی شود.تولید

برق،4 تولید منابع بین از یکسان( برق مقدار تولید ازای زغالبه از بیشاستفاده کمسنگ خورشید انرژی از استفاده و ترینترین

میراCO2مقدار د.کنتولید

عبارت -121 از تعداد زیرچه است؟نادرستهای

لوویس ساختار در ندارد.3PBrهمانند2COClآ( وجود دوگانه پیوند

جفت شمار درالکترونب( ناپیوندی لوویسهای با2Nمولکولساختار .ستا9برابر

الکترون شمار ساختارپ( در پیوندی CNهای
2

است.9برابر2

ساختار در الکترونالکترونشمارنسبت2CSت( به پیوندی است.های یک با برابر ناپیوندی های

1)12)23)34)4

است؟ -122 درست گزینه کدام

متصاعآالینده(1 آتشفشانهای فوران از )دشده سولفوریکNO2وSO2ها به شدن تبدیل با سرانجام نیتریک( و اسیداسید
جبران آبزیاناثرات زندگی بر داشتناپذیری .خواهند

مرجان2 کیسه( از گروهی آهکیها اسکلت با CaCO)تنان (s))3مقدار افزایش اثر در که میCO2هستند بین از آب روند.در
دارند.3 وجود طبیعت در هردو ناخالصی( همراه به )آهن هماتیت و ناخالصی( همراه به )آلومینیم بوکسیت )
الکتریکی4 وسایل سایر و سشوار از استفاده ردپای( افزایش دیباعث میهدراکسیدکربن   .دشوواکره

دی -122 کربن مقدار افزایش هواکرهبا ................،اکسید

مساحت(1 شمالیمیانگین نیمکرة در میبرف یابد.افزایش
بیش2 فروسرخ پرتوهای از( میهواکرهاتمسفرتری .شودخارج
می3 آغاز زودتر زمین، شمالی نیمکرة در بهار فصل شود.(
کرة4 دمای میانگین دی( کربن ردپای و میزمین کاهش یابد.اکسید

گزاره -122 از مورد گلخانهچند اثر دربارة زیر است؟های صحیح ای

مانند● گازهایی میCO2وجود جلوگیری زمین کرة دمای شدید تغییرات از هواکره کند.در

تابش● تنها بلندهواکره موج طول با مرئهای نور از مییتر بازتاب کند.را

عمده● بهبخش زمین سوی به شده تابیده خورشیدی پرتوهای از میای جذب زمین شوند.وسیلة

سوخت● برخالف هیدروژن گلخانهسوختن گازهای فسیلی نمیهای تولید کند.ای

1)12)23)34)4

گزینه -122 کدام است؟نادرستعبارت

به(1 طبیعی وجودباران سهدلیل واکسید اسیدی خاصیت دارای کربن ازکمpHاتمی است.7تر
اکسیدی2 در( آتشکه فعالیت میفشاناثر تولید باران،شود،ها آب در شدن وارد صورت میpHدر افزایش را دهد.آب
بهره3 افزایش برای که فلزی اکسیدی م( افزوده خاک به کشاورزی در مییوری دهد.شود کاهش را محلول یک اسیدی خاصیت تواند
ناقص4 سوختن از که اکسیدی طبیعی( میگاز مهمتواندمیشود،تولید و داده واکنش هوا اکسیژن با گلخانهمجددًا گاز تولیدترین را کند.ای
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است؟کدام -122 درست گزینه

به(1 خورشید از شده گسیل پرتوهای با رابطه زمیدر مینسمت جذب هواکره در پرتوها این عمده شود.بخش

به(2 خورشید از شده گسیل پرتوهای با رابطه زمیندر است.سمت زمین از شده بازتاب پرتوهای از بلندتر ورودی پرتوهای موج طول

به(3 خورشید از شده گسیل پرتوهای با رابطه زمیندر اسمت شده بازتاب پرتوهای از توجهی قابل توسطبخش زمین سطح ز

گلخانه میگازهای دام به افتند.ای

گلخانه4 گازهای جمله از آب بخار می( محسوب شود.ای

است؟ -122 درست زیر مطالب از مورد چند

جزء● تقطیر فرایند مایعبهدر هوای پایین،جزء گازی جوش نقطة میهرچه جدا مایع هوای مخلوط از زودتر باشد، شود.تر

شما● ترکیبنسبت در کاتیون به آنیون بیش(I)گالیمر کروماکسید در مقدار این از است.(III)تر سولفید

نیتروژن● اکسیدهای تمام شدن محلولیحل آمدن پدید سبب آب در محلولpHبادار همانند میاسیدی، گازدار شود.آب

دمایی● بیشنوسانات تعداد گلخانه درون دارددر درحالیتری اندازة؛ بیشکه گلخانه خارج در نوسانات است.این تر

1)42)33)24)1

سازگارموردکدام -122 پایدار توسعه مفهوم ؟نیستبا

زیست(1 پلیمرهای  پذیرتخریبتولید

کم2 با موتورهایی تولید انتشار( مقدار  CO2ترین

خودروها3 تولید میی( کار هیدروژن گاز با که  کنندی

پالستیک4 تولید پایینةپایباهای( بسیار قیمت با نفتی

ردپای -122 بردن بین از برای شهر یک درختCO2در قطراز با میسانتی04–39های استفاده اکسید کلسیم و شاود،متری

د درخت هر حدوداگر سال گاز0071ر قطارCO2مول باا درخات چناد زیار جادول به توجه با کند، 04–39مصرف

است؟بایدمتریسانتی داشته C)وجود ,O ,Ca :g.mol )
112 16 40     

شهر در موجود خودرو 5000تعداد
س در خودرو هر ازای به شده طی )مسافت km)8000ال

بهCO2جرم خودرو هر توسط شده کیلومترتولید یک g220ازای

سال در شده تولید کربنات کلسیم 8000تنجرم

1)335 102)416 10  

3)396 104)364 10 
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