
  

  
  88//1515زمان شروع آزمون: زمان شروع آزمون: 
  99//1515زمان پايان آزمون: زمان پايان آزمون: 

  نظام قديمنظام قديمعمومي عمومي 
  و تجربيو تجربي  رياضيرياضيرشتة رشتة 

  13991399فروردين فروردين   1515
  

  نام درس
ترازي بهةدر هر ردطور ميانگينبهآموزانمعموال دانش

  .اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد دهند.سؤال پاسخ مي10چند سؤال از هر
  سؤال پاسخ خواهيد داد؟ 10شما به چند سؤال از هر  4750 5500 6250 7000

   2 4 5 7 فارسيزبان و ادبيات 
   2 3 4 7  عربي

   3 5 6 8  دين و زندگي
   2 3 5 7 زبان انگليسي

  

  وقت پيشنهادي  ي سؤال ي صفحه شماره ي سؤالشماره تعداد سؤال نام درس
  15  2- 5 1-2020 دانشگاهيپيشادبيات زبان فارسي
  15  6- 9 21-40 20 3عربي

  15  10- 13 41-2060 دانشگاهيپيشدين و زندگي
  15  14- 16 61-2080 دانشگاهيپيشزبان انگليسي

  60  ــــــ ــــــ80 جمع دروس عمومي
  

  

  

  
فاطمه منصورخاكي مدير گروه

 پوريفرهاد حسين مسئول دفترچه
  ليال ايزدي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسولي:مدير مستندسازي و مطابقت با مصوبات

 فاطمه عظيمي آرايينگاري و صفحهحروف
 سوران نعيمي نظارت چاپ

  

  مونگروه آز
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

م شميراني، ـريـقدم، مـم اييـبراهيم رضين پرهيزگار، اسماعيل تشيعي، مجيد درويش، اـوده، حسـمي ستـمهدي آسمي، حنيف افخ  فارسيزبان و ادبيات 
 اي، الهام محمدي، حسن وسكريبخش زماني، اسماعيل گنجهمحسن فدايي، محمدجواد قورچيان، سعيد گنج

فاطمه  خواه، خالد مشيرپناهي،مسيح الهه سيدمحمدعلي مرتضوي،مسعود محمدي،درويشعلي ابراهيمي، ابوالفضل تاجيك، حسين رضايي،  عربي
 پوراسماعيل يونسمجيد همايي،اكي،منصورخ

فيروز نژادنجف، سيدهادي هاشمي، كبير،  مرتضي محسنيوحيده كاغذي،بقا،محمد رضاييپور،امين اسديانابوالفضل احدزاده،  دين و زندگي
 سيداحسان هندي

  فر محمدرضا ساالريان، جواد عليزاده، محسن كردافشاري، شهراد محجوبي، شهاب مهران  زبان انگليسي

 هاي برتر  ويراستاران رتبه گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس
هاي  مسئول درس

 مستندسازي

  فريبا رئوفي  ـــــــ  مرتضي منشاريمحسن اصغري،   محمدجواد قورچيان  محمدجواد قورچيان  فارسيزبان و ادبيات 

  فاطمه منصورخاكي  منصورخاكي فاطمه  عربي
 ،حسين رضاييدرويشعلي ابراهيمي،

  ليال ايزدي  تودار  هيرش صمدي  پور اسماعيل يونس

  محدثه پرهيزكار  محمدابراهيم مازني  ـــــــ  بقا محمد رضايي  بقا محمد رضايي  دين و زندگي
  پويا گرجي  ، فريبا توكليآناهيتا اصغري  محدثه مرآتي  نسترن راستگو  نسترن راستگو  زبان انگليسي

طراحان به ترتيب حروف الفبا  

ترتيب حروف الفبابه  و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد

 گذاري كنيد با روش دهدهي هدف

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 ?
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  ؟ذكر شده است نادرستمعني چند واژه در مقابل آن  - 1

: صواب)، (گنجشك: چغز)، (مستيحالت : نشئت)، (كن: رها بِهِل)، (ترين بزرگ: هينم)، (طردشده: مقهور)، (نور: فروغ)، (گاه جلوه: بارقه(
  فالخن): قلماسنگ)، ( درست

  چهار) 4  سه) 3  دو )2 يك) 1
  ؟اند ها درست معنا شده اژهدر كدام گزينه همة و - 2

  (آبزن: حوض كوچك)، (آرنگ: آرنج)، (اشباح: كالبدها)، (غوي: گمراه) )1
  )شجاعت: مردي پاي(جرگه: زمره)، (دستور: راهنما)، (كتم: پنهان داشتن)، ( )2
  بان)، (نابكار: بدانديش) ور: ديده بيغوله: ويرانه)، (ديدهوك: مرغ حق)، (چ() 3
  (توسني: سركشي)، (خواليگر: طباخ)، (ثنا: روشني)(برزن: محله)، ) 4

 ؟يابيد اماليي مي غلطدر متن زير چند  - 3

آيد و كسوت وقاهت بر تو چست. گفت: سه تن بابت اين سمت باشند: درودگري كه چوب تراشد و  ملك گفت: صفت سفاهت بر تو درست مي«

گرداند و از اجرت محروم  در كار خويش مهارتي ندارد، سر مردمان مجروح ميگزارد تا خانه بر وي تنگ شود؛ و ديگري كه  تراشه در خانه مي

  »ماند؛ و توانگري كه در قربت مقام كند و مال او به دست دشمن افتد و به اهل و فرزند نرسد.

   چهار) 4  سه )3   دو )2  يك )1
 ؟شود نميدر كدام بيت غلط اماليي ديده  - 4

  زنخ كم زن كه بر لوح اين قضا مستور شد رو  شاهدي مستانه آمد زاهدي مسطور شد) 1
  ي كنمـده پـنـرخـع فـالـته طـجسـبا آن خ  هاي شب فراغ ح تا گلهـك صبـيـو پـك) 2
  دـنـمـم كـه خـازو بـدم دو بـنـشـك  دـفنـوسـون گـبه خاك اندرون خار چ) 3
  تـفـج جـا رنـع بـبـن طـكـو و مـگـم  تـدت گفـايـگونه ب ون بدينـن چـسخ) 4
  ؟دام گزينه درست بيان شده استك - 5

داستان خسرو و شيرين بارها مورد تقليد شاعران پس از نظامي قرار گرفته است. بيدل دهلوي و وحشي بافقي از مشهورترين مقلدان اين ) 1
  اند. منظومه

  است. فنيو نثر كتاب مسجع و  است كشف المحجوب از جمله نثرهاي دورة ساماني) 2
  توان با شعر نمايشي در اروپا برابر دانست. نه را در ادب فارسي ميهاي عارفا داستان) 3
  شوند. الطير و مثنوي موالنا با بياني تمثيلي صدرنشين آثار بزرگ جهان مي آثار منظوم و بلند انساني و عرفاني چون منطق) 4
  

  دقيقه 15وقت پيشنهادي:   62تا1هايدرس/ صفحه14/سال اولنيماحث كلمب:دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
   ،دانشگاهي زبان و ادبيات فارسي پيش هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ 

  خود را بنويسيد: 10ز گذاري چند ا هدف
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

 صورت كه در اين نوع تشبيه، مفهوم برتري هاي درسي فارسي به آن اشاره نشده است، تشبيه تفضيل يا مرجح است. به اين يكي از تشبيهاتي كه در كتاب
جاي خنده است سخن گفتن شيرين پيشت/ كه آب شيرين چون«آمده است:  98سراسري رياضي سال  يكي بر ديگري وجود دارد. همانند بيتي كه در كنكور

  كه در اين بيت سخن گفتن معشوق از سخن گفتنِ شيرين برتر است. اين تعبير برتري، نوعي تشبيه است.» بخندي برود از شكرت
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 ؟تمام آثار درست استدر كدام گزينه نام پديدآورندة  - 6

  )محمد عوفي: االلباب  لباب  تذكرة(/ )چشمة روشن: غالمحسين يوسفي(/ رقو)قاضي اب: (سيرة رسول اهللا )1

  )بن خداداد ارجاني سمك عيار: فرامرز(/ )تصحيح ديوان سنايي: مظاهر مصفا(/ )صحيفة سجاديه: جواد فاضل( )2

  ): محمدرضا حكيميالحياة(/ )المحجوب: جالبي هجويري كشف(/ )شرح زندگاني من: اسالمي ندوشن( )3

  امام محمد غزالي): (المنقذ من الضالل/ )آبادي حيات يحيي: محمود دولت(/ )الميزان: عالمه طباطبايي( )4

 ؟هاي موجود در بيت زير در كدام گزينه همگي درست است آرايه - 7

 »تو  طالعم طوفاني از هجران طوالني  يابم كه هست كي به اقيانوس وصلت دست مي«

  تعليل اغراق، تضاد، تناسب، حسن) 2    استعاره، جناس، تضاد، تشبيه) 1

  تعليل، تناسب، تلميح استعاره، حسن) 4    اغراق، جناس، تلميح، تشبيه) 3

 . … جز ها درست است به روي گزينه هاي روبه همة آرايه - 8

  ا (مجاز ـ ايهام)ـير مـنة شبگـوز سيـاك و سـنـشـآه آت  يـچ درگيرد شبـگيت آيا هيـا دل سنـب )1

  تر از خطت كجا رويد نبات (مجاز ـ تناسب) وز شكر شيرين  الـا خيزد نهـر از قدت كجاز چمن زيبات )2

  اش (استعاره ـ اغراق)ـان بدرود بـوهرفشـرشك ديدة گـاز س  ام اي كه از هجر تو در درياي خون افتاده )3

  دله ـ تضاد)از (اسلوب معاـرض شد نمـتت بديد بر او فـچون قام  ت شب و روز در قيامـه هسـسرو سهي ك )4

 ؟كدام است» آرايي استعاره، ايهام، تشبيه، واج«هاي  ترتيب توالي ابيات زير از لحاظ داشتن آرايه - 9

  كه خدا هست در انديشة ما غافل از اين  الف) مدعي خواست كه از بيخ كند ريشة ما

  تـن اسـه بر بخردان اين سخن روشـك  تـن اسـمـي دشـكـي يـانـهـرا در نـب) م

  تـكي اسـه يـرانـه و تـمـغـه را نـمـه  اغـن بـل ايـبـلـت بـزار اسـر هـج) گ

  والن گردبادج خار و خس را بال و پر سازد ز  تر دگان را گرمـوريـكند زخم زبان ش د) مي

  ب، ج، د، الف) 2    الف، ج، ب، د) 1

  الف، د، ج، ب) 4    ب، الف، د، ج) 3

 ؟در كدام گزينه معناي متفاوتي دارد» تا«واژة  -10

  ورـود لذت حضـبـت غيبتي نـسـيـا نـت  كنم و شكايت نميـت تـبـت غيـاز دس) 1

نـك  رازـر آدم فـود از سـان بـهـا جـت) 2 نـبـس  دا ز  ا ر ز  ا بيـود  زـيـن ش    ا

  ايم ادهـشـان گـانـروي جـود ز آبـار خـا كـت  اند ت كشيدهـالمـان مـا بسي كمـر مـب) 3

  ام گويي به محراب اندري چون در نماز استاده  ام كر افتادهام در بحر ف تا دل به مهرت داده) 4
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 يابيد؟ مي» فعل مسند  مفعول نهاد«در كدام گزينه ساختمان جملة   -11

  خامي ثمر باشد، جدا؟ كي ز برگ خويش در  تا نگردد پخته، دل عضوي است از اعضاي تن) 1

  و را؟ـن تـها سازد دل روش ون نهان از ديدهچ  كنـد ـوا مـيه رسـنـ) پـرتـو خـورشـيد را آي2

  زون درد طلب مـطلوب راـب فـهسـت از طال  ) بـوي پيراهـن دليل راه شـد يـعـقـوب را3

  گـر گـردم تـو راتـا مـگر بر گرد سـر، بـار د  ريـواهم پـ) گرچه خاكستر شدم، باز از خدا خ4

 وجود دارد؟» وابستة وابسته«در متن زير چند   -12

فرياد سر در حلقوم  آلود آن امامِ راستين را كه همچون اين شيعة گمنام و غريبش در كنار آن مدينة پليد و در قلبِ آن كوير بي هاي گريه ناله«

    »گريست. برد و مي چاه مي

  ) هفت4  ) شش3   ) پنج2  ) چهار1

  است؟ متفاوتشده در كدام گزينه  هاي مشخص ري واژهنقش دستو  -13

    بينم بـه نـور طلـعـت تـو آفـتـاب مـي  ايدـرا جمال بنم مـا) چـو مـاه روي تـو 1

    گرفت اين مي پرزور چون عسس ما را  را ما) نداد عشق گريبان بـه دست كس 2

    هان پر استرا همان ز شكوة روزي د ما  ام ريختـ) دندان مـا ز خوردن نعمت تم3

  را مـاز بـاده شـد غـم و انـدوه بـيـشتر   شـ) چو تخم سوخته كز ابر تازه شد داغ4

 ؟كدام گزينه با بيت زير تناسب معنايي كمتري دارد -14

  »نيـيـي نبـلـيـي لـوبـر از خـيـه غـب    يـنـيـشـون نـنـجـدة مـر در ديـاگ«

  مـدان ميـن نـز سر، سر ز تچنان كه پاي     جنون عشق سراپاي من گرفت از من )1

  ت نمايد به چشم كرّوبي (فرشته)يا فرشته  ه چشم ارادت نگه كني در ديوـر بـگو) 2

  ار؟ـم يـشـب چـيـد ز عـابـر يـبـي خـك  زار  قـون بود در عشـق چـاشـرد عـم) 3

  دـنـر كـظـدي نـعـدة سـه راه ديـا بـالّ  گويي جمال دوست كه بيند چنان كه اوست) 4

  ؟فهوم كدام گروه از ابيات، با بيت زير تناسب بيشتري داردم -15

  »دـزنـارا گـكـي، آشـتـان راسـهـن  دـنـمـي ارجـادويـد، جـوار شـر خـنـه«

ل   لـار از گـادگـه يـده بـانـار مـخ  لـبـلـب يـاغِ بـه بـده بـانـف) زاغ مـا

  ريـيـر، دلـگ تـلـيـاه حـد روبـنـك  ريـت شيـشـش گـرامـران را فـيـو شـب) چ

  اـه الفـر در غـنـهاي ه زد زنگ، تيغ  اـه افـصـران در مـنـه يـد بـنـتـاخـا تـج) ت

  مـيـانـم يـا مـروند و م كانها همه مي  روشـاي دل مخ  هـلـفـنران سـه ن بيـد) زي

  جاي دانش را جهالت، جاي تقوا را ريا   هـ ) تا بدانند اين همه مردم كه نتواند گرفت

  الف، ب، ج )2    ، د، هـالف) 1

  ب، د، هـ) 4    ، هـج، د) 3
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 ؟تري دارد كدام گزينه با بيت زير تقارن معنايي بيش -16

جـريـف« مـهـب  ا  ر زيـخـان  د خارهـك  ارـهـنـور  و    »اـه در پاي اين گل ب

  ه راـانة آيينـالب نبود خـم از سيـم كـنَ  رابـو دامنان دل را خـزش تـيـد آمـنـك يـم) 1

  ه راـنـه برد شيريني آديـبـنـي شـخـلـت  يـرتـد عشـست شهـزهر منت ني ن بيدر جها) 2

  هست پيچيدن، كليد قفل اين گنجينه را  نشكني تا خويش را از دوست كي يابي نشان؟) 3

  اروب گرد كينه راـكند ج اري ميـخاكس  ه راـنـريـع دشمن ديـواضـازد تـس دوست مي) 4

 ؟نداردقرابت » ت او آنِ من شد زو مكن ياد/ بگفت اين كي كند بيچاره فرهادبگف«با بيت  گزينهمفهوم كدام   -17

  سـر كـوفته مـارم، نتوانـم كـه نپيچم  مـچـافل نتوان كـرد بـه هيـ) از يـاد تـو غ1

  تشنه را آب محال است كه از ياد رود  ) نـرود حسرت آن چـاه زنـخـدان از دل2

    رشتة بسيار اين عقد گهر دارد بـه ياد  ياد شمار آن سيمبر دارد به ) مرگ عاشق بي3

   هرگز از ياد مـن آن سرو خرامان نرود  و از لـوح دل و جـان نرودـش تزم نقـرگـ) ه4

  ؟است متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  -18

يـشـع) 1 ر د يـق  كـا نـي  ا نـر پـه  يـا   دـنـمـوشـنا اي هـردن شـوان كـكي ت  دـد

  اين سخن آسوده بر ساحل كجا داند كه چيست  ل ما داند كه چيستغرقه در درياي عشقش حا )2

  ه را آخر نيستـلـسـلـن سـي ايـانـشـريـه پـك  مـتـفـدم گـو ديـف تـر زلـه سـروز اول ك )3

  ران نبودـدم كـديـك بـيـنو ـر را چـحـن بـوي  ق اوـشـوب عـرم از آشـيـه گـرانـم كـتـفـگ )4

 شود؟ در كدام بيت ديده مي» ز تن مستور نيست/ ليك كس را ديد جان دستور نيستتن ز جان و جان «مفهوم بيت:  -19

ا   هـا مـ) ديـدة ايـن هـفـت رنـگ جـس1 ر روح  آن  ـقـاب  ن زيـن  بـد  ـيـا ن   در

  عاقبت هر يك به اصل خويشتن واصل شود    بود) جان تو از عالم علوي، تنت سفلي 2

ـ  ) تـن ز جـان يافت رنگ و بوي و خطر3 ـر جـان چـو نـي بـود بـي يتـنِ ب    ب

  اشد جـان ز جـان دورـه بـاشد كـال بـب  ) تـن از تـن دور بـاشـد، هست مقـدور4

اي بينگارد و در نظرش اگر يك روي زندگي زشت  بست كه پيشامد ناگوار را فاجعه قدرها دل نمي به اين زندگي گذرا آن«مفهوم عبارت  -20

 بيت ارتباط دارد؟  با كدام» .پناه برد شد، روي ديگري بود كه بشود به آن مي

  الي نيافتهـت كمـافـرم زوال يـمـع  ال يافتـي كمـلـه به كـچـر آنـل شود هـزاي) 1

  تـكه گلستان تو را نوبهار بسيار اس  به يك خزان مكن از حسن خويش قطع اميد) 2

3 (دواريصعب است نااميدي بعد از امي  دمـيـر امـبـود مـم از خـلـدوار وصـيام  

ردنـكه بوستان اميدم بخواست پژم  الـبوي وص ت اي باد مشكـويمـكر گـه شـچ) 4
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۲۷ -  ۲۱الجواب للّترجمة أو التعريب أو المفهوم ( يعّين األصّح و األدّق ف:(  
  »:أ تأمروَن الّناس بالِبرِّ َو َتنَسوَن أنُفَسکم« -21
 ؟!شدندن فراموش آيا مردم را به نيكي دستور دادند و خودشا) 1

 كنيد؟! دهيد و خودتان را فراموش مي آيا مردم را به نيكي فرمان مي) 2

 كنيد؟! كنيد و خود را فراموش مي چگونه مردم را به نيكي دعوت مي) 3

  كنند؟! دهند و خود را فراموش مي ها را به نيكي فرمان مي آيا مردم آن) 4
   »:اليومية؟! كصلوات ي تتوّجه إليه بحّب کثير فولکن ال كتهوی إله كأتعّجُب کيف تّدِعی انّ « -22
  آوري؟! ) در شگفتم چگونه مدعي هستي كه خدا را دوست داري، ولي با عالقه در نمازهايت به او رو نمي1
ات به او توجه  اي زياد در نمازهاي روزانه كني كه خدايت را دوست داري، اما با عالقه كنم چگونه ادعا مي ) تعجب مي2
  كني؟! مين

) چگونه تعجب نكنم وقتي مدعي هستي كه خدايت را بسيار دوست داري، اما در نمازهايت در طول روز به او توجه 3
  كني؟! زيادي نمي

   خواني؟! ات را با عشق زياد نمي كني كه خدا را دوست داري، ولي نمازهاي روزانه زده نشوم وقتي ادعا مي ) چگونه شگفت4
   …كافران »: ا قد حسبوا أّنهم َيستطيعوَن أن يقتلوا الّنبّي لكّن المرأة المسلمة دافعت عنه دفاعًا!الكافرون كانو « -23
  توانند پيامبر خدا را به قتل برسانند، ولي زني مسلمان حتماً از او دفاع كرده بود! بردند كه مي ) گمان مي1
  ن مسلمان از او قطعاً دفاع كرد!توانند پيامبر را بكشند، ولي ز ها مي ) پنداشته بودند كه آن2
  ها خواهند توانست رسول خدا را بكشند، اما زن مسلمان بدون شك از او دفاع كرده بود! ) گمان برده بودند كه آن3
 پنداشتند كه پيامبر را خواهند كشت، اما آن زن مسلمان يقيناً از او دفاع كرد! ) مي4

 »:درسًا عاد إلی الفارِس و قال: ُولدُت من جديٍد!لّما شعر الّرجل بأنَّ الفارس َعلََّمُه « -24
 كه مرد احساس كرد كه از سواركاري درسي آموخته است، نزد سواركار بازگشت و گفت: دوباره متولد شدي! ) وقتي1

  كه مرد احساس كرد كه سواركار به او درسي آموخت، به طرف سواركار بازگشت و گفت: دوباره متولد شدم! ) وقتي2
  شوم! نزد سواركار بازگشت و احساس كرد كه از سواركاري درسي ياد گرفته است و گفت: دوباره متولد مي ) مرد3
   گاه كه مرد نزد سواركار بازگشت احساس كرد درسي به او خواهد آموخت و گفت: دوباره متولد شدم! ) آن4

دقيقه 15وقت پيشنهادي:    57تا  1صفحة  /4تا پايان درس  1/ درس 57تا  1صفحة / 3نيمي از كتاب عربي مباحث  : 3عربي

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،3 عربيهاي درس  گويي به سؤال روع پاسخلطفاً قبل از ش

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  ون امروزبراي آزم 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

  

 به مرور وكنيم، سپس  زني و پرسيدن سؤال از خودمان شروع مي هاي پربازده براي مطالعه، روش بازيابي است. در اين روش، مطالعه را با تست يكي از روش
  پردازيم. رفع اشكال مي
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 »:لحديثة!ات ا    أعماق البحار بواسطة المعدّ  ييستطيع اإلنسان اليوم أن يغوص ف« -25
  تجهيزاتي جديد غواصي كند! ةوسيل تواند در عمق دريا به ) انسان، امروزه مي1
  ) انسان در حال حاضر قادر به فرورفتن در اعماق دريا توسط تجهيزات جديد است!2
  تجهيزات جديد در اعماق درياها غواصي كند! ةوسيل تواند به ) امروزه انسان مي3
   ت توسط تجهيزات جديد در عمق درياها فرو رود!) امروزه انسان توانسته اس4

  »ما تلق من تهوی َدِع الدنيا و أهملها! متی«عّين الّصحيح في المفهوم:  -26
 قراري است بناي عاشقي بر بي/ خام كاري است ،به عشق اندر صبوري) 1

 نگاه دار سر رشته تا نگه دارد/ گرت هواست كه معشوق نگسلد پيمان) 2

 چون عاشقان/ هر چه داري جمله دربازي خوش است) در طريق عاشقي 3

  آن كه يوسف به زر ناسره بفروخته بود/ يار مفروش به دنيا كه بسي سود نكرد) 4

  :»كنم! كنم، خداوند را شكر مي هاي زيبايش نگاه مي كمان با رنگ رنگين ةهنگام بارش باران وقتي به پديد« -27
 الجميلة عند نزول المطر أشُکر اهللا! إذا أنُظر إلی ظاهرة قوس قزح مع ألوانها) 1

  عند نزول المطر إذا نظرُت إلی ظاهرة قوس قزح مع ألوانها الجميل أشُکر اهللا کثيرًا!) 2

  إذا نظرُت إلی الظاهرة قوس قزح مع لونها الجميل عند نزول األمطار أشُکر اهللا!) 3

  الجميلة أشُکر اهللا!عندما تنزل األمطار و أنُظر إلی ظاهرة قوس قزح مع ألوانها ) 4

 ) يناسب الّنّص ) بما ۳۳ - ۲۸اقرأ الّنّص التالي بدّقة ثّم أجب عن األسئلة:  
في الكتب الُمقّدسة قصص عبادة األصنام  لّسنين في األزمنة القديمة، نجدمفهوم عبادة األصنام إلى آالف ا عودي

 علعبادة األصنام قد انتشرت في جمي دةالّنسخة الجدي فَسنِجد أنّ  وم،إذا أسرعنا الّزمن إلى الي و ،اءفي زمن األنبي
الّسالم) من قبل، إن کانت األصنام في الماضي  عليهم( اءأنحاء العالم، بل و أسوأ مّما كانت في زمن األنبي

من طين، بشر مثلي و مثلك، وجد الّناس أنفسهم  أصنام ُخلقت قد وممصنوعة من الخشب و الحجارة، فإّن الي
بعض الّناس من الّصغير إلى لُأسوة  کونوني رُ المشاهي عادةً  ؛رالمشاهيکعلى بشر مثلهم  عتمدونَ يو  ؤمنونَ ي

     !اءمثلهم أغني صبحواوَن أن يُ تمنّ مثلهم ي تحّدثونيمثلهم و  لبسونفي عشقونهمي هم س؛يقدالكبير علی حّد التّ 

  : الخطأ عيِّن -28
  !حيالمس الديقبل م یعبادة اآللهة تعود إل) 1

  م المعبودات!ِمن أقدَ  نيمصنوعة ِمن الطّ الصنام ألا )2

  اإلنسان! یإل اءيلت بعض األصنام من األشتحوَّ  قد )3

  د أخبارًا عن عبادة األصنام في الّتورات!أن نجِ  مکني )4



   8: ةصفح  (تجربي و رياضي)نظام قديم عمومي   99 فروردين 15 آزمون -)6( ةپروژ 
 

  من الّنّص؟ نستنتجماذا  -29
  نوع حديث من عبادة األصنام منحصٌر في الّشباب!) 1

  دون آلهة غير اهللا!علی مّر العصور کان أشخاٌص يعب) 2

  قد ُتخلق أصنام علی ضوء ما حدث من اإلفراط في الُحّب!) 3

  في عصرنا الحاضر لم يبق أثٌر من األصنام القديمة و عبادتها!) 4

  للّنّص؟ المناسب عنوانالما هو  -30
  الجاهلّية الحديثة، عبادة األصنام البشرّية!) 2     !ةالعصريّ   اآللهة) 1

 !صور من اآللهة الباطلة )4   قديم و العصر الحالّي!عبادة األصنام بين ال) 3

  ّ٣٢و  ٣١حليل الّصرفّي (عيِّن الّصحيح في المحّل اإلعرابّي و الت(:  

 »:يتحّدثونَ « -31
  »مثل«فاعله: /  مبني للمعلوم –) ح د ثمزيد ثالثي (حروفه األصلّية:  –فعل مضارع ) 1

 جملة فعلّية فاعلهمع و  ) / فعلٌ َتحديث، مصدره: حدَّثَ مزيد ثالثي (ماضيه:  –مضارع ) 2

 جملة فعلّيةمع فاعله / معرب  –ث) (مصدره: تحدُّ مزيد ثالثي  – للغائبينَ  –فعل مضارع ) 3

   »مثل«فاعله: و  فعلٌ ») / َفعيل«مزيد ثالثي (مصدره علی وزن  – للغائبينَ ) 4

 »:الَمشاهير« -32
  مجرور بحرف الجرّ /  معرب - معرفة –) ش ه ر(حروفه األصلّية:  مفعولاسم ) 1

  لجرّ مجرور بحرف ا/  »)َمفعل«اسم مکان (مفرده علی وزن  – مذّکر – اسم) 2

  »مثل«و مجرور؛ و خبر لمبتدأ  جارّ »: کالمشاهير«/  مفعولاسم  –) المشهور(مفرده:  مکّسرجمع ) 3

 و مجرور جارّ »: کالمشاهير«مجرور بحرف الجّر، معّرف بأل /  –) فعله: َشهرَ ( مکاناسم  – تکسيرجمع ) 4

 !»اءفي زمن األنبي د في الكتب الُمقّدسة قصص عبادة األصنامنج«في التشکيل:  الخطأعيِّن  -33
  َزَمنِ  -ِقَصَص  -الُکُتِب ) 2     األنبياءِ  -ِقَصَص  -َنِجُد ) 1

 األنبياءِ  - نامِ األصْ  -الُکُتِب  )4    ِعباَدةَ  -دََّسِة الُمقَ  -َنِجُد ) 3

 »منها أيضًا!… من األمراض فأقول لکم: … هم «للفراَغيِن:  الخطأعّين  -34
 َخفوا -خافوا) 2    خافوا -خافوا) 1

 ال تخافوا -يخافون) 4    خافوا -يخافون) 3
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 :في المعتلّ  الخطأعيِّن  -35
  »إّن األرض يرثها عبادَي الّصالحون«) 2  !لن َيَخف المؤمنوَن من الكّفار) 1

  »ُتْب علينا إّنك أنت الّتواب الّرحيم«) 4  !َلم َتَنْم الّطفلُة ليًال ألّنها كانت مريضةً ) 3

  لفعل:عيِّن ما يبيِّن کيفيَّة وقوع ا -36
  أحسنُت إلی جميع البؤساء إحسانًا و توّکلُت علی ربِّي!) 1

أُت ليًال!) 2   ألبعد نفسي َعن الخوف و القلق إبعادًا توضَّ

  هذا اُالسبوع لُنطالع دروسنا الَجديدة مطالعة الُمجّدين!) 3

 4 (!  بعُض الّناس يشربون الّشاَي ساخنًا و هذا ُمضرٌّ

                                                                 عّين المفعول المطلق:         -37
   سان بالفرح و الّنشاط بعـد أن ينال حّقًا!نيشُعر اإل) 1

  إّن لمن يعّلمنا کلمة حّقًا عـظيمًا عـلينا!) 2

   ية ال تضّيع حّقًا من أحٍد!بفي الحياة تر  كلتکن تربيت) 3

  ليس نادمًا حـّقًا! طالب العـلم تحّمل صعوبات کثيرة و) 4

  : اثنين مفعول فيهالفيها  ال يکونعّين العبارة اّلِتي  -38
                ما الفرق بين الکآبة و اْلحزن؟ فنعوذ باهللا دائمًا منهما!  ) 1

  إذا رأيت رجًال َيمدحك بغير ما فيك أمام الّناس فال تنتظر منه خيرًا!) 2

  ب شجرة لإلستراحة!أثناء سفري شعرُت بالّتعب فتوّقفت قر ) 3

       رّبنا! إجعل هذا اليوم حامًال لنا من اْلخير فوق ما نرجو!) 4

  الحال: فيها ليستعبارة عّين  -39
            تنَجح في أداء الواجبات َکِسًال! ال) 2   تواصل مطالعة الّدروس َتِعبًا! ال) 1

  إلی وجه والَديه َمحزونًا! نظر الّطفل) 4   الّطريق الحّق! بها إلهي، أعطني معرفًة أعرف) 3

 :الحال فيها ممنوع من الصرف  صاحب يعيِّن العبارة اّلت -40
  َيعيش المؤمن في الدنيا خاشعًا! )1

  ديًا!تأراضينا مع یَهَجم العدّو عل) 2

  !كالرميصاء َتقدَّمت جريَئًة و َغَرَست خنجرها في ظهر المشر  )3

 َقرأُت هذا الكتاب و فهمت مسائله صعبة!) 4
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  ؟ايم ، كدام پشتوانة درست را تحكيم بخشيده»تواند از ويژگي ذاتي اختيار فرار كند. كسي نمي«اگر معتقد باشيم:  -41

1 (ر به تقدير الهي، محال است.تخلف از دايرة امور مقد  

  منافاتي ندارد. با آن قضا و قدر الهي با اختيار انسان سازگار است و) 2

  از قانونمندي جهان و نظم موجود در آن نيست.تقدير، چيزي غير ) 3

  هر چيزي در جهان مهندسي و قاعدة خاص خود را دارد و جهان بر مبناي اين قواعد بنا شده است.) 4

42- ت عقيده به در تشريح و توضيح علي»لين وم هن دونم متنباطي توان مستمسك قرار داد و از نتيجة حاصله، چه اس ، كدام آيه را مي»ما لَه

  ؟توان داشت مي

  انحصار حق تصرف براي خدا - »و للّه ما في السماوات و ما في االرضِ«) 1

  واگذاري ابالغ فرمان الهي به پيامبر -» و للّه ما في السماوات و ما في االرضِ«) 2

  پيامبرواگذاري ابالغ فرمان الهي به  - » فَاتَّخَذتُم من دونه اَولياءقُل اَ«) 3

  انحصار حق تصرف براي خدا - » م من دونه اَولياءقُل اَفَاتَّخَذتُ«) 4

  ؟يادآوري اخذ پيمان خدا در نهاد آدمي با كدام عبارت قرآني معرفي شده است و انذار الهي در مورد آن، چيست -43

  »ستقيمهذا صراطٌ م« -» اَنِ اعبدوني« )2  »اليه صراطاً مستقيماً« -» اَنِ اعبدوني«) 1

3 (»دوه4    »هذا صراطٌ مستقيم« -» فَاعب (»دوهصراطاً مستقيماً« -» فَاعب ليها«  

آورد و حاكي از فراگير  ، چه پيامدهاي نامباركي را به دنبال خود ميها آن خودخواهي مردم در عرصة جامعه و اهل ايثار و تعاون نبودن -44

  ؟شدن كدام رويداد است

  ظهور شرك عصر جديد، مانند شرك قديم -و تعالي  از بين رفتن امكان رشد) 1

  ظهور شرك عصر جديد، مانند شرك قديم -ارزش قائل نبودن براي سالمتي ديگران ) 2

  تفرقه و تضاد و دوري از تعادل و هماهنگي –ارزش قائل نبودن براي سالمتي ديگران ) 3

  تعادل و هماهنگي تفرقه و تضاد و دوري از -بين رفتن امكان رشد و تعالي  از) 4

هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
   ،دانشگاهي پيشدين و زندگي هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10زمون قبل چند از عملكرد شما در آ
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

  دقيقه 15وقت پيشنهادي:   63تا  2هاي  صفحه/  درس) 6/ (سال اول نيممباحث كل : اهيدانشگ پيشدين و زندگي 

 توانيد از مطالب متنوع درس دين و زندگي (نمونه سؤال امتحاني، ها با مراجعه به سايت كانون مي ها روزدرس دين و زندگي در كانون است. شنبه شنبه
  .) استفاده كنيد…آزمونك، سؤاالت پيشنهادي و 
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خداوند براي «و » ورزند رفتار خدا با آنان كه در راه باطل هستند و با حق عناد مي«و » دو دسته شدن مردم در برابر دعوت انبيا«مفاهيم   -45
و ال يحسبن «ريفة دارد و آية شاشاره هاي الهي  ترتيب به كدام سنت به» كند ها را فراهم مي هر دو گروه امكانات و لوازم رسيدن به خواسته

  هاست؟ مرتبط با كدامين آن» …الذين كفروا انما نملي لهم 
  اولين -امداد  - استدراج  -امداد ) 2    اولين - امداد  - امالء  - ابتالء ) 1
  دومين - توفيق  - استدراج  - ابتالء ) 4    دومين - امداد  -امالء  -امداد ) 3
دوستي معلول چيست و به كدام بعد توحيد عبادي اشاره دارد و كدام آية  نوع و خواهي دالتطلبي، ع هاي برتر مانند حقيقت ظهور بيشتر گرايش - 46

  ؟شريفه به آن اشاره دارد
  »…من يسلم وجهه الي اهللا و هو محسن « -فردي  - پيش رفتن در مسير الهي ) 1
  »…من يسلم وجهه الي اهللا و هو محسن « -اجتماعي  - پيش رفتن در مسير الهي ) 2
  »…ان اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوت « -فردي  -خواست و تمايالت دنيايي  شدن ازدور ) 3
  »…ان اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوت « -اجتماعي  -خواست و تمايالت دنيايي  شدن ازدور ) 4
و كدام  ايم كردهكدام سنن الهي اشاره  ترتيب به به» نه در نقشة جهان نقص و اشتباهي وجود دارد و نه در اجرا و پياده كردن آن«اگر بگوييم:  - 47

  ؟ترتيب به آن اشاره دارد آيات شريفه به
  »هو الذي يحيي و يميت فاذا قضي امراً« -» ان تدرك القمر لها ال الشمس ينبغي« - قدر  -قضا ) 1
  »ان تدرك القمر لها ال الشمس ينبغي« -» هو الذي يحيي و يميت فاذا قضي امراً« - قدر  -قضا ) 2
  »هو الذي يحيي و يميت فاذا قضي امراً« -» ان تدرك القمر لها ال الشمس ينبغي« - قضا  -قدر  )3
  »ان تدرك القمرلها ال الشمس ينبغي « -» هو الذي يحيي و يميت فاذا قضي امراً« - قضا  -قدر ) 4
يك مبناي روايي معرفي كنيم، پيام » ه نابينا چه سودتابد ز ذرات جهان/ هر دو عالم پر ز نور و ديد مهر رخسار تو مي«اگر بخواهيم براي شعر  - 48

  ؟كدام حديث دستگير ما در اين مقصود است
  »تفتقر اطعني في ما امرتك اجعلك غنياً ال) «2    »الحمد اهللا المتجلي لخلقه بخلقه) «1
  »صني امن من عذابيال اله اال اهللا حصني فمن دخل ح كلمة) «4  »تفكروا في ذات اهللا الو  ء  في كل شيتفكروا ) «3
هاي امروزي چيست و كدام عامل موجب شده است كه جايي براي خلوت انس با خدا و درك معنويت نيايش با او باقي  بت جديد انسان -49

  ؟نماند
  ها فزوني يافتن شهوات در دل - وارد نكردن دين و دستورات خدا در زندگي روزمره ) 1
  غفلت از ياد خدا و آخرت -رساند  هايشان مي به هوسها را  هوي و هوس و آنچه و آن كس كه آن) 2
  ها فزوني يافتن شهوات در دل -رساند  هايشان مي ها را به هوس هوي و هوس و آنچه و آن كس كه آن) 3
  غفلت از ياد خدا و آخرت - وارد نكردن دين و دستورات خدا در زندگي روزمره ) 4

، به كدام نتيجه پي »در كشت محصول تدبير خدا«و » اند فراد كه دخالتي در كشت او نداشتهساير اتدبير «در مقايسة تدبير انسان زارع با  -50
  ؟آيد دست مي بريم و مفهوم دوم از دقت در كدام آيه به مي

  »انَّ اهللا ربي و ربكم« -نقش زارع در طول تدبير الهي است.  - فقط تدبير زارع نقش دارد. ) 1
  »انَّ اهللا ربي و ربكم« -شرك است.  ،قائل بودن به نقش انسان - فقط تدبير زارع نقش دارد. ) 2
  »ما لَهم من دونه من ولي« -شرك است.  ،قائل بودن به نقش انسان - اي داشت.  نبايد در كنار تدبير خدا، تدبير جداگانه) 3
  »ما لَهم من دونه من ولي« - هي است. نقش زارع در طول تدبير ال - اي داشت.  نبايد در كنار تدبير خدا، تدبير جداگانه) 4



   12: ةصفح  (تجربي و رياضي)نظام قديم عمومي   99 فروردين 15 آزمون -)6( ةپروژ 
 

، مفهوم مستنبط از كدام آية يا لجاجتانسان در راستاي انتخاب مسير هدايت  از سنت و قانون نهاده شده توسط خداوند در دستگيري -51

  ؟شريفه است

1» (لَ لَو والقُرَى أَنَّ أَه نُوا ونَ اتَّقَوا لَفَتَحنَ آمم رَكَاتلَيهِم با عالسو اءاألَرضِ م«  

  »هم لَا يفتَنُونَ يقُولُوا آمنَّا و أَحسب النَّاس أَن يترَكُوا أَن) «2

3» (ينَ كَفَرُوا ونَّ الَّذبحسا لَا يوا إِثمادزديم لي لَها نُملهِم إِنَّمأَنفُسم خَيرٌ لي لَها نُملأَنَّم«  

4» (كُلدا نُم هؤُالء و ؤُالءه بر طاءن عمبر طاءما كانَ ع و حظُوراًكم ك«  

  ؟الهي در آيات قرآن چگونه وصف شده و علت گرفتاري كافران به عذاب خواركننده، كدام عامل است هاي آزمايش موردها در  پندار انسان  -52

  »إِنَّما نُملي«ـ » ونَلَا يظلَم هم و) «2    »إِنَّما نُملي«ـ » يفتَنُونَ و هم ال) «1

  »ليزدادوا إِثماً«ـ » لَا يظلَمونَ هم و) «4    »ليزدادوا إِثماً«ـ » يفتَنُونَ و هم ال) «3

  آيد؟ دست مي كدام مفهوم به» مستَقيمو أَنِ اعبدوني هذا صراطٌ «و ...»  فُرَادى أَن تَقُوموا للَّه مثنَى و بِواحدةٍقُل إِنَّما أَعظُكُم « ةاز ارتباط دو آي - 53

  است. در ربوبيتتوحيد  ةنتيج ،) توحيد عبادي2  قيام براي خداست. ،) يكي از مصاديق بندگي1

  صراط مستقيم است.به ورود  ،) از مصاديق قيام و بندگي4  بندگي براي خداست. ،) يكي از مصاديق قيام3

  »؟برم از قضاي الهي به قدر الهي پناه مي« :مايندفر حضرت علي (ع) مي ،براساس كدام آية شريفه -54

1» (لَا الشَّمس رَ والقَم ا أَن تُدرِكي لَهغنبارِلَا الََّ يابِقُ النَّهيلُ س«  

2» (الس كمسي إِنَّ اللَّهاتاوم و أَن األَرض الَتَا تَزُولَا ون زإِن لَئ هعدن بم دن أَحا ممكَهأَمس«  

3» (الس يناهدإِنَّا هراًبِيلَ إِما شاك و كَفُوراً اإِم«  

4» (بن ررُ مائصكُم باءكُمقَد ج«  

  ؟شود ماندگي و خسران ما مي سبب رشد و كمال و يا عقب ،سنّت حاكم بر پيام كدام حديث  -55

  »ن يعيش بِاألَعمارِيعيش بِاإلِحسانِ أَكثَرُ مم نم بِاآلجالِ و يموت نأَكْثَرُ مم نوبِمن يموت بِالذُّ) «1

  »فتنَةًالخَيرِ  بِالشَّرِّ و نَبلُوكُم و الموت ذَائقَةُنَفسٍ  كُلُّ) «2

  »هم لَا يفتَنُونَ يقُولُوا آمنَّا و أَحسب النَّاس أَن يترَكُوا أَن) «3

  »ئهافي إِيمانه زِيد في بلَ كُلَّما زِيد اَلميزَانِ فَّةِكَ بِمنزِلَةِ اَلمؤمنُ إِنَّما) «4
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  ؟ساز چنين امري كدام است چرا خداوند متعال قدرت اختيار و اراده را به ما عطا كرده است و زمينه -56

  ـ اعتقاد به خداي حكيم .هاي كمال برسيم ريزي كنيم و به قله ) براي زندگي خود برنامه1

  ـ به فعليت رساندن استعدادهاي بالقوه .هاي كمال برسيم ريزي كنيم و به قله خود برنامه ) براي زندگي2

  ـ به فعليت رساندن استعدادهاي بالقوه .نيازهاي خود را برطرف كنيم قانونمندي جهان را درك كنيم تا با استفاده از آن،) 3

  ـ اعتقاد به خداي حكيم .خود را برطرف كنيمنيازهاي  قانونمندي جهان را درك كنيم تا با استفاده از آن،) 4

  ؟است اقداماتمستلزم كدام  نهاي شيطا اقرار شيطان چيست و مقاومت در برابر دام  -57

  اخالص ـ دستيابي به درجاتي از حكمت ) ناتواني در فريب مؤمنان با1

  هاي او  فرمان ةناخالص ـ روي آوردن به پيشگاه خداوند و پذيرش خالصا ) ناتواني در فريب مؤمنان با2

  هاي او فرمان ة) بازداشتن مؤمنان مخلص از رسيدن به بهشت ـ روي آوردن به پيشگاه خداوند و پذيرش خالصان3

  و معرفت ) بازداشتن مؤمنان مخلص از رسيدن به بهشت ـ دستيابي به درجاتي از حكمت4

ذهن توانايي نظر است و  چه معنايي مورد» خداوند نور هستي است«گوييم  وقتي مي» ... ضِاألَر و ماواتهللاُ نُور الساَ«با توجه به آية شريفة  -58

  ؟انسان نسبت به درك وجود خداوند چگونه است

  گنجايش فهم كيستي خداوند را دارد. و ـ توان .گيرند ) تمام كائنات وجود خويش را از خداوند مي1

  گنجايش فهم چيستي خداوند را دارد. و توانـ  .گيرند ) تمام كائنات وجود خويش را از خداوند مي2

  گنجايش فهم چيستي خداوند را دارد. و ـ توان .است نوري از انوار وجود) هر چيزي در اين جهان بيانگر وجود خالق و 3

  گنجايش فهم كيستي خداوند را دارد. و ـ توان .است نوري از انوار وجود) هر چيزي در اين جهان بيانگر وجود خالق و 4

  ؟سازد پذير مي در جوانان، وصول به معرفت عميق و واال را امكان هالزمة پي بردن به وجود خداوند تبارك و تعالي چيست و كدام خصيص  -59

  ) احاطه و دسترسي به او ـ آگاهي به نياز دائمي به خدا2  ) احاطه و دسترسي به او ـ پاكي و صفاي قلب1

  ) تفكر دربارة مخلوقات او ـ آگاهي به نياز دائمي به خدا4  قلب ) تفكر دربارة مخلوقات او ـ پاكي و صفاي3

كند و  يك از انواع حسن را ترسيم مي تالش انسان در راستاي انجام وظيفة الهي خود به همان صورت كه خداوند فرمان داده است، كدام -60

  ؟رياكاري، نشانة فقدان كدام حسن در انسان است

  سن فاعلي ـ حسن فعلي) ح2    ) حسن فاعلي ـ حسن فاعلي1

  ) حسن فعلي ـ حسن فاعلي4    ) حسن فعلي ـ حسن فعلي3
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61- They certainly knew that their task was really hard … two previous attempts had failed. 

1) as 2) because of  3) whereas 4) when 

62- The meeting room is designed in … way everyone’s voice can be heard without the use of 

microphones. 

1) so 2) enough 3) such 4) such a 

63- The president had consciously … the speech in high confidence before the news conference 

started. 

1) caused 2) survived 3) released 4) recorded 

64- The nervous driver made a number of rude … in the other drivers’ direction and shouted loudly 

at them. 

1) postures 2) gestures  3) futures 4) stances 

65- The great lesson from the doctor is that not only will your hormones function more … with 

exercise, but you will also be reducing your risk of illness. 

1) firmly 2) efficiently 3) particularly 4) terribly 

66- Many famous and precious paintings of the world are protected by special thick glasses for 

security … in the Louvre Museum. 

 1) results 2) designs 3) values 4) matters 

67- All over the world, people wear various and particular clothes to … their individual beliefs, 

traditional styles and cultural identities. 

1) direct 2) reflect 3) protect  4) expect   

PART A: Grammar & 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. 

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،دانشگاهي پيش زبان انگليسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ         

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  ده است؟بو 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

  
 دانشگاهي پيش : زبان انگليسي سال اول نيممباحث كل /  )درس 4(/ 42تا  1صفحة                                   دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

هاي مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. دهيد، سؤال آزمون مي زبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني) آموزان گرامي در صورتي كه شما دانش

 توانيد از مطالب متنوع درس دين و زندگي (نمونه سؤال ها با مراجعه به سايت كانون مي شنبه روزدرس زبان انگليسي در كانون است. سه ها شنبه سه
  ) استفاده كنيد.…امتحاني، آزمونك، سؤاالت پيشنهادي و 
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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. 

 
William Shakespeare is an English poet, playwright, and actor. He is regarded as the greatest 

writer in English language. Shakespeare was born in 1564 to a catholic family in Warwickshire, 

England. However, there is not much evidence about his own religious ...(68)... . Shakespeare is 

the author of countless plays and poems. His works often deal with different human ...(69)... such 

as love, jealousy, greed, doubt, and fear. The beauty and the depth of his works inspired many 

writers ...(70)... after him. Another feature of Shakespeare’s works is their language. 

Shakespeare’s mastery over English language was so complete that he even ...(71)... words he 

needed to describe his characters’ thoughts and feelings. Although Shakespeare was well-known 

and well-respected ...(72)... his lifetime, he received greater appreciation after his death. William 

Shakespeare died in 1616, at the age of 52. 

68- 1) functions  2) processes 3) agreements 4) beliefs 

69- 1) contrasts  2) emotions 3) effects 4) conditions 

70- 1) lived  2) will live 3) who living 4) who lived 

71- 1) invented  2) supposed 3) contained 4) communicated 

72- 1) when  2) while 3) during 4) since 

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

choice on your answer sheet. 
 
Passage 1 

People often ask what the most difficult language to learn is. It is not easy to answer because 

there are many factors to take into consideration. Firstly, in a first language the differences are 

unimportant as people learn their mother tongue naturally, so the question of how hard a 

language is to learn is only relevant when we want to learn a second language. 

A native speaker of Spanish, for example, will find Portuguese much easier to learn than a 

native speaker of Chinese because Portuguese is very similar to Spanish, while Chinese is very 

different, so the first language can affect learning a second language. The greater the differences 

between the second language and our first are the harder it will be for us to learn. Many people 

answer that Chinese is the hardest language to learn, possibly influenced by the thought of 

learning the Chinese writing system, and the pronunciation of Chinese does appear to be very 

difficult for many foreign learners. However, for Japanese speakers, who already use Chinese 

characters in their own language, learning how to write will be less difficult compared with the 

speakers of languages using the Roman alphabet. 

Some people seem to learn languages readily, while others find it very difficult. Teachers and 

the circumstances in which the language is learned also play an important role, as well as each 

learner’s motivation for learning.  

73- This passage as a whole is about … . 

1) the hardest language  2) native speakers of Spanish 

3) new languages  4) learner’s motivation for learning 
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74- The question of how hard a language is to learn is relevant to … . 

1) second language learning  2) both first and second language learning 

3) writing system  4) thought of learning 

75- The underlined word “who” in paragraph 2 refers to … . 

 1) Chinese speakers 2) people 3) Japanese speakers 4) foreign learners  

76- Which statement is TRUE according to the passage? 

1) Portuguese is definitely easier than Chinese. 

2) The writer thinks that learning new writing systems is easy. 

3) A Japanese speaker may find the Chinese writing system easier than a speaker of a European language. 

4) The greater the differences between the second language and our first are, the easier it will be for us 

to learn. 

Passage 2 

Students do not have the habit of using a dictionary. They think that they can carry on their 

education, including language learning, without a dictionary. Students usually do not bring their 

dictionaries to school in the first place because they are heavy. They prefer to use the small pocket 

dictionaries or the electronic ones because they are easier to carry. However, these dictionaries 

usually mislead the students by only giving a single or an inaccurate definition. A solution to this 

problem may be having lockers for the students in the school corridors, but this is an 

administrative issue and not very easy for a teacher to provide. A colleague of mine suggested 

collecting all the students’ dictionaries at the end of the day and giving them back to them the 

next morning. It seems like a good idea, but again it depends on how many students a teacher has. 

Moreover, if a student has only one dictionary and leaves it at school, then he/she cannot use it at 

home. 

Nation (2003) states that students who are learning vocabulary need to know at least 2000 

words in English to use a monolingual dictionary easily. Furthermore, students do not achieve 

this until after 5-6 years of language study. Therefore, students do not want to use monolingual 

dictionaries because they find them difficult to understand. I believe that the level of the student is 

important in choosing a dictionary. Teachers should not make their elementary-level students use 

a monolingual dictionary. 

77- The underlined pronoun “them” in paragraph 1 refers to … .  

1) corridors 2) pocket dictionaries 3) students 4) dictionaries 

78- According to the passage, the author believes that … . 

1) students prefer to use paper dictionaries because they are perfect 

2) the learners must have only two dictionaries  

3) finding the level of the learners is essential in choosing a dictionary  

4) use of the pocket dictionary is the best habit  

79- The last paragraph of the passage includes a number of … . 

 1) suggestions 2) comparisons 3) facts 4) descriptions 

80- Which of the following questions does the writer try to answer? 

1) Why don’t learners use dictionaries? 

2) Is the advanced level of English a benefit in the world? 

3) Is a paper dictionary better or an online dictionary? 

4) What is an example of a monolingual dictionary? 



  
  

  دفترچه سؤالدفترچه سؤال
  

  تجربیتجربی  نظام قدیمنظام قدیم
  

  13913999ماه ماه   فروردینفروردین  1515
  

  
  

  

  

  
  

  
  

  

  
 10هدف گذاري چند از 
 براي آزمون امروز

 نام درس تعداد سؤال گویی زمان پاسخ
 ریاضی عمومی 30 دقیقه 45 
 شناسی عمومی زیست 50 دقیقه 40 

 دانشگاهی فیزیک پیش 30 دقیقه 35 
  یدانشگاه شیمی پیش 30 دقیقه 30 

  
  

  (وقف عام) چی بنیاد علمی آموزشی قلم
  

  021-8451تلفن چهار رقمی:   - 923پالك  -بین صبا و فلسطین -آدرس دفتر مرکزي: خیابان انقالب
 »»چی وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشچی وقف عام است بر گسترش دانش و آموزش  آموزشی قلمآموزشی قلم    ها و درآمدهاي بنیاد علمیها و درآمدهاي بنیاد علمی  تمام داراییتمام دارایی««  

  008: :نظرخواهیزمان شروع 

  8:15 هاي عمومی: زمان شروع درس

  15:9 هاي اختصاصی: زمان شروع درس

  45:11 :زمان پایان آزمون



 

  

  
  

  

  

  دقیقه 45  81-110  30  عمومیریاضی 
  دقیقه 40  111-160  50  دانشگاهی پیششناسی  زیست

  دقیقه 35  161-190  30  دانشگاهی فیزیک پیش
  دقیقه 30  191-220  30  دانشگاهی شیمی پیش

  ـــــ  287-298  ـــــ  نظرخواهی حوزه  
  دقیقه 150  ـــــ  140  جمع کل

  
  

  
علیرضـا زواره    –آرش رحیمـی   –حمیدرضـا دهقـانی    –لـویی   میثم حمزه –افشار  سپهر حقیقت –زاده طبري  محمدمهدي حسن –احسان حبیبی  –حسین حاجیلو  –ضا چگینی محمدر –کاظم اجاللی 
 مهدي مالرمضانی  –نیاك  کیا مقدس –رحیم مشتاق نظم  –شاهرخ محمدي  –افشین گلستانی  –میثم فالح  –سامان فریدسلطانی  –پویان طهرانیان  –علی شهرابی  –ابراهیمی  ابراهیم شاه –بابک سادات 

  والییشهرام  –غالمرضا نیازي  –سروش موئینی 

  
ـ  –مهبـد علـوي    –سـروش صـفا    –محمدرضـا صـدیقی    -رضـا خورسـندي   –فـر   امیرحسین حقانی –امیررضا جوانمرد  –علی پناهی شایق  –امیررضا پاشاپور یگانه  –منش  رضا آرین   د قاسـمی وحی

    زاده پیام هاشم –امیرحسین میرزایی  –بهرام میرحبیبی  –امیررضا مرادي  –مهرداد محبی  –محمدرسول گالبچی  –هادي کمشی کهنگی  –علی کرامت 

  
  علیرضـا گونـه   –مصـطفی کیـانی    –پیمـان کامیـار    –زاده  مرتضی رحمـان  –پیمان  محمدعلی راست –بیتا خورشید  –امیرحسین برادران  –زهره آقامحمدي  –نسب  عبدالرضا امینی –محمد اکبري 
  فاروق مردانی –سیده  محمدصادق مام

  
 

 اهللا علیزاده  روح –محمد عظیمیان زواره  –حامد رواز  –آبادي  مصطفی رستم –حسن ذاکري  –کیش  مرتضی خوش –رضا جعفري فیروزآبادي  –مسعود جعفري  –نظر  حامد پویان –عبدالحمید امینی 
  زاده علی نوري –علی مؤیدي  –سیدطاها مصطفوي  –علی فرزادتبار  –زاده  حسن عیسی

  
  

 
  

  
  فرزانه دانایی  ساز  هانیه نشاسته –محمدامین روانبخش   مهرداد ملوندي  حسین حاجیلو  حسین حاجیلو  ریاضی

  راوندامیررضا گ –مرند  محمدرضا قراجه  امیررضا مرادي  مهدي جباري  مهدي جباري  شناسی زیست
  اکبري لیدا علی  زینب کرمی

  پوپک مقدم  پویا شمشیري  نژاد محمدامین عمودي  امیرحسین برادران  امیرحسین برادران  فیزیک
  دانیال بهارفصل  متین هوشیار  پور مبینا شرافتی  نژاد ایمان حسین  نژاد ایمان حسین  شیمی

  
  
  
  
 

  
  

  

  
  گروه آزمون
  (وقف عام) چی بنیاد علمی آموزشی قلم

  021-6463تلفن چهار رقمی:   - 923پالك  -بین صبا و فلسطین -درس دفتر مرکزي: خیابان انقالبآ

  ها: تعداد سؤال
  سؤال 140

  گویی: مدت پاسخ
 دقیقه 150

  9999  ماهماه  فروردینفروردین  1515آزمون آزمون 
  تجربیتجربی  نظام قدیمنظام قدیماختصاصی اختصاصی 

 مراجعه کنید. @zistkanoon2براي دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال 
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fاگر -81 {( , ) ,( , ) ,( , ),( , )}1 2 1 3 3 1 2 1f ، آنگاه0 (f (    کدام است؟ ((

  صفر) 4  3) 3  2) 2  -1 )1

1از معادلۀ  -82 3 105
P(n , )

C(n , )
 کدام است؟  n، مقدار 

1 (9   2 (8   3 (7   4 (6   
 اي سه بار پرتاب یک سکه، پیشامدهاي زیر را در نظر بگیرید: در فضاي نمونه -83

: A .همگی یکسان بیایند   
: B د.حداکثر یک بار رو بیای   
: C  .حداقل یک بار رو و حداقل یک بار پشت بیاید  

  اند؟  مستقل از هم پیشامدهاي زیر جفت چه تعداد از
   B,Cپ)    A,Cب)    A,Bالف) 

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1
سیاه  ةچند مهر Bمهرة سیاه وجود دارد. به ظرف  2مهرة سفید و  B ،3مهرة سیاه و در ظرف  3سفید و  مهرة A ،5در ظرف  -84

 احتمال سفید بودن و سیاه بودن مهرة انتخابی با هم ،اي از آن اضافه کنیم تا در انتخاب تصادفی یک ظرف و خارج کردن مهره
 برابر باشد؟ 

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

ها انتخاب  صورت متوالی سه موش از بین آن شوند. به تصادف و به داري می موش بیمار نگه 6موش سالم و  4در آزمایشگاهی  -85
  کنیم. اگر بدانیم که موش اول بیمار است، با کدام احتمال دو موش دیگر هر دو سالم یا هر دو بیمار خواهند بود؟ می

1 (4
9  2 (32

90  3 (4
10  4 (32

100 

 

 
  دقیقه 45وقت پیشنهادي:   عمومیریاضی 

 190تا  175و  120تا  85، 73تا  25هاي  : صفحه2+ ریاضی  143تا  122و  66تا  38؛ 19تا  1هاي  : صفحه3+ ریاضی  82تا  1هاي  ریاضی عمومی: صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدفعمومیریاضی هاي درس  گویی به سؤال قبل از شروع پاسخلطفاً 

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر 
  بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟ هدف
  براي آزمون امروز 10ز گذاري چند ا هدف  آزمون قبل 10چند از 

    

  گردد. به علت ارائه تراز مشترك با نظام جدید تولید نمی شناسی زمیناردیبهشت، درس  26فروردین تا آزمون  15توجه: از آزمون 
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 محل انجام محاسبات

y ۀرأس سهمی به معادل -86 k(x )(x )7 3 ها را با چه yروي نیمساز ربع دوم و چهارم واقع است. این سهمی محور  1
  کند؟ عرضی قطع می

1 (1  2( 2  3 (3  4 (4  
xهاي معادلۀ  یشهاگر ر -87 x2 3 1 در کدام گزینه آمده  2و  2هاي  اي با ریشه معادله آنگاه باشند، 1و  1برابر  0

 است؟ 

1 (X X2 6 2 0   2 (X X2 6 4 0  
3 (X X2 10 12 0   4 (X X2 10 16 0  

2اگر نامعادلۀ  -88 5 6 0[x] [x]  در بازة[a ,b)  برقرار باشد، بیشترین مقدارb a  کدام است؟)[  : جزء صحیح)[

1 (5  2 (6  3 (7  4 (8  

]عددي طبیعی باشد، آنگاه حاصل عبارت nاگر  -89 n ] [ n n ]3 3 21 4 2 عالمت جزء صحیح  [ ]همواره کدام است؟ ( 1
  است.)

1( n2 1  2(n4 1  3 (n4 1  4 (n3  

2ها معادلۀ  که به ازاي آن ،m ام مقادیرتم ۀموعمج -90 6 8| x x | m  داراي چهار جواب متمایز باشد، کدام است؟ 

1 (m 0   2 (m 1    
3 (m0 2   4 (m0 1   

|جواب معادلۀ  ۀمجموع -91 x | | x x | | x |2 23 6 3 10  کدام بازه است؟  4

1 ([ , )2   2 (( , )2    
3 (( , )2   4 (( , ]2  

|نمودار تابع  -92 x |y x
x

 ؟ کند نمیورهاي مختصات عبور از کدام نواحی مح 4

  ) سوم و چهارم 4  ) دوم و چهارم3  ) اول و سوم2   ) اول و دوم1

با ضابطۀ  fاگر تابع  -93
2 3 6 4

2
x ax af (x)

x
}2و دامنۀ   3fحاصل  آنگاه یک تابع همانی باشد، { ( a) دام است؟ ک 

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

1اگر  -94 1 2 3 0 2 1 0f {( , ),( , ),( , ),( , gو  {( {( , ),( , ) ,( , ) ,( , )}1 2 0 1 2 1 2 آنگاه مجموع اعضاي مجموعۀ برد تابع  4
1f g  کدام است؟ 

1 (6 -  2 (7-  3 (8-  4 (9-  
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 محل انجام محاسبات

1fاگر  -95 (x) x  1و 2g(x) | x  کدام است؟  fogه دامنۀ تابع ، آنگا|

1 ({ }0   2 ([ , ]0 4   3 ([ , ]2 0  4 ([ , )4   

f اگر -96 (x) tan( | x fof) ، آنگاه(| )(   کدام است؟ 14(

1)4  1) 3  شود.   ) تعریف نمی2  ) صفر1
2   

97- f  وg است. اگر  2و  4ترتیب  ها به دو تابع خطی هستند که عرض از مبدأ آن(fog)(x) xاه مساحت ناحیۀ محدود ، آنگ
 کدام است؟  gو  fها و دو تابع xبه محور 

1 (12   2 (8   3 (16  4 (24   

3 برابر باحسابی  ۀیک دنبال ولجملۀ ا nمجموع  -98 1
2

n( n  جمالت ردیف زوج در این دنباله که اي دنباله است. قدر نسبت (

 کدام است؟  سازند، می

1 (3
2   2 (3   3 (6  4 (1   

 کدام دنباله، صعودي و کراندار است؟  -99

1 (n
nu
n

2 5
4   2 (n

nv
n

2
2

3
2

   

3 (na cos
n

  4 (n
nb cos 2   

yxlog اگر -100 log4 x و 21 y2 2 x گاه لگاریتم ، آن21
y
1 ۀدر پای 2

  ، کدام است؟3

1(1
2  2(12  3(2  4(2   

cosمعادلۀ   هاي مجموع جواب -101 x cos( x)3،  0در فاصلۀ 2( ,  کدام است؟ (
1 (3   2 (4   3 (5   4 (6  

cosمعادلۀ  -102 x sin x22 2 2 0در بازة  1 2[ ,  ارد؟ چند جواب د [
1 (4   2 (6   3 (8  4 (10   

32 مثلثاتی ۀجواب کلی معادل -103 02sin( x) sin( x) cos( x)  کدام است؟(k Z)  

1(x k 2  2(x k  3(x k2 2  4 (x k2  
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 محل انجام محاسبات

طوري که  آن کنیم به مجدد شروع به باد کردن است. اگرموجود متر  سانتی 10 اولیۀ به شعاع رهکبه شکل  باد شده یک بادکنک -104
متر  چند سانتیثانیۀ اول  20سط تغییر مساحت این بادکنک در متر به شعاع آن افزوده شود، آهنگ متو در هر ثانیه یک میلی

 است؟  مربع بر ثانیه

1 (8   2 (/8 8   3 (/7 2  4 (/9 6   

1تابع با ضابطۀ  -105 2f (x) | x f. حاصل نداردمشتق  xدر  | ( ) f (  کدام است؟  (

  ) تعریف نشده4  ) صفر3   1) 2   1) 1

22اگر داشته باشیم  -106 1f (x) x  3وg(x) x،  آنگاه حاصل
0

1 1 1
x

f ( x).g( x)lim
x

 کدام است؟  

1 (5   2 (6   3 (7  4 (8   

اگر -107
2

2 1
5

xf (x)
x

3f ، آنگاه مشتق تابع ( x    کدام است؟ 8x در (

1(1
12  2(49  3(1

27  4 (2
9  

sinخط مماس بر منحنی به معادلۀ  -108 xy
cos x2  4در نقطۀx محور واقع بر آن ،x کند؟  کدام طول قطع می باها را 

1 (1
4 3   2 (1

4 3     

3 (1
4 6  4 (1

4 6   

23ۀ یکی از خطوط قائم بر منحنی به معادل -109 1y x x سوم موازي است. عرض از مبدأ این خط قائم، ، با نیمساز ربع اول و
   کدام است؟

1( 2
3  2( 1

3  3(4
3  4(1  

2 اگر -110
2
x xf (x)

x
1f، حاصل  (  کدام است؟  (

1 (1
4   2 (1

4   3 (1
2  4 (1

2   
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   ....................»در نوروسپوراکراسا .............. اشریشیاکالي «کند؟  تکمیل می نادرستکدام گزینه جمله زیر را  -111
  بسازد. کدون را  هم کدون و هم آنتی تواند نمی یک نوع آنزیمطور معمول  به –برخالف ) 1
  پلیمراز همواره الگوي ساختن یک پروتئین را دارد.  RNAمحصول فعالیت  –همانند ) 2
  گردد.  رونویسی می IIپلیمراز  RNAها توسط  ژن تمامی پروتئینطور معمول  به –برخالف ) 3
  پیک وجود دارد.  RNAرونوشت جایگاه آغاز و پایان رونویسی، در  –همانند ) 4

  کاپتونوریا ............... افراد دیابتی .................. .لدر ارتباط با بیماري آ -112
  شود.  خورده دور بیشتر می لولۀ پیچ هب Hترشح  –) همانند 1
  . ها مهیا نشود ممکن است شرایط کامال مناسب براي فعالیت آنزیم –) برخالف 2
  شود.  بافتی افراد بیمار مشاهده می اسید در مایع میان هموجنتیسیک –) همانند 3
  شود که در ادرار فرد سالم موجود نیست.  اي مشاهده می در ادرار ماده –) برخالف 4

 ت؟ هاي فلفلی انجام داد، درست اس هاي پروانه شناس بریتانیایی بر روي جمعیت کدام عبارت دربارة آزمایشی که بوم -113
  مانده به رنگ روشن هستند.  هاي باقی هاي بیرمنگهام دو سوم پروانه در جنگل) 1
  ها تغییر نکرده است.  ) شایستگی تکاملی همانند میزان زادآوري افراد در جمعیت پروانه2
  ها در جنگل بیرمنگهام نسبت به جنگل دورست، بیشتر است.  پروانه شانس براي زنده ماندن) 3
  ها تغییر کرده است.  ها برخالف خزانه ژنی جمعیت پروانه جمعیت پروانه ) تنوع درون4

 کدام گزینه دربارة عوامل خارج کنندة جمعیت از تعادل درست است؟  -114
  آورد.  هاي مختلف نتایج یکسانی به بار نمی ) جهش همانند رانش ژن در جمعیت1
  شود.  زگارتر با محیط می) انتخاب طبیعی همانند جهش باعث به وجود آمدن جانداران سا2
  شود.  همانند انتخاب طبیعی قطعا باعث کاهش گوناگونی در جمعیت می ،) رانش ژن3
  تواند باعث تولید الل جدید در جمعیت و افزایش گوناگونی شود.  ) جهش همانند شارش ژن می4

 ؟ باشد نمیکدام مورد در مورد پالزمید، صحیح  -115
  اصلی، همانندسازي کنند.  DNAهاي مشترك با  اصلی اما با آنزیم DNAتوانند مستقل از  ) می1
  د. نمادة آنزیم لیگاز مورد استفاده قرار گیر اصلی، به عنوان پیش DNAهمانند  توانند می )2
  ها وجود دارند.  اصلی بوده و فقط در بعضی از باکتري DNAهایی متفاوت با  ) داراي ژن3
  در اتصال به یکدیگر قرار دارند.  طور مستقیم به ) ژن مقاومت به تتراسایکلین و جایگاه آغاز همانندسازي4

 کند؟  درستی تکمیل می چه تعداد از موارد زیر عبارت را به -116
   ..................»....... مشخص شد که هاي انجام شده توسط ............. طی پژوهش«

 در کنام واقعی خود به دلیل تقسیم منابع رقابتی با یکدیگر ندارند.  2و  1هاي گونه  کشتی چسب –ژوزف کانل  
 هاي دریایی رابطه مستقیم داشته باشد.  تواند با جمعیت ستاره ها می در یک منطقه، تنوع گونه –رابرت پاین  
 کرد.  ها به منابع را محدود می ول وي برخالف آزمایش بعدي، رقابت دسترسی گونهدر آزمایش ا –گوس  
 اي در قسمتی از زندگی یکسان باشد.  هاي کانل کنام بنیادي و واقعی گونه ممکن نیست برخالف پژوهش –مک آرتور  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 کند؟  درستی تکمیل می کدام مورد جملۀ زیر را به -117
  ................»ه توسط هوگودووري کشف شد، اي ک در پدیده«

  دهد.  ها را تغییر می ) جهش به سرعت فراوانی الل1
  ها دست به کار شده است.  ) ابتدا عامل اصلی تغییر فراوانی الل2
  شود.  هاي ژنی می ) فقط رانش ژنی باعث واگرایی بین خزانه3
  زیگوتی بین دو گونه شد.  پس) تغییرات ناگهانی در جمعیت منجر به ایجاد یک سد 4

 

 

  دقیقه 40وقت پیشنهادي:   7تا  1هاي  فصل
 175تا  4هاي  صفحه: دانشگاهی پیش شناسی زیست

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدفدانشگاهی پیششناسی  زیستهاي درس  گویی به سؤال لطفًا قبل از شروع پاسخ

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر 
  بوده است؟ 10مون قبل چند از عملکرد شما در آز

 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟ هدف
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

    



  8 : ۀصفح  تجربی ظام قدیمناختصاصی    زیست شناسی - فروردین  15آزمون  –» 6«پروژة 
  

0/واینبرگ  - شکل در جمعیتی با تعادل هاردي خونی داسی فراوانی الل کم - 118 ها  باشد. نسبت افرادي که شایستگی تکاملی آن می 2
 یابد چقدر است؟  میدر هنگام شیوع ماالریا کاهش  ،ها کند به افرادي که شایستگی تکاملی آن هنگام شیوع ماالریا تغییر نمی

1 (8
16   2 (8

17  3 (1
16   4 (9

16   
  هر رفتاري که ......... -119

  دهد.شود، شانس بقاي جاندار را کاهش می هاي فرد می) به طور غیرمستقیم باعث بقاي ژن1
  شود.میهاي فرد به نسل بعد نوع مشارکتی باشد، باعث انتقال غیرمستقیم ژن ) از2
  دهد.) براي جانور پر هزینه باشد، بر اساس انتخاب جنسی، تنها شانس تولیدمثل را افزایش می3
  است.ریزي ژنی دهند، داراي برنامهها به صورت سریع و غیر ارادي انجام میداران در برابر محرك)مهره4

  درست است؟ کدام عبارت زیر، در مورد تنظیم بیان ژن -120
  اند. پپتیدي ساخته شده هایی هستند که هریک تنها از یک نوع رشتۀ پلی ، آنزیمE.coliدر  هاي الزم براي جذب و تجزیۀ الکتوز ) آنزیم1
  گردد. حاصل می mRNAمراز پروکاریوتی، بیش از یک  پلی RNA) پس از هر بار رونویسی از اپران چندژنی توسط 2
  کند. ها را کنترل می زمان ژن ها، تنها یک توالی، بیان هم ها برخالف یوکاریوت ) در پروکاریوت3
  شود. عاً در مجاورت کدون آغاز خود، به ریبوزوم متصل میوارد شده به سیتوسل، قط mRNA) در یک سلول یوکاریوتی، هر 4

 چند مورد از موارد زیر صحیح هستند؟  -121
 اند.  استر و پپتیدي را داشته هاي اولیه توانایی تشکیل پیوندهاي فسفوديRNAبعضی از  
 شود.  پیدایش مسیرهاي متابولیسمی شناخته می اصلی منشأ به عنوان RNAهاي  جهش در مولکول 
 هاي پروتئین است.  گیري نخستین مولکول هاي خودهمانندساز قبل از شکل تشکیل اولین مولکول 
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

  دار شدن رهبري گله، ........رفتار شیرِ نرِ جوان شرق افریقا پس از عهده -122
  کند.ا تضمین میر هاي آن) به طور غیرمستقیم بقاي ژن1
  ) برخالف رفتار زنبورهاي ماده کارگر، به نفع گونه است.2
  تري تولید کنند.هاي بیش کند تا زاده) به افراد خویشاوند خود کمک می3
  شود.هاي آن به نسل بعد میي سیاه، باعث انتقال ژن ) همانند جنس نر عنکبوت بیوه4

 ها صحیح است؟  کدام مورد پیرامون جهش -123
  شود.  اي باعث تغییر چارچوب می ر نوع جهش حذف یا اضافه) ه1
  مولکول آب است، سلول لزوماً فاقد ژن حذف شده نیست.  4در جهش حذفی که همراه با مصرف ) 2
  شود.  همیشه باعث تغییر محصول ژن می اي نقطه) جهش 3
   شود. ) در جهش واژگونی طول یک کروموزوم کم و طول کروموزوم دیگر زیاد می4

 ها رخ داده است.  .................... قبل از پیدایش سیانوباکتري -124
  هایی هوازي شد، ها که منجر به ایجاد سلول ) اولین همیاري بین پروکاریوت1
  هاي هوازي که منجر به ایجاد الیۀ اوزون شد، ) آزاد شدن گاز اکسیژن توسط پروکاریوت2
  ه ساخت ترکیبات آلی از مواد معدنیها با توانایی ب ) پیدایش انواعی از سلول3
  هاي آلی اقیانوس هاي زنده توسط مولکول تشکیل تنها منبع تغذیه سلول) 4

 در مبحث مهندسی ژنتیک در کشاورزي و دامداري، ............... -125
  رساند. اند که به گیاهان زراعی آسیب نمی هایی تولید کرده کش ها، علف کش سازندگان علف  )1
  هایی به درون محصوالت گیاهی، گیاهانی مقاوم به حشرات تولید کردند. ردن ژن) با واردک2
  هاي مهندسی ژنتیک، موجب اصالح گیاهان شدند. کار بردن روش کنندگان بذر، با به ) اولین اصالح3
  گردد. هاي رودة بزرگ ایجاد نمی ريگردد که از فعالیت باکت هایی از برنج، در بدن به ویتامینی تبدیل می ) بتاکاروتن زیاد موجود در سویه4

 اي از مهندسی ژنتیک با ..................، وجود دارد.  امکان ................ فقط در مرحله -126
  فرایند همانندسازي –) استفاده از آنزیم محدودکننده 1
  بیوتیک از ژن مقاومت در برابر آنتی فرایند رونویسی – ها گري باکتري غربال) 2
  فعالیت آنزیم لیگاز –اي  رشته کوتاه و تک DNAقطعات  ) ایجاد3
  وجود الکتروفورز در ژل –و ژن خارجی براساس بار الکتریکی  DNA) جداسازي 4

Eدر باکتري  -127 Coli...... ،است. ، هر ................... تولید شده در سلول ............ 
  حل ساختمداراي توانایی ویرایش در  –پلیمراز  RNA) آنزیم 1
  داراي بیش از یک نوع نوکلئوتید با باز پیریمیدین –) کدون پایان 2
3 (tRNA -  داراي توالیCCA در یک انتهاي خود  
4 (mRNA - فاقد توالی غیر قابل ترجمه  
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 کدام گزینه در مورد یک جمعیت طبیعی، همواره صادق است؟  -128

  تر از آمیزش با سایر افراد است.  ) احتمال آمیزش میان خویشاوندان نزدیک، محتمل1
  د. ها از نظر ژنوتیپی شبیه او خواهند بو ) از خودلقاحی هر فرد، نیمی از زاده2
  دهد.  ها را در جمعیت تحت تاثیر قرار می هاي جدید، فراوانی آن آلل جهش فقط با ایجاد) 3
  برد.  ها را تغییر دهد، تعادل جمعیت را از بین می هر عاملی که فراوانی نسبی آلل) 4

 نماید؟ طور صحیحی کامل می ي زیر را به چند مورد جمله -129
  .»انتخاب طبیعی . . . «

  کند. شود، انتخاب نمی اي را که باعث کاهش بقاي فرد می کارانهرفتار فدا - الف
  کند. شود، انتخاب نمی رفتاري را که منجر به افزایش هزینه می - ب
  کند. اي را که توان تولیدمثلی فرد را افزایش ندهد، انتخاب نمی رفتار فداکارانه -ج
 3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر 1

 کند؟  میتکمیل  نادرستچند مورد جملۀ زیر را  -130
  .......................»هاي محدودکننده همواره  آنزیم«

  کنند.  اي در هر دو انتها تولید می رشته کوتاه و تک DNAالف) قطعاتی از 
  شوند.  باشند تولید می هایی که داراي عوامل رونویسی می ب) توسط سلول

  شکنند.  استر را می دي پیوندهاي هیدروژنی و فسفو DNAج) براي برش 
  شوند.  نوترکیب استفاده می DNAد) براي جدا کردن ژن خارجی از 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
 در ارتباط با ایجاد ساختار پر مانند در هستۀ سلول تخم یک دوزیست، .................. -131

 توانند به عنوان الگو استفاده شود. در ناحیۀ ژن می DNA) هر دو رشتۀ 1
  مراز در حال رونویسی از یک ژن باشند. پلی RNA) ممکن است چند نوع آنزیم 2
 کند. کننده، فقط در حضور عوامل رونویسی فعالیت خود را آغاز می رونویسی  ) هر آنزیم3
  تر هستند. ویسی از بخش میانی ژن، به جایگاه پایان رونویسی نزدیکها با آغاز رون ) گروهی از آنزیم4

 توان انتظار داشت که ....................  در نوعی انتخاب طبیعی که .................. پس از یک دوره ................ از پراکنش اولیه می -132
  لل غالب انتخاب شوند. همواره افراد با ا –طوالنی  –افتد  ) در محیط متغیر اتفاق می1
  ها را کاهش دهد.  پسندانه بقاي زاده آمیزش ناهمسان –کوتاه  –) در محیط ناهمگن 2
  اي حذف شوند.  هاي آستانه فنوتیپ –طوالنی  –اسبی نقش داشته است  هاي نعل ) در ایجاد جمعیت کنونی خرچنگ3
  جمعیت کاهش یابد. ها در  تنوع فنوتیپ –کوتاه  –ها اثر گذاشت  ) بر جمعیت اسب4

  زیسته است، قطعاً ................. داري قبل از انقراض .............. می هر مهره -133
  اي کوچک بوده است.  به عنوان شکارچی توانمند با آرواره –) اول 1
  حفرة گلویی خود را تا پایان عمر دارا بوده است.  –) دوم 2
  شود.  رونویسی می IIپلیمراز  RNAآن توسط آنزیم  IIIپلیمراز  RNAژن مربوط به آنزیم  –) سوم 3
  با مطابقت با شرایط محیطی جدید به زندگی خود ادامه داده است.  –) پنجم 4

  کدام عبارت صحیح است؟ -134
    شود.ار، به تکامل آن مربوط می) علت وجود یک رفت1
    ) هر رفتار یک بخش ژنی و یک بخش یادگیري دارد.2
    دهند.ي غازها رفتار برگرداندن تخم به النه را انجام می) همه3
    تأثیر است.  ) هر تغییر در محرك نشانه، در بروز الگوي عمل ثابت بی4

 لموت، کدام عبارت، دربارة سلول حاصل از ادغام دو سلول درست است؟آمیز یک گوسفند توسط وی با توجه به کلون کردن موفقیت -135
  هاي سلول جنسی تمایز یافته بود. ) حاوي نیمی از ژن1
  کننده، چرخۀ سلول قرار داده شد. ) ابتدا در محیط کشت متوقف2
  یافته پیکري بود. هاي همتاي سلول تمایز ي کروموزوم ) داراي همه3
  ر محیط رحم مادر جانشینی توانایی تقسیم را پیدا کرد.) ابتدا با قرار گرفتن د4

 هر ..................، قطعاً ................... -136
  شود.  مانع تشکیل زاده دورگه می –زیگوتی  ) جدایی پیش1
   کنند. ق مختلف یک زیستگاه زندگی میشود که در مناط هایی مطرح می ونهدر مورد گ –) جدایی زیستگاهی 2
  داراي جدایی زیستگاهی هستند.  –کنند  اي که در یک منطقه مشترك زندگی می ) دو گونه3
  زیگوتی است.  جدایی پیش –) عاملی که مانع آمیزش دو گونه شود 4
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   است؟ نادرستکدام عبارت  -137

   عد وجود دارد.هاي ب نسل  هاي طبیعی، امکان افزایش همانندي بین افراد جمعیت) در پی افزایش آهنگ مرگ در جمعیت1
   هاي غیرتصادفی در جمعیت، ممکن است توان بقاي جمعیت کاهش یابد.) با افزایش آمیزش2
   باشند.ها در حال تغییر میهاي مختلف است که همۀ آناي از جمعیت) هر اجتماع زیستی، مجموعه3
   ولیدمثلی باالیی داشته باشد.تواند توان ت) هر جمعیت کوچکی که تولید مثل آن فقط به روش جنسی است، نمی4

  کند؟ درستی کامل می چند مورد عبارت زیر را به -138
  »شده با عالمت سؤال . . . . .  توان گفت در بخش مشخص ها، در نمودار مقابل می با توجه به الگوي تغییر گونه«

  تغییرات ناگهانی و شدید در اقلیم روي داده است. -الف
   اند. شده بسیاري از جانداران منقرض -ب
  اند. باره خالی شده اند، یک  هایی که زمانی زیستگاه جانداران بوده محیط -ج
  توانند جایگزین شوند. هاي سازگار با شرایط جدید می گونه -د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  چند مورد از موارد زیر در رابطۀ با روابط میان جانداران صحیح است؟ -139
  تواند در طی تغذیۀ خود با نوعی جاندار رابطۀ انگلی داشته باشد.  رود، می یرة پرورده به کار میالف) جانوري که در تعیین ترکیب ش

  بو، نوعی ترکیب شیمیایی با بو و مزة تند است.  نخستین راه دفاعی گیاهان تیرة شبب) 
  سفرگی ایجاد کند.  رابطۀ هم تواند با نوعی جانور فاقد دستگاه عصبی مرکزي ج) نوعی از جانوران داراي گردش خون ساده، می

  نوع خود شود.  زیستی در جانداران هم تواند باعث ایجاد این نوع رابطۀ هم تر می اي از همزیستی، جاندار بزرگ در نوع ویژهد) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 باشد؟  کدام گزینه در ارتباط با اندام همولوگ و وستیجیال صحیح می -140
  نقش است.  داقهر اندام وستیجیال قطعاً ف) 1
  باشند.  هاي همولوگ وستیجیال می ) همۀ اندام2
  باشد.  و نوعی اندام وستیجیال می ) استخوان لگن مار طویل شده3
  هاست.  ي بر نظریۀ تغییر ناگهانی گونهییدهاي همولوگ و وستیجیال تا ) وجود اندام4

حاصل از آن، کدام گزینه جمله زیر را  mRNAترجمۀ صورت زیر است. هنگام  توالی قسمتی از زنجیرة پلی نوکلئوتیدي به -141
TAC  کند؟  درستی تکمیل می به ACG AAA GCC ATC TAT AGG  
  .........................»کدون ................ به ریبوزوم  ي حاوي آنتیtRNAپس از ورود «

1 (GCC -  آمینواسید فنیل آالنین به جایگاهA شود.  ریبوزوم منتقل می  
2 (AUC -  کدونCGG  در جایگاهA گیرد.  ریبوزوم قرار می  
3 (AGG - کدون  یآنتUAU  در جایگاهP گیرد.  ریبوزوم قرار می  
4 (AAA - کدون  آنتیUGC شود.  از ریبوزوم خارج می  

 در مورد الگوهاي رشد جمعیت کدام عبارت صحیح است؟  -142
  شود.  شود که افزایش تعداد افراد بالفاصله موجب کاهش آهنگ رشد می یک برخالف نمایی فرض میدر الگوي لجست) 1
  مانند است امکان مشاهده رقابت در جمعیت وجود ندارد. » ل«) در الگوي رشدي که 2
  پذیر است.  ترین الگوي رشد محاسبه اندازة جمعیت در واحد زمانی امکان ) در ساده3
  هاي دیگر باشد.  ن افراد توسط گونهدمحدود شدن رشد جمعیت ممکن است بر اثر شکار ش ستیکلج الگوي رشد ) در4

 کدام گزینه درباره انتخاب طبیعی از نظر داروین درست بیان شده است؟  -143
  شود.  ها می ) انتخاب طبیعی باعث تغییر در فراوانی نسبی صفات در جمعیت1
  کند.  ها ایجاد می ییرات ناگهانی در گونه) انتخاب طبیعی در نتیجه شرایط محیطی، تغ2
  کند.  ) انتخاب طبیعی، فرایندي است که یک فرد در پاسخ به محیط خود تغییر می3
  آورد.  هایی مطلوب را بوجود می ) انتخاب طبیعی در پاسخ به تغییرات محیطی الل4

 کند؟  درستی تکمیل می چند مورد، جملۀ زیر را به -144
   »شود. نوعی رفتار مشارکتی است که موجب حفظ گونه می ........ رفتار .......................رفتار ..............«

   دفاع از کندو در زنبورهاي کارگر –الف) عنکبوت نر بیوة سیاه بعد از تولیدمثل، برخالف 
   شیرهاي نربچه  نشیرهاي نر رهبر گله در کشت –ب) زنبورهاي ماده در نگهداري از فرزندان ملکه، برخالف 

   تشکیل حلقۀ دفاعی در نوعی گاو وحشی قطبی –ج) چنگ انداختن چیتاي جوان بر روي درخت، همانند 
   جستجوي راکون براي غذا –هاي مونارك همانند  د) مهاجرت پروانه

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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  در جاندارانی که ...................... قطعاً ..................... -145

  رقابت شدید بین افراد وجود دارد.  –ها نه کامًال پایدار است و نه به شدت بحرانی  براي آن طمحیشرایط ) 1
  دار و وابسته به تراکم است.  مرگ و میر هدف –کنند  هاي نسبتا پایدار زندگی می ) در محیط2
  شود.  داران را شامل می جمعیت همۀ مهره –ها رقابت شدید وجود دارد  ) عموما بین آن3
  افراد جمعیت سازگاري چندانی با محیط ندارند.  –ترین زمان بوجود آورند  ها را در کوتاه کنند بیشترین تعداد زاده ) افراد سعی می4

 هاي ژنی صحیح است؟  کدام عبارت در مورد جدا ماندن خزانه -146
  است.  کانیکیاي از جدایی م سازد، نمونه ها را ناممکن می ثه متفاوت دو وزغ که آمیزش بین آنج) 1
  ها و تشکیل سلول تخم به معنی عدم وقوع نازیستایی دو رگه است.  ) لقاح گامت2
  هاي نسل اول زایا نباشند، ناپایداري دودمان دو رگه رخ داده است.  ) اگر دو رگه3
  رند. شناختی دا کنند، جدایی بوم هاي مشابه زندگی می هایی که در دو منطقه مختلف ولی در زیستگاه ) گونه4

 ......................  نیستنوعی از انتخاب ..................... که ..................؛ ممکن  -147
  براي ساقه نخودفرنگی برخالف ساقه براسیکا اولراسه کاربرد داشته باشد.  –شود  توسط انسان به کار گرفته می –) مصنوعی 1
  اي باشد.  هاي آستانه شرایط آن به نفع هر دو فنوتیپ –شود  ال خارج مینمودار آن پس از مدتی از حالت نرم –) طبیعی 2
  ها مشاهده شود.  در آن کاهش مقدار روغن در برخی نسل –هاي ذرت به کار گرفته شد  براي افزایش روغن دانه –) مصنوعی 3
  شرایط حاصل شده عمل کند.  پس از گذشت دورة طوالنی، در جهت پایدار کردن –دهد  رخ می ردر محیط متغی –) طبیعی 4

 ؟ نداردها  چند مورد از رفتارهاي زیر، کامالً غریزي بوده و یادگیري نقشی در آن -148
  شوند.  که وارد قلمرو او می نري يها الف) حملۀ نوعی ماهی به ماهی

  ب) رفتار برگرداندن تخم در غازها
   هاي میزبان از النه توسط جوجۀ کوکو ج) بیرون انداختن تخم

  تعقیب کردن آقاي لورنز توسط جوجه غازهاد) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 در الگوي ........................... -149
  برد.  هاي دیگر به درون اقیانوس می هاي آلی پیچیده تازه تشکیل شده در اتمسفر را همراه با مولکول باران، همۀ مولکول –) حباب 1
  و پیچیده یکسان بود. هاي آلی ساده  محل تشکیل مولکول –) حباب 2
H –) سوپ بنیادین 3 O2  .همانند نوکلئوتیدها جزء محصوالت آزمایش نبودند  
  کرده است.  هاي پرانرژي را جذب می اکسیژن موجود در جو سریعاً الکترون –) سوپ بنیادین 4
 ؟ نیستهاي شرطی شدن فعال  چند مورد از موارد زیر از ویژگی -150

 ز به آزمون و خطا ندارد. نیا 
 در این رفتار جانور نیاز به استدالل دارد.  
 شود تا احتمال بروز دوباره رفتار کم شود.  همیشه باعث می 
 نظر کند.  هاي دائمی صرف گیرد که از محرك جاندار یاد می 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

   است. در این باکتري قطعاً . . . اي از نوع دو رخ داده  لک، جهش نقطه سومین ژن ساختاري اپراندر  -151
      .شود کننده تولید نمی ) عامل تنظیم1
  شود. ) هر نوع متابولیسم الکتوز دچار اختالل می2
  شود و توانایی اتصال به اپراتور را دارد. کننده تولید می ) پروتئین تنظیم3
  شود. ) نوع و تعداد آمینواسیدهاي پروتئین مهارکننده دچار تغییر می4

هاي جداگانه متصل کنند، براي  ي اپران لک را در محل هاي ساختاري جداشده اگر به یک کروموزوم کمکی باکتري، هر یک از ژن -152
 استر در این کروموزوم کمکی شکسته و تشکیل شده است؟  ي نوترکیب، جمعاً چند پیوند فسفوديDNA تشکیل این

1 (18  2 (16  3( 12  4 (24  
 شد، . . . . .  س بر اثر رقابت حذف میجانداري که در آزمایش گو -153

    بود.FADH2کرد که قادر به تولید) از جانداري تغذیه می1
  بود. RNAمراز، قادر به ساختن انواع ) با استفاده از یک نوع آنزیم پلی2
    توانست از جانداران موجود در بخش باالیی ظرف تغذیه کند.) نمی3
  کوئل براي خارج کردن آب اضافی از پیکر خود داشت.) دو نوع وا4
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   ؟است نادرستي زمین مورد در ارتباط با پیدایش و گسترش زندگی در کره کدام -154

  اند.ها شدهي همزیستی برقرار کردند، منشا جلبکهاي کوچک فتوسنتزکننده رابطههایی که با یوکاریوتیوکاریوت) پیش1
  یاري بین دو یوکاریوت اتوتروف و هتروتروف بوده است. زي، نوعی همهاي خشکی) اولین همزیستی بین پرسلولی2
  اند.) جاندارانی که عمومًا تحت تأثیر محیط قرار دارند و هومئوستازي ضعیفی دارند، فاقد محیط درونی3
  نند.کهاي زمین زندگی می% سطح خشکی7هاي جانوري و گیاهی تنها در % از گونه50) امروزه بیش از 4

ها فقط از نوع غالب و مغلوبی و  ي الل که رابطه اگر در گیاه شبدر براي ژن خودناسازگار چهار الل وجود داشته باشد به طوري -155
ها باشد در جمعیت این گیاهان (به ترتیب از راست به چپ)، چند نوع ژنوتیپ و چند نوع فنوتیپ براي گل انتظار  ي الل میان همه

  رود؟ می
1(10-4         2(6-4           3(6-3            4(10-6  

  کند؟ درستی کامل می کدام گزینه، عبارت زیر را به -156
  ...........»هر نوع یادگیري در جانوران، «
  با کسب تجربه همراه است.) 1
  براي بروز به محرك شرطی خاصی نیاز دارد. )2
  با تغییر رفتار الگوي عمل ثابت همراه است.) 3
  کند. ن پاسخ مناسب به محرك بیرونی بروز میبه منظور داد )4

 قبل از ................. صورت گیرد. نیستطی فرآیند رونویسی از ژن کراتین، .................... ممکن  -157
  کننده بر روي رشته الگو حرکت آنزیم رونویسی - DNA) آغاز تولید رونوشت 1
  انداز شدن عوامل رونویسی متصل به راه فعال –انداز  کننده به راه ) اتصال آنزیم رونویسی2
  انداز مراز به راه پلی RNAاتصال  –انداز  کننده به عوامل رونویسی متصل به راه ) اتصال فعال3
  مراز متصل به آن پلی RNAرونویسی ژن توسط اتمام  –انداز  در محل راه DNAهاي هیدروژنی  ) شکستن پیوند4

  اي، کدام عبارت درست است؟ با توجه به شواهد سنگواره -158
  ) بعد از انقراض گروهی دوم، خزندگان از تحول دوزیستان ایجاد شدند.1
  زمان با پیدایش خزندگان، یک دورة خشکی وسیع در زمین حاکم شد. هم )2
  وجود آمدند. هاي کوچک و بدون آرواره به قراض گروهی اول، ماهیبعد از ان) 3
  هاي آبزي از بین رفتند. ضمن آخرین انقراض گروهی، بیش از نیمی از گونه )4

 کنندگان یک اجتماع زیستی درست است؟ کدام موارد، دربارة رقابت -159
  پوشانی دارد. ها هم الف) قطعاً کل یا بخشی از کنام بنیادي آن

  کنندگان با یکدیگر هماهنگ است. ساختار و رفتار رقابت ب) همواره
  کنندگان با یکدیگر درگیري فیزیکی دارند. ج) همواره رقابت

  شود. کننده حذف می هاي رقابت د) در مواردي، یکی از گونه
  ) ب و ج4  ) ب و د3 ) الف و د2  ) الف و ج1

برابر افراد مغلوب است. پس از سه بار  8نی افراد غالب فراوا AA،Aa ،aaدر جمعیتی در حال تعادل با سه نوع ژنوتیپ  -160
  خودلقاحی در این جمعیت . . . . 

4) به فراوانی افراد هموزیگوس 1
      .شود افزوده می 72

4) از فراوانی افراد هتروزیگوس 2
  شود. کم می 72

28فراوانی افراد هموزیگوس غالب) به 3
    شود.   افزوده می 72

8) نسبت افراد هتروزیگوس اولیه به افراد هموزیگوس در نسل سوم 4
  شود. می17
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، بردار سرعت 1tیک از نمودارهاي زیر در بازة زمانی صفر تا  در حال حرکت است. در کدام  xمتحرکی با شتاب ثابت روي محور -161
 است؟ xو بردار شتاب در جهت محور  xمتحرك در خالف جهت محور 

  
    ) الف، ب، ج4   د) ب، 3  الف، ج، د )2  د الف، )1

کند، در شکل زیر نشان داده  زمان جسمی که روي خط راست حرکت می –نمودار مکان  -162
، بردار مکان چند ثانیـه  12sترتیب از راست به چپ در بازة زمانی صفر تا  شده است. به

 است؟ xو چند ثانیه در خالف جهت محور  xهت محور در ج
    2و  10 )1
  10و  2) 2
    5و  7) 3
  7و  5) 4

1کند. این متحرك در لحظۀ  ها حرکت میxروي محور  متحرکی - 163 2t s  4 به بزرگی یسرعتباm
s

ها و xدرخالف جهت محور  

2در لحظۀ  6t s  8 به بزرگی یسرعتباm
s

درحال حرکت است. بردار شتاب متوسط متحرك در بازة زمانی  هاxدر جهت محور  
1t  2تاt  درSI کدام است؟  
1( i2  2 (i2   3 (i3  4 (i4  

2صـورت   بـه  SIزمان جسمی که با شتاب ثابت روي خط راست درحال حرکت است، در  –معادلۀ سرعت  -164 4v t   .اسـت
  ثانیۀ سوم حرکت چند متر است؟ 2جایی متحرك در  بزرگی جابه

1( 4  2 (8   3 (12  4 (24  
30Axهاي  در مبدأ زمان از مکان Bو  Aدو متحرك  -165 m  60وBx m  یکسان به سـمت یکـدیگر در    اندازة سرعتبا

2حال حرکت هستند. اگر دو متحرك با اختالف زمانی  5/ s اي بر حسـب ثانیـه دو    از مبدأ مختصات عبور کنند، در چه لحظه
 کنند؟  متحرك از کنار هم عبور می

1( 5  2 (5/7  3 (/3 75  4 (5/6   

  دقیقه 35وقت پیشنهادي:   4تا  1هاي  فصل
 75تا  2هاي  : صفحه2+ فیزیک  112تا  1هاي  دانشگاهی: صفحه فیزیک پیش

  ل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدفدانشگاهی فیزیک پیشهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر 
  بوده است؟ 10ر آزمون قبل چند از عملکرد شما د

 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟ هدف
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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1کند، در مبـدأ زمـان از مکـان     حرکت می xکه با شتاب ثابت روي محور  متحرکی -166 10x m   12و در لحظـۀt s   از مکـان
x m2 متحـرك در   بزرگی سـرعت نوع حرکت متحرك تندشونده باشد،  4sثانیۀ اول حرکت،  12کند. اگر در  عبور می 70

10tلحظۀ  s چند متر بر ثانیه است؟  

1( 12  2( 5  3( 8  4 (10  
32صورت  به SIاگر معادلۀ حرکت متحرکی در  -167 6 2x t t   باشد، متحرك در مدت دو ثانیه بعد از شروع حرکت چند متـر

  جا شده است؟  جابه
1 (30  2 (28  3 (26  4 (24  

زمان آن مطابق شـکل زیـر    –کند و نمودار سرعت  متحرکی در مسیري مستقیم حرکت می - 168
tاست. شتاب متوسط این متحرك در بازة زمانی s1 tتا  2 s2 ، چند متر بر مربع ثانیه 12

  است؟

1(1
10  2(5

10  

3(7
  ) صفر4  10

کند و در لحظـۀ رسـیدن بـه     ثانیه طی می 8را در مدت  Bتا  Aمتري از  80متحرکی در مسیر مستقیم و با شتاب ثابت فاصلۀ  -169

15mبه  اندازة سرعت آن Bنقطۀ 
s

  حرك چند متر بر مربع ثانیه است؟رسد. شتاب مت می 

1 (3
2  2 (3

4  3 (5
2  4 (5

4  

کند و نمـودار   متحرکی بدون سرعت اولیه و با شتاب ثابت روي خط راست حرکت می -170
2tاست. سرعت آن در لحظۀ  قابلمزمان آن مطابق شکل  –مکان s    چند متـر بـر

     ثانیه است؟
1 (2  2 (4  
3 (6  4 (8 

1ثیر سـه نیـروي   أکیلوگرم تحت ت 5جسمی به جرم  -171 15 8F i j  2و 21 19F i j  3وF   شـتاب   بـا  قـرار گرفتـه و
4 3a i j 3دازة نیروي کند. ان حرکت میF ها در  کدام است؟ (همۀ اندازهSI (.هستند  

1 (4  2 (20  3 (28  4 (48  
 mشخصی طنابی به جرم  که یوارد شده و هنگام ……کند، واکنش نیروي وزن جسم بر  هنگامی که جسمی در هوا سقوط می -172

  شود. وارد می ……العمل نیروي (یا نیروهاي) وارد بر طناب بر  کشد، عکس را به درختی بسته و محکم می

  بر درخت –بر زمین و هوا ) 2    بر شخص –هوا  )1
  درخت و شخص –بر جسم ) 4  شخص و درخت و زمین –زمین ) 3
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آیـد. اگـر ضـریب     ر زیر سقف افقی اتاقی، از حال سکون به حرکت درمیب 2Fو  1Fمطابق شکل زیر جسم تحت اثر نیروهاي  -173

0اصطکاك جنبشی بین جسم و سقف  N(gشود؟  جا می باشد، جسم در ثانیۀ اول چند متر جابه /5 )
kg

10 
  

1( 2    
2 (/3 5   
3 (4  
4 (/4 5  
0در شکل زیر، جرم جسم درون سطل  -174 5/ kg  و جرم سطلkg1 وسـیلۀ   باشد. اگر کـل مجموعـه بـه    می

22mاب صورت کندشونده با شت به Tطنابی با نیروي 

s
باال رود، اندازة کشش طناب و اندازة نیرویـی کـه    

m(gترتیب از راست به چپ چند نیوتون است؟  کند، به جسم به کف سطل وارد می )
s2

10 

1( 12، 5  2 (18، 4  3 (18، 5  4 (12، 4  
دهـد. شـتاب    را نشان می 480Nدرون آسانسوري، روي یک ترازوي فنري ایستاده است و ترازو عدد  600Nشخصی به وزن -175

210آسانسور چند متر بر مجذور ثانیه و به کدام جهت است؟  /(g m s )   

1) 3  ، باال2) 2  ، پایین2) 1
1) 4  ، پایین2

  ، باال2

1یب اصطکاك جنبشی روي سطح افقی با ضر kg4جسمی به جرم  -176
کشـیم و   نیوتون می 40قرار دارد. جسم را با نیروي افقی  4

سرعت  بزرگی که توانیم کاهش دهیم بدون این کند. این نیرو را حداکثر چند نیوتون می جسم در جهت نیرو شروع به حرکت می
210یابد؟  جسم کاهش /(g m s )  

1 (5  2 (10  3 (20  4 (30   

1جرم آن  اي باشد که شعاع آن نصف شعاع زمین و فرض کنید سیاره -177
جرم کرة زمـین باشـد. شـتاب گرانشـی در سـطح آن       4

   گرانشی در سطح کرة زمین خواهد بود؟  سیاره، چند برابر شتاب

1 (1
4   2 (1

2  3 (1  4 (2  

باشد، بزرگی تکانـۀ   B، نصف انرژي جنبشی جسم Aاست. اگر انرژي جنبشی جسم  Bبرابر جرم جسم  A ،4جرم جسم  -178
 است؟ Bچند برابر بزرگی تکانۀ جسم  Aجسم 

1( 2
2  2 (8  3 (8

8  4 (2  
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برابر شعاع زمین است. اگر جـرم   2از سطح زمین،  Bبه اندازة شعاع زمین و فاصلۀ ماهوارة  از سطح زمین Aفاصلۀ ماهوارة  -179

A ،2 ةماهوار
 است؟ B ةچند برابر وزن ماهوار A ةماهوارباشد، وزن  B ةبرابر جرم ماهوار 3

1( 8
27  2 (1  3 (8

3  4 (3
2  

کنیم. در این حالت افزایش طول فنر نسـبت بـه طـول عـادي آن      را از یک فنر در راستاي قائم آویزان می mاي به جرم   وزنه -180
20cm جرم و فنر را روي سطح افقی با نیروي  ۀاست. اگر مطابق شکل مجموعF    به سمت راست بکشیم افزایش طـول فنـر

24شود و جسم با شتاب  می 16cmت عادي نسبت به حال m

s
کند. ضریب اصطکاك جنبشی جسم بـا سـطح افقـی     حرکت می 

10کدام است؟ ( Ng
kg

 نظر شود.) و از جرم فنر صرف 

1( /0 3  2 (/0 25  3 (/0 4  4 (/0 45  
32Nو ثابت فنر  20gاست. اگر جرم وزنه  4cmفنر  –دامنۀ یک نوسانگر وزنه  -181 / m  باشد، بیشینۀ تندي نوسانگر چند متر بر

   ثانیه است؟

1( 4/0  2 (8/0 3 (2/1  4 (6/1  
0دهد. اگر دورة تناوب ایـن نوسـانگر برابـر     حرکت هماهنگ ساده انجام می xبر روي محور  Aنوسانگري با دامنۀ  -182 ثانیـه   /1

2مکان  کشد تا نوسانگر از باشد، حداقل چند ثانیه طول می
A  2به مکان

A برسد؟ 

1( 1
30  2 (1

60  3 (1
20  4 (1

40  

mچند  vفنر مطابق شکل زیر است.  –نوسانگر وزنه نمودار انرژي پتانسیل کشسانی و جنبشی بر حسب سرعت براي یک  -183
s

 است؟ 

  
1( /0 05    
2 (/0 15  
3 (/0 5    
4 (/0 75  
و بیشـینۀ   Bبرابـر طـول آونـگ     A ،2دهند. طول آونگ  در سطح زمین حرکت هماهنگ ساده انجام می Bو  Aدو آونگ سادة  -184

 3در هنگام عبور از وضع تعـادل،   Aاست. اگر انرژي جنبشی آونگ  Bنصف بیشینۀ نیروي وارد بر آونگ، Aنیروي وارد بر آونگ 
 است؟ Bچند برابر بیشینۀ شتاب آونگ  Aتاب آونگ هنگام عبور از وضع تعادل باشد، بیشینۀ ش Bبرابر انرژي جنبشی آونگ 

1( 1
12  2 (3  3 (6 2  4 (12  
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باشـد،  1kgآن از وضع تعادل، مطابق شکل  مقابل است. اگر جـرم نوسـانگر   ۀحسب فاصلنمودار نیروي وارد بر یک نوسانگر بر -185
  بسامد نوسانگر چند هرتز است؟

  

1 (2    
2 (4     
3 (6    
4 (8  
را به نوسان در Lاي به طول زمان با آن آونگ ساده کنیم و هم متري سطح زمین رها می 45اي را از ارتفاع  در شرایط خأل، گلوله -186

 متـر اسـت؟   نوسـان کامـل انجـام دهـد، طـول آونـگ چنـد سـانتی         3برخورد گلوله به زمین، آونگ  ۀآوریم. اگر تا لحظ می
2 10 N( g )

kg
  

1 (50  2 (25  3(50 2  4 (100  

38متر مربع، چگالی آن میلی 6سطح مقطع یک تار مرتعش  مساحت -187 g

cm
4 است. اگر نیروي کشش تار 60cm و طول آن  8/ 

  کند؟ نیوتون باشد، یک موج عرضی در مدت چند ثانیه طول تار را طی می
1(/0 06  2(/0 6  3(/0 006  4(/0 03  

40mموجی در یک محیط همگن با سرعت -188
s

بین دو نقطه در فاز مخالف  ۀترین فاصل شود. اگر کم روي یک خط راست منتشر می
  ثانیه است؟ نوسان ذرات محیط انتشار چند میلی ةباشد، دور80cmاز این محیط برابر

1 (4  2 (40   3 (8  4 (80  
از محیط، در حال بـاال   Mدهد. اگر در این لحظه نقطۀ  مکان موجی را در یک لحظه نمایش می -جایی  و نمودار جابهر شکل روبه -189

   موج آن ........... متر است. شود و طول منتشر می xرفتن باشد، موج در ........ محور 
3) جهت،1

4  

6) جهت،2
5  

3خالف جهت، )3
4  

6) خالف جهت،4
5  

دهند کـه در جهـت مثبـت محـور  منتشـر       نشان می 2tو  1tمکان یک موج را در دو لحظۀ  -جایی هاي زیر نمودار جابه شکل -190
2باشد،  50Hzها  شود. اگر بسامد نوسان می 1t t t  چند ثانیه است؟ (عالمت پیکان، یک قلۀ موج را در این دو لحظه نشان
  دهد.) می

1 (1  
2 (2  
3(210  
4(22 10  
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  با توجه به نمودار مقابل کدام گزینه درست است؟ -191

  
 

aواکنش کلی مربوط به این نمودار به صورت )1 b c2    است. 2

a ) نسبت2
b

R
R

   پس از انجام واکنش برابر یک است.h10در  

R اي این واکنش به صورتي قانون سرعت بر ) رابطه3 K a    است. 2
0/) به ازاي تولید4 1/ ، مقدارa مول 7    شود. مصرف می b مول 05

2OH(g)ثابت سرعت واکنش بنیادي  -192 CO(g) CO (g) H(g)  در دماي اتاقL.mol .s7 1 12 گزارش شده است. اگر  10
2ترتیب به OHو  CO ۀهاي اولی غلظت 12 10 mol.L  2و 14 10 mol.L که غلظت  باشد. هنگامیCO  2به 11 5 10/ mol.L 

1یابد سرعت واکنش برابر چند  کاهش می 1mol.L .s خواهد شد؟  

1(/ 33 5 10    2(/ 310 5 10    
3(/ 315 5 10    4(/ 37 5 10   

  هاي زیر درست است؟ چند مورد از عبارت -193
هاي حذف گازهاي  اي مناسب، در مسیر خروج گازها (در اگزوز) قرار گیرند، واکنش رها، با استفاده از قطعهاگر کاتالیزگ –الف 

   شوند. آالینده، با وجود پایین بودن دما، با سرعت مناسب انجام می
x و NOمقدار  از اگزوز خودروها ازخروجی  CO ي مقدار آالینده -ب  yC H  تر است.  بیشخروجی  
2N به NO(g)ي  واکنش تجزیه -ج  (g)  2وO (g) .یک واکنش گرماگیر است   
,Pdها با فلزهاي طح آنهایی از جنس سرامیک هستند که س هاي کاتالیستی در واقع توري مبدل - د  Pt وRu .پوشانده شده است   
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   

لیتري است، اگر سرعت متوسط تولید گاز اکسیژن در  4نیتروژن پنتوکسید در یک ظرف  نمودار زیر، مربوط به تجزیه گاز دي - 194
/رثانیه براب 10تا  5ي زمانی  فاصله mol.L .min1 10 توانند باشند؟ ( اعداد  به ترتیب کدام یک از اعداد زیر می n2و n1باشد، 5

 را از راست به چپ بخوانید.)
  

1 (/7 0 7512    2 (/ 110 75 12  

3( /1 0 56      4 (/ 70 5 6  

  دقیقه 30 وقت پیشنهادي: 76تا  2هاي  صفحه دانشگاهی: پیششیمی  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدفدانشگاهی پیش شیمیهاي درس  گویی به سؤال لطفًا قبل از شروع پاسخ

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر 
  بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟ هدف
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

    



  19 : ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی    شیمی -  فروردین 15آزمون  –» 6«پروژة 
  

 محل انجام محاسبات 

2در واکنش  2Clاگر سرعت متوسط تولید گاز  -195 2 24 2 2HCl(g) O (g) Cl (g) H O(g)  ي اول واکنش  ثانیه 15در
2 1 11 5 10/ mol.L .s هاي جدول زیر، سرعت متوسط مصرف  باشد، با توجه به دادهHCl ثانیه  15تا  10ي زمانی  در بازه

  کدام است؟ 1M.sبرحسب 
1( /0 09    
2 (/0 01    
3 (/0 02    
4 (/0 18    

ر واکنش رفت تقریباً چند برابر مقدار ثابت سرعت در واکنش برگشت زیر، مقدار ثابت سرعت د هاي ولهاي جد با توجه به داده -196
  است؟

رفت     D(g) C(g) B(g)  
  
  
  
  
  

1( 11/1   2 (25/1  3 (94/0  4 (73/0   
  چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -197

  تا کیفیت سوخت افزایش یابد.  کنند میگوگرد موجود در سوخت خودروها را جداسازي  ●
از گازهاي  NOو  CO ،2SOتوانند سبب کاهش گازهاي  ي کاتالیستی مورد استفاده در مسیر اگزوز خودروها، میها مبدل ●

   خروجی شوند.
سازي برگشت  گردد، انرژي فعال NOتولید سازي رفت در واکنش  % از انرژي فعال20اگر استفاده از کاتالیزگر سبب کاهش  ●

   یابد. % کاهش می20بیش از 
   تواند سبب تولید باران اسیدي گردد. اي که منشأ آن کیفیت پایین سوخت فسیلی است، می گاز آالینده ●
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  

% تجزیه شود، سرعت متوسط تولید گاز و سرعت متوسط مصرف 80دقیقه با بازده  5گرم کلسیم کربنات در مدت زمان  25اگر  -198
1molتقریب چند کلسیم کربنات به .s112باشد؟ می 16 40(C ,O ,Ca :g .mol ) 

1(/ 4 36 7 10 3 10  2(/ /2 41 32 10 4 2 10  
3(/ /4 46 7 10 6 7 10  4(/ /3 41 32 10 6 7 10 

 دهد، عبارت قانون سرعت واکنش کدام است؟ را نشان میBOHو باز قويHAبا توجه به جدول زیر که واکنش اسید قوي -199

1( R k HA BOH2 2  
2 (R k HA BOH  

3 (R k HA BOH
1 22  

4 (R k HA BOH
1

2 2  

1سرعت 1(mol .L .s )  HA  BOH  شماره آزمایش  
21 23 10/  4pH  12pH  1  
11 23 10/  2pH  12pH  2  
1123 10  2pH  13pH  3  

1[HCl](mol.L ) t(s)  
  ي اول ثانیه 5  -25/0
  ي دوم ثانیه 5  -15/0

  آزمایش   1  2  3
6/0  4/0  2/0  1[D](mol.L )  

  ت آغازین واکنشسرع  03/0  12/0  27/0

  آزمایش   1  2  3
3/0  3/0  1/0  1[C](mol.L )  
2/0  1/0  1/0  1[B](mol.L )  

  سرعت آغازین واکنش  008/0  024/0  048/0

C(g) برگشــــت B(g) D(g)
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  هاي زیر، چند عبارت درست است؟  از بین عبارت -200
2ي  ي قانون سرعت واکنش تجزیه در رابطه  5N O1، یکاي ثابت سرعت 1L.mol .s.است   
  کاتالیزهاي جامد با گذشت زمان، کارایی خود را حفظ کرده و کمتر نیاز به تعویض دارند.  
2واکنش  2 2NO Cl(g) Cl(g) NO (g) Cl (g).یک واکنش بنیادي است ،   
1واکنش 

2 2 2 181 25N (g) O (g) NO(g) H kJ , S J.Kدي است.خو به در دماي اتاق خود   
1( 1   2 (2  3 (3  4 (4   

 »شود که . . . . .  در واکنش تعادلی . . . . . ، . . . . . باعث می«؟ نیستکننده عبارت مقابل  هاي زیر تکمیل یک از گزینه کدام -201
1(HCN(aq) H O(l) CN (aq) H O (aq)2   شود. جا  سمت راست جابه ، تعادل بهOH، افزایش3
2(N (g) H (g) NH (g)2 2 33   افزایش یابد. Kدر دماي ثابت، سرعت واکنش رفت و مقدار  N2، افزایش غلظت 2
3(O (g) NO(g) NO (g) O (g)3 2   ها افزایش یابد. ، کاهش دما یا حجم، غلظت فراورده2
4(HCl(g) O (g) Cl (g) H O(g)2 2 24 2   هاي موجود در ظرف واکنش افزایش یابد. فشار، تعداد مولکول، کاهش 2

2هرگاه در سیستم در حال تعادل  -202 2 2H S(g) I (g) HI(g) S(s) ،2 3 molH S HI
L

،2 6 molI
L

باشد، با  

2Iخروج نیمی از (g) و برقراري تعادل مجدد، نسبت
2

HI
I

 کدام گزینه خواهد بود؟

1(2  2(2
2  3(2

3  4(3
2

  

2کنیم تا تعادل  لیتري وارد می 2در ظرف 2Oرا با مقداري 2SOمول گاز 4در یک دماي معین،  -203 2 32 2SO (g) O (g) SO (g) 
در ظرف وجود داشته باشد، مقدار ثابت تعادل و مقدار مول 2Oو یک مول 3SOمول  3برقرار شود، اگر در هنگام تعادل 

  اند؟ به ترتیب کدام2Oاولیه
1(/ ,2 5 9  2(/ ,1 25 9  3(/ ,2 5 18  4(/ ,1 25 18  

3کنیم تا تعادل،  لیتري وارد می گرم کلسیم کربنات را در ظرف سربسته یک  2/0 - 204 2CaCO (s) CaO(s) CO (g)  برقرار در دماي اتاق
آب  اکسید موجود در تعادل را در مقداري  اگر در این لحظه کلسیم گرم است. 156/0ام تعادل مجموع جرم مواد جامد موجود برابر شود. درهنگ

140 ؟نسبت غلظت یون هیدرونیوم به یون هیدروکسید کدام است، برسانیم 500mLحل کرده و به حجم  12 16(Ca ,C ,O :g.mol ) 

1( / 91 6 10   2 (/ 106 25 10   3 (84 10   4 (/ 92 5 10   
 کدام مطلب درست است؟ -205

  شود. هاي گازي در دو طرف تعادل با هم یکسان باشند، تعادل یک تعادل همگن محسوب می اگر تعداد مول )1
Nاز کاتالیزگر  O2و  SO2از گازهاي  SO3ي گاز در واکنش تهیه) در فرآیند مجاورت 2 O2   شود. استفاده می 5
Hهاي موجود در ظرف واکنش براي تعادل  ) افزایش فشار، غلظت گونه3 (g) I (g) HI(g)2 2   دهد. را افزایش می 2
N) با افزایش فشار در تعادل 4 (g) H (g) NH (g)2 2 33   یابد. هاي گازي افزایش می ، غلظت آمونیاك و تعداد مولکول2

Aکنیم تا تعادل گازي  ي وارد میلیتر 10را در یک ظرف Cو  A ،Bي  مول از هر ماده 5 -206 B C2 اگر در برقرار شود.  2
  ست؟ا 1mol.Lچند  Cباشد، ثابت تعادل واکنش تجزیه  Aبرابر غلظت  B ،2/1ي تعادل غلظت  لحظه

1( 225/2  2 (5/4  3 (125/5  4 (625/5  



  21 : ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی    شیمی -  فروردین 15آزمون  –» 6«پروژة 
  

 محل انجام محاسبات 

3ي تعادلی اگر حجم سامانه -207 2CaCO (s) CaO(s) CO (g)ها  سنج را در دماي ثابت کاهش دهیم، کدام ردیف از سرعت
 درستی نشان دهند؟ هاي رفت و برگشت را از تعادل اولیه تا زمان برقراري تعادل جدید به توانند وضعیت سرعت واکنش می

 
2گام برقراري تعادلدر هن -208 2 2CO(g) H O(g) CO (g) H (g)مول 4ي یک لیتري، مقدار  در یک ظرف سربستهCO ،5 

2Hمول O ،6 2مولCO  2مول 2وHشدن مقداري را داریم. پس از اضافهCO در دماي ثابت به مخلوط در حال تعادل و پس از
 به مخلوط افزوده شده است؟COمول فراورده در ظرف وجود دارد. چند مول 10برقراري تعادل جدید، 

1(/5 75  2(/2 25  3(/3 75  4(/4 25  
 است؟ نادرستهابر   کدام گزینه در مورد فرایند -209

  دهند. تر است به همین علت این فرایند را در دماهاي باال انجام می هابر هر چه دما افزایش یابد، واکنش از لحاظ ترمودینامیکی مساعد در فرایند  )1
  آید. دست می روژن مورد نیاز از تقطیر هواي مایع به) براي تولید آمونیاك به روش هابر، نیت2

  شود. سرعت برقرار می در حضور کاتالیزگر آهن، تعادل بهC0550دهد که در دماي ) در فرایند هابر آزمایش نشان می3
    دست آورد.  توان از عبور بخار داغ آب از روي زغال چوب به ) هیدروژن الزم براي این واکنش را می4

2تعادل  - 210 2 2H S(g) I (s) HI(g) S(s)  یک تعادل شیمیایی ناهمگن و . . . فازي است و با افزایش فشار در دماي ثابت مقدار
2Iهاي  گوگرد موجود در مخلوط تعادلی . . .، تعداد مولکول (s) یابد هاي گازي . . . می موجود در ظرف . . . و تعداد مول. 

    کاهش  –افزایش  –کاهش  – 3 )1
  افزایش –کاهش  –افزایش  – 4 )2
    کاهش –افزایش  –کاهش  – 4 )3
  افزایش  –کاهش  –افزایش  – 3 )4
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A(g)مطلب در مورد واکنش  کدامرو، با توجه به نمودار روبه -211 B(g) C(g) D(g) است؟ نادرست  
  
  
  

   در طی واکنش همواره یکسان است. Bو  Aي  دهنده ) تغییرات غلظت مواد واکنش1
  است.  کاهش یافته Bو  Aهاي  غلظت گونه 2tتا  0tدر مدت زمان  ) 2
   باشد. تر می کم 0tها از زمان  سرعت تغییر غلظت 2tان ) در زم3
   زمان همه مواد برابر صفر است. –ها متوقف شده و شیب نمودار غلظت  ، واکنش3t) پس از زمان 4

5براي واکنش  Kمقدار ثابت تعادل  - 212 3 2PCl (g) PCl (g) Cl (g)  لیتري  2است. اگر در یک ظرف  5/0در یک دماي معین برابر
 مخلوط کنیم، . . .  5PClمول  4/0را با  3PClو  2Clمول از هر یک از گازهاي 2/0

   برابر بوده و واکنش در حال تعادل است. Qبا  Kمقدار  )1
   جا شود. براي برابري سرعت واکنش رفت با سرعت واکنش برگشت، سیستم باید در جهت برگشت جابه )2
   شود تا سیستم به تعادل برسد. تري انجام می ه و واکنش در جهت رفت با سرعت بیشبود Qده برابر  Kمقدار  )3
   شود. تري انجام می بوده و واکنش در جهت رفت با سرعت بیشQپنجاه برابر  Kمقدار  )4

  اند؟ درستی معرفی شده اسید و باز به برونستد، –در کدام واکنش، با استفاده از تعریف لوري  - 213

1(O (aq) H O(l) OH (aq) OH (aq)2 Oاسید - 2 (aq) :2   
2((aq)Ni (aq) H O(l) Ni(H O) 22 2 2 Hباز - 44 O :2   

3(NH (aq) HPO (aq) NH (aq) H PO (aq)24 4 3 2 HPOاسید - 4 :24   
4(NH (aq) HOBr(aq) NH (aq) OBr (aq)3 NHباز - 4 :3   

  کدام مطلب، درست است؟ - 214
   ي آرنیوس در واکنش گاز آمونیاك با گاز هیدروژن کلرید، آمونیاك نقش باز را دارد. براساس نظریه )1
Nاکسیدهاي  )2 O (g)2 SOو  5 (g)3هاي تولیدي یکسان خواهد بود. ها در آب تعداد مول یون ل یک مول از آن، اسید آرنیوس بوده و پس از انحال   
   برونستد را دارد. –هاي هیدروکسید تبدیل شده و نقش اسید لوري  سرعت به یون  یون اکسید در آب به )3
   شود. تشکیل میبا واردکردن آلومینیم اکسید در هیدروکلریک اسید و یا محلول سدیم هیدروکسید مخلوطی همگن و شفاف  )4

  چند مورد از مطالب زیر درست است؟ - 215
   تر است. قدرت اسیدي نیترواسید از قدرت اسیدي هیپوکلرواسید بیش )آ
3Hسرعت واکنش فلزات با اسیدها با  )ب Oي عکس دارد. موجود در محلول اسید رابطه   
2اسید مزدوج  )پ

2 6 (aq)[Cu(H O) 2 یون [ 5 (aq)[Cu(H O) OH] .است   
2CN  ها نادرست است. رو در مورد قدرت بازي آنیون ترتیب روبه )ت BrO NO Clقدرت بازي:  
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

 :جز بهاند،  ي مطالب درست همه - 216

pHغلظت یون هیدرونیوم در یک نمونه شیرترش شده با  )1 /2 mol.L3ابر بر 7 12 log)است. 10 / )2 0 3  
OH]) در دماي ثابت، اگر2 H]در محلول آبی کاهش یابد، به همان نسبت [ O که همواره  یابد به طوري افزایش می 3[

[OH ][H O ] 143 10.  
3 (pH  محلولmol.L2 18 2/درصد برابر 2هیدروسیانیک اسید با درصد یونش  10   است. 8
  چنان خنثی است. شود ولی آب جوش هم تر می ، بیشC100تا  C25) غلظت یون هیدرونیوم در آب خالص با افزایش دما از 4
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25در دماي  KOHدر یک محلول  -217 C ،112، غلظت یون هیدرونیوم 5 برابر غلظت یون هیدروکسید است. براي  /10
 درصد نیاز است؟ 4و درصد یونش  3pHبا  2HNOلیتر محلول  لیتر از این محلول، چند میلی میلی 25کردن کامل  خنثی

1( 40  2 (400  3 (200  4 (20  
218- V6محلول هیدروکسید حاصل از فلزي که آخرین الکترون اتم آن داراي عددهاي کوانتومی  لیتر میلیn ،0l  و

1
2sm 11باشد و داراي  می 3pH  Vطور کامل خنثی نماید. اگر  دو موالر یک اسید را بهلیتر محلول  تواند نیم است، می /

log) ي یونش است. هبرابر . . . باشد، اسید داراي . . . مرحل / )2 0 3  
    یک  –لیتر  میلی 1000) 2  یک –لیتر  میلی 500 )1
  دو  –لیتر  1000) 4    دو –لیتر   500) 3

2ي واکنش تعادلی کدام مطلب درباره -219 32H O H O (aq) OH (aq)درست است؟ 

OHهاي  یون )1 (aq)وH O (aq)3ها به دما بستگی ندارد. هاي آب هستند و غلظت آن ، حاصل خود یونش مولکول  

Hمول 1باشیم،  ها داشته دهنده ي خودیونش آب، اگر دو مول آب را در قسمت واکنش ) در معادله2 O (aq)3 مول 1وOH (aq) تولید
  شود. می

Hهاي ) براي آب خالص فقط در دماي اتاق غلظت یون3 O3 وOH باشد. یکسان می  

H ) هرگاه4 O3  در یک محلول آبی در دمايC25 74 برابر یته موالریک شانزدهم  OHمول بر لیتر باشد، موالریته  10

H O3 .خواهد بود   
CH)3استیک اسید -220 COOH)52، در دماي معین، داراي ثابت یونش اسیدي 2است. اگر در محلول این اسید، 10 3pH / 

1 ن اسید حل شده است؟لیتر از این محلول، چند گرم از ای میلی 500باشد، در 
3 60(CH COOH g .mol ) (log / )5 0 7  

1(75  2(/42 5  3(/37 5  4(85 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آموزان گرامی لطفاً در پایان آزمون به این دو سؤال پاسخ دهید. دانش
  

  هاي کدام درس عمومی در آزمون امروز بهتر بود؟ کیفیت سؤال - 221
  ) زبان4  ) دین و زندگی3  ) عربی2  ) فارسی 1

  در آزمون امروز بهتر بود؟ اختصاصیهاي کدام درس  کیفیت سؤال - 222
 ) شیمی4  فیزیک) 3  شناسی زیست) 2   ریاضی) 1



  

 
 

– هاي نظرخواهیسؤال عملکرد پشتیبان   
 

ها دقت کنید. سؤال ةهاي زیر، به شمار گویی به سؤال آموزان گرامی؛ لطفاًً در هنگام پاسخ دانش  

  گذاري دو  درس  و گو با پشتیبان دربارة هدف فتگ
   وگو کرد؟ درس گفت 2گذاري  هدفآیا پشتیبان شما در تماس تلفنی خود با شما دربارة  - 287

  درس صحبت نکردیم. 2گذاري  خیر، در این نوبت دربارة هدف )1
  با من تماس تلفنی نگرفت. پشتیبان )2
  مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان کافی و از لحاظ کیفیت کامالً 2گذاري  وگوي ما دربارة هدف گفت )3
  درس صحبت کرد. 2گذاري  با من دربارة هدف پشتیبان) 4

   انـی پشتیبـتلفنتمـاس 
   با شما تماس تلفنی گرفته است؟تاکنون  از آزمون گذشتهآیا پشتیبان شما  - 288

  تماس تلفنی نگرفتند.) خیر، ایشان 1
  .تماس تلفنی گرفتند) بله، ایشان 2
   بود. در حد خوب و کافیمحتوا  لحاظاز ودقیقه)  5(در حد ) بله، تماس تلفنی ایشان از لحاظ زمانی3
  بود.  در حد عالیمحتوا  از لحاظودقیقه)  5(بیش از تماس تلفنی ایشان از لحاظ زمانی ،) بله4

  تماس تلفنی:چه زمانـی؟
  با شما تماس گرفت؟  یـچه زمان پشتیبان -289

 تماس توافق کرده بودیم) ساعت(قبال در مورد روز و طبق توافق قبلیدر زمان مناسب ) 1
 تماس گرفت(البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نکرده بودیم) زمان مناسبدر ) 2
 تماس گرفت.پنج شنبه(روز قبل از آزمون) در روز ) 3
 گرفت. روز یا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

  :چند دقیقه؟تلفنیتماس 
  ؟با شما تماس تلفنی داشت چند دقیقهپشتیبان شما  -290

  دقیقه         5دقیقه تا   3) 2یک دقیقه تا سه دقیقه               ) 1
  دقیقه  10بیش از ) 4دقیقه                       10تا   5بین ) 3

  تماس پشتیبان با اولیـا
   شما تماس تلفنی داشته است؟ يبا اولیا تا کنون طی یک ماه گذشتهآیا پشتیبان شما  - 291

                مستقل با ایشان داشته است.) بله،یک تماس تلفنی 1
  وگو کرد با والدینم نیز سخن گفت. ) بله،هنگامی که با من گفت2
   دانم،شاید تماس گرفته باشد. نمی )3
  من تماس نگرفته است. يایشان هنوز با اولیا،) خیر4

  ریزي  بررسی دفتر برنامه
  دفتر برنامه ریزي شما را بررسی کرده است؟  تا کنون طی یک ماه گذشتهآیا پشتیبان شما  - 292

  ام را با دقت بررسی کرد.       ریزي ) پشتیبان من دفتر برنامه1
 ام را بررسی کرد. ریزي ) پشتیبان من دفتر برنامه2
  ام را بررسی نکرد.                 ریزي ) پشتیبان من دفتر برنامه3
  ریزي ندارم.  ) من دفتر برنامه4

  اشکالکالس رفع 
  آیا در کالس رفع اشکال پشتیبان شرکت می کنید؟ -293

 شرکت خواهم کرد.                   پشتیبان خودمبله، امروز در کالس رفع اشکال ) 1
  شرکت خواهم کرد(زیرا به آن درس نیاز بیش تري دارم) پشتیبان دیگربله، در کالس ) 2
  من امروز شرکت نمی کنم.)  پشتیبان من کالس رفع اشکال برگزار می کند اما 3
  پشتیبان من کالس رفع اشکال برگزار نمی کند.) 4

  شـروع به موقع
   شود؟ شروع می به موقـعي شما  آیا آزمون در حوزه -294

  شود. گویی به نظرخواهی رأس ساعت آغاز نمی ) پاسخ2  شود. ) بله، هر دو مورد به موقع و دقیقاً سروقت آغاز می1
  نظمی وجود دارد. ) در هر دو مورد بی4  شود. علمی رأس ساعت آغاز نمی هاي گویی به سؤال ) پاسخ3

  متأخـرین
  شوند؟ متوقف می در محل جداگانهآموزان متأخر  آیا دانش - 295

  ) خیر، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتی گاهی اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.1
  شود اما نه به طور کامل تا حدودي رعایت می) این موضوع 2
  شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ایجاد می شوند و بعداً وارد حوزه می ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف می3
  شود. و سروصدا ایجادنمی نظمی اي در نظر گرفته شده و بی شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه می4

  مراقبـان
  کنید؟ آزمون امروز را چگونه ارزیابی می عملکرد و جدیت مراقبان -296

  ) ضعیف4      ) متوسط3) خوب                 2      ) خیلی خوب1
  ترك حوزه –پایان آزمون 

  شود؟ میداده خروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پایان آزموني شما به داوطلبان  آیا در حوزه -297
    ) گاهی اوقات2  شود. ي ترك حوزه داده می ) بله، قبل از پایان آزمون اجازه1
  گاه ) خیر، هیچ4      ) به ندرت3

  امروز  ارزیابی آزمـون      
  کنید؟ را چگونه ارزیابی می کیفیت برگزاري آزمون امروزبه طور کلی  -298

  ) ضعیف4    ) متوسط 3) خوب                   2   ) خیلی خوب1
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