
  

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

  نظام قديمنظام قديمعمومي عمومي 
  و تجربيو تجربي  رياضيرياضيرشتة رشتة 

  13991399فروردين ماه فروردين ماه   2929
  

  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
  4- 5 11-1020 3و زبان فارسي3فارسيادبيات   15  2- 3 1–10 10 دانشگاهيپيشفارسيزبان و ادبيات

  15  6- 9 21-40 20 3عربي
  12- 13 51-1060 3دين و زندگي  15  10- 11 41-1050 دانشگاهيپيشدين و زندگي
  15  14- 16 61-2080 3ودانشگاهيپيشزبان انگليسي

  60  ــــــ ــــــ80 جمع دروس عمومي
  

  

  

  
فاطمه منصورخاكي روهمدير گ

 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

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

  021- 6463تلفن چهار رقمي:   - 923پالك  -بين صبا و فلسطين -ابان انقالبآدرس دفتر مركزي: خي

  اي ، اسماعيل گنجهمقدم، محمدجواد قورچيان محسن اصغري، حسن پاسيار، حسين پرهيزگار، داوود تالشي، اسماعيل تشيعي، ابراهيم رضايي  فارسيو ادبيات زبان 

، رضا يزدي، سيدمحمدعلي مرتضـوي، فـاطمه منصورخاكي، مجيـد همـايي،مسعود محمديحسين رضايي،ابراهيم رحماني عرب،درويشعلي ابراهيمي،  عربي
 پوراسماعيل يونس

  كبير، هادي ناصري، سيد هادي هاشمي مرتضي محسني محمدابراهيم مازني، بقا، محمدرضا فرهنگيان، محمد رضايي صالح احصائي، ابوالفضل احدزاده،  دين و زندگي
  ، اميرحسين مرادشهراد محجوبيرضا كياساالر، محسن كردافشاري، ، علي شكوهي، بهرام دستگيري  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 
 ،حسين رضاييعلي ابراهيمي،درويش  فاطمه منصورخاكي  منصورخاكي فاطمه  عربي

  ليال ايزدي  ـــــــ پوراسماعيل يونس

 صالح احصائي  ـــــــ  بقا محمد رضايي  بقا محمد رضايي  دين و زندگي
  محدثه پرهيزكار  محمدابراهيم مازني

 آناهيتا اصغري  محدثه مرآتي  نسترن راستگو  نسترن راستگو  زبان انگليسي
  پويا گرجي فريبا توكلي

طراحان به ترتيب حروف الفبا  

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد

 گذاري كنيد با روش دهدهي هدف

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 ?
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  ؟اند معنا شده نادرستهاي زير  چه تعداد از واژه - 1
تاب:  ور: پراكنده)، (شبث(رخوت: سست)، (من )، (طاق: يكتا)، (شئون: امر مهم)،شرمنده(زهره: كيسة صفرا)، (هريوه: هراتي)، (عماد: سقف)، (پور: 

  چه در شب بدرخشد)، (تراويدن: چكيدن) آن
 پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1

  ؟شود نميدر كدام گزينه غلط اماليي ديده  - 2
  گرد من طوفان بود هر دم از سيل عرق بر  روز و شب از صورت گرما به سان قوم نوح )1
  تـق پي اسـابـدا سـتـقـدر را آن مـغ  تـوي اس درـغن از ـم بر مـن غـيعني اي) 2
  تـر اسـكـيـاپـهاه اژدـول شـر از حـپ  تـر اسـتـكي مهـجا يـانـد كـندوـنـش )3
  ارـا ببخش كه نقديست كم ايـب مـلـر قـب  وستـم تـريـو كـپوشي عف نجا كه پردهآز) 4
 ؟بيان شده است نادرستكدام گزينه از جنبة تاريخ ادبيات  - 3

  هاي بارز شعر نيمايي، پرداختن به مسائل اجتماعي با زباني نمادين است. از ويژگي) 1
  ر محصول دورة سوم عصر شعر نيمايي است.بارور و اجتماعي شدن زبان شع) 2
  نخستين كنگرة نويسندگان ايران در دورة دوم عصر شعر نيمايي تشكيل شد.) 3
  هاي شعر سلمان هراتي است. ي زبان و تأثيرپذيري از فضاي معنوي انقالب، از ويژگينروا) 4
  در كدام گزينه آمده است؟ »ميخ) فرو دوز امشب =مسمار (مطلع مهر/ ديده بر چرخ چو تا مگر صبح تو سر بر زند از «هاي بيت  آرايه - 4

  ، جناس، استعاره، تشبيهكنايه )2    تعليل، تشخيص، تضاد ايهام، حسن )1
  تعليل، تشخيص، اسلوب معادله تشبيه، حسن) 4    استعاره، جناس، اسلوب معادله، تضاد) 3
  ؟كدام است» تعليل، استعاره آميزي، حسن ايهام، حس«هاي  ترتيب ابيات زير از جهت داشتن آرايه - 5

  شته را از پيرهن هم نشنويگ  اين گم  بوي  چنان خواهم جدايي كز پس صد سال صبر الف) آن
  هـانـانـداي جـفي ـرامـزار جان گـه  د؟ـه شـه باد رفت چـب) به بوي زلف تو گر جان ب

  هان كرده استكه پن دشمع را فانوس پندار  ق راـه پوشيده است راز عشـان دارد كـج) دل گم
  الب استـرق گـدر آتش شوق از غم دل، غ  دـرق ديـف عـطـا لـو تـن تـگيـنرر رخ ـل بـگد) 
  الف، د، ب، ج) 2    الف، د، ج، ب) 1
  ب، الف، د، ج) 4    ب، الف، ج، د) 3
  

دقيقه 15وقت پيشنهادي:   126تا  100 هاي هصفح/  درس) 3(/ شعر معاصر / معاصرادبيات دانشگاهي: زبان و ادبيات فارسي پيش
/ ادبيات داستاني/ تحليل آثار ادبي/ ادبيات پايداري/ ادبيات جهان/ انواع1ايم و افالك، حريم بارگاهت/ انواع ادبي  اندهچنان در اول وصف تو م ما هم: 3ادبيات فارسي 

   133تا  1هاي  درس) / صفحه 17/ فرهنگ و هنر/ ادبيات انقالب اسالمي/ (2ادبي 
و 2و  1فارسي (جمله، مطابقت نهاد و فعل، گروه فعلي، جملة ساده و اجزاي آن، گروه اسمي  شناسي (قواعد تركيب و نظام معنايي زبان)/ دستور زبان زبان :3زبان فارسي 
شناسي)/ امال (امالي همزه در هاي ادبي، طنزپردازي و مرجع بازنويسي، آشنايي با نوشته -نويسي، بازگرداني نامه / نگارش (ويرايش، نگارش تشريحي، زندگي)1ساختمان واژة 

     141تا  9هاي  درس)/ صفحه 19)/ (1هاي اماليي و كلمات دخيل در امالي فارسي  فارسي و نامطابق

  دفترچة سؤالل از شروع هر درس در گذاري قب هدف
   ،3و زبان فارسي  3دانشگاهي، ادبيات فارسي  زبان و ادبيات فارسي پيشهاي 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؟ 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 
    

    
  هاي گذشته را مطالعه كنيد. هاي كنكور سال شود سؤاالت آرايه هاي ادبي و آشنايي با سبك سؤاالت كنكور، توصيه مي براي تسلط بر سؤاالت آرايه
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 ؟شده در كدام گزينه تماماً درست است كلمات مشخصهاي دستوري  نقش - 6

  نهاد) -رنجد نگارم چون كنم (مسند  از راست مي دوستان  ن به خشمگفتم سركشيد از م سروقامتش را  )1

بـك )2 ت تود ـزين  ا  گـيـر   نهاد) -(مفعول  وانـار جـريـهـن شـز از ايـيـرهـپـب  روانردد ـره 

مـم آيـك هـم )3 ه عـدتـد  را   قيد) - (نهاد  سود باد هـلـمـجق ـشـع يـمـكآن   شقـي در 

  صفت) -(مسند  گيرد در دفتر نمي زرقعجب گر آتش اين   انگارند دفتر كشم پنهان و مردم يـراحي مـص )4

  . …جز  شود به يافت مي» اليه اليه مضاف اليه و مضاف صفت مضاف«ها  در همة گزينه - 7

  اه تمامـرت مـوبي غيـن و خـري در حسـدلب  يـدگـدي از لطف و پاكي، رشك آب زنـشاه) 1

  دش در دامـنـكـو فـال تـة خـاقبت دانـع  ه صفيرزد ز سر سدر يـهمه ـم كـرغ روحـم )2

  مـصد گداي همچو خود را بعد از اين قارون كن  پايان دوست من كه ره بردم به گنج حسن بي )3

  مـنـر كـويـو تصـوب تـش رخ خـقـر نـظـدر ن  دـاشـم بـانـدن جـĤرزوي ديـان كـآن زم) 4

  ؟شود نمياز كدام بيت دريافت » شكند و به جان دادمش آب/ اي دريغا به برم مي نازك آراي تن ساق گلي/ كه به جانش كشتم/«مفهوم  - 8

  راـو مـد رنگ و بشـكدر دام آرزو ن  تـن اسـل مـش، گـوة آتلـه جـم كـبلـآن بل) 1

  ؟كو تنور آرزو تا اندر او بندم فطير  پخت، آرزويش خام ماند دل كه سوداي تو مي) 2

  يـويـگ و بـاز آن در آرزوي رن  قـشـم عـد از خـدادنـي نـگـو را رنـت) 3

  بسوختيم در اين آرزوي خام و نشد  ه شود كار دل تمام و نشدـان كـت جـداخـگ) 4

  ؟مفهوم شعر زير با كدام گزينه قرابت معنايي دارد - 9

  »پايم/ كه به دركس آيد سايم/ تا دري بگشايم/ بر عبث مي ها مي دست«

  زند كس ندا به گوش كر نمي برو كه هيچ  ات اي بستهه چه چشم پاسخ است از اين دريچه )1

  دـزن يـه رهگذر نمـا بـي صالي آشنـكـي  مـبه غير غ دروـانم كه ـست رـذرگهي است پـگ )2

  زند ر نميـالل ما پرنده پـر مـت پـه دشـب  زند ي به در نميـي، كسـكس يـراي بـن سـدر اي )3

  زند ب درِ سحر نميـار شـس كسي به كوچه  دـكن يـمـرنـراغ بـان چـگـتـرفـگ بـيكي ز ش )4

  است؟  نادرست نهيكدام گز يآب از سهراب سپهر يپا يبا توجه به شعر صدا -10

  جهان است.  يها ييباينماد عشق، قلب انسان و ز »گل سرخ « )1

   شاعر است. تيخلوص ن »داستيسنگ از پشت نمازم پ« يمفهوم كل )2

   است. عادت واريد ختنيفرو ر »ديد ديبا گريجور دشست،  ديها را با چشم«مفهوم  )3

  يابد. كاشان در سراسر شعر، به اندازة جهان وسعت مي )4
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  ؟ است غلط معنا شده يا واژه نه،ير كدام گزد -11

  راه راهوار: خوش ،رويحول: ن ،سطوت: حشمت ،قدوم: وارد شدن )1

   ديچنبر: ق ،ابانيراغ: ب ،يزعارت: بدخلق ،: پاسبانبيرق )2

  ليرغم: برخالف م ،يي: بدگو عتيوق ،ملول: آزرده ،ردانيتركش: ت )3

  سور: جشن ،سهيصرّه: ك ،عي: سرريرخيخ ،: ترسو بيخا )4

   ؟بيشتري وجود دارددر كدام گزينه غلط اماليي  -12

  دار، حليه و زينت فايق و برگزيده، باسق و بلند، وصيم و نشان) 1

  و زيبايي، كسوت و لباسالمنتهي، گور و مقاك، وجاحت  صدرةدرخت ) 2

  سرافت و ميل، صعب و دشوار، خدم و حشم، حتام دنيا) 3

  حشمت و بزرگي، گيجگاه و شقيقه، راهب فرزانه، درخت ساج) 4

 ؟ترتيب چه كساني هستند به» كاله، برزيگران دشت خون، هفت اورنگ قران، آي باكاله آي بي سلطان صاحب«پديدآورندگان آثار  -13

  محسين ساعدي، پرويز خرسند، جاميعلي حاتمي، غال )1

  محمد غفاري، غالمحسين يوسفي، پرويز خرسند، ميبدي )2

  علي حاتمي، غالمحسين ساعدي، حميدرضا طالقاني، جامي )3

  محمد غفاري، غالمحسين ساعدي، حميدرضا طالقاني، جامي) 4

  … جز بهدرست است » كامالً«هاي مقابل همة ابيات  آرايه -14

  (ايهام، استعاره) خوش باش به زاغان كه هزاران همه رفتند  كه بهاران همه رفتنداي باغ خزان شو  )1

  تعليل) ان قضا كردم نماز خويش را (تشبيه، حسنـاهـرگـا سحـت  ابـتـاز آفـه رخسار او نشناختم بـاز م) 2

  دار را (تشبيه، مجاز) دهـب زنـق شـاشـت عـرسـشمعي ف  يـكن يـويسي و يادي نمـن خطي نمي )3

 ا (جناس، تشبيه)ـال بيـو زدم، اي تو مرا فـام تـه نـال بـف  سخت به حالم از تو من، اي مدد حال بيا) 4

  ؟كار رفته است در كدام گزينه هر سه نوع ساختمان فعل به -15

  ازآوردـآب رفته است كه آن سرو روان ب  اشك غم پاك كن اي ديده كه در جوي شباب) 1

  تـرفـفرستاد و برگ داـخ يـي دمـسـعي  ودـته كرده بـسـا خـر مـاطـه خـي كـمـبار غ) 2

  كه به روي دوست ماند كه برافكند نقابي  ت دارمـه روي دوسـي ز چـح دانـات صبـنفح) 3

  گيرد دهم پندش وليكن درنمي ز هر در مي  ردـگي  يـي برنمـريقـان طـروي هـدلم جز مهر م) 4
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 جزا يكسان هستند؟ها از نظر ا در عبارات كدام گزينه تمامي جمله -16

  شود. اند. صداي بلدرچين يك دم قطع نمي ها هنوز نرسيده الف) بوي شبدر دوچين هوا را عطرآگين ساخته است. گندم

  آيد. ب) روزي پدرم را به شهرباني خواستند. ظهر نيامد. مأمور اميدوارمان كرد كه شب مي

  روز پيدا شد. شناختني نبود.  انتظار يك ها ج) غصة مادر و سرگرداني من حد و حصر نداشت. پس از ماه

  ون فرو نشست، ريگ آموي پرنيان شد، بوي جوي موليان مدهوشم كرد.حد) آب جي

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

  ؟كدام گزينه بيانگر ايمان و اعتقاد اميرمسعود به خداوند متعال است -17

   .وستان آورده و بتان زرين شكسته و بگداختهبونصر را بگوي كه زرهاست كه پدر ما از غزو هند) 1

  .روا دارد ستدن، آن قاضي همي نستاند  ها به شمشير بياورده باشد و آن را اميرالمؤمنين مي خانه ) زري كه سلطان محمود به غزو از بت2

  .شته آمدبان دهند شكر اين را و نداد تا هزارهزار درم به غزنين و دو هزارهزار درم به ديگر ممالك به مستحقان و درويش مثال) و 3

  .المت يافتند خروش و دعا بود از لشكريس) و امير از آن جهان آمده به خيمه فرود آمد و جامه بگردانيد چون پادشاه را 4

  ؟است متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  -18

  دل هركس كه شود زير و زبر خانة اوست  رخون صدف گوهر يك دانة اوستـم پـچش) 1

  كĤبادراب به ـخ اليـسگج ـاي گنـو جـچ  تو سازد شكسته به كه درست مدحدلي كه ) 2

  تـدارد دوس يـشكسته م ون دوست دلـچ  ر در اوـتگي بـسـكـش س من و دلـن پـزي) 3

  وـال تـافتن وصـتگان يـان خسـت جـراح  انـر زمـشكستگان ديدن توست ه ام دلـك) 4

 ؟ومي داردابيات زير با كدام بيت تقابل مفه  -19

قـب« قـر  و  ا مـدمـدم    دـيـشـك يـي مـمـم او رقـلـوز ق  دـيـشـك يـي 

فـك   »شـويـزده از كار خ تـرامـد غـانـم  شـويـار خـتـش ره و رفـرامـرد 

  وي استـوه قـر كـليد، اگـود تقـه بـك  تـي اسـر نيكويـت هـد آفـليـه تقـزان ك) 1

  ارـفقـغ ذوالـود تيـات شـعص رّ رهـفوز   تقليد چون عصاست به دستت در اين سفر) 2

  فدـدان صـدن ورـدرخود ـريزش نب غير  رة ذوقـبه ردـبـنت ـد ز نعمـليـام تقـك) 3

  صدق اين واقعه از ساية خود كن تحقيق   ي در ذاتـاتـبـد ثـدارنـد نـيـلـقـل تـاه) 4

 است؟ متفاوتمفهوم كدام گزينه  -20

  تيغ اگر چون كوه بر باالي سر باشد مرا  استمنزل آسايش من، محو در خود گشتن ) 1

  باش آسوده كه ديگر سفري نيست تو را  ون مردانـاي چ دهـرون آمـويش بـر از خـاگ )2

  ستـه  يـه نمـتا در جگر شيشه و پيمان  وييدـاك بشـان پـرة جـودي چهـرد خـاز گ )3

  ن مات صورت آفرينمگر تو محو صورتي م  پرستي ام در عالم صورت ني بردهـه معـي بـپ )4
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۲۷ -  ۲۱الجواب للّترجمة أو التعريب أو المفهوم ( يعّين األصّح و األدّق ف:(  
 …اي مؤمنان! »: يا أّيها المؤمنون! التنسوا إّال سّيئات اآلخرين حّتی يصلَح اهللا لکم أعمالکم!« -21
  بدتان را هم اصالح نمايد! هاي مردم را فراموش نكنيد تا خداوند براي شما كارهاي ) جز بدي1
  كه خداوند كارتان را برايتان اصالح كند! هاي ديگران را به فراموشي بسپاريد تا اين ) تنها زشتي2
  هاي مردم را به اين اميد كه خدا برايتان اعمالتان را صالح گرداند! ) فراموش نكنيد مگر زشتي3
  رهايتان را برايتان اصالح كند!هاي ديگران را فراموش كنيد تا خداوند كا ) فقط بدي4
 »:استقبل الموّظفون المدير استقباًال حسنًا و قدَّموا له هداياهم القّيمة!« -22
 هاي ارزشمند خود را به او تقديم كردند! خوبي استقبال كردند و هديه ) كارمندان، از مدير به1

  تقديم كرد! ها هاي ارزشمند به آن ) مدير، استقبال گرمي از كارمندان كرد و هديه2
  ها تقديم كند! ) كارمندان، از مدير خود خيلي خوب استقبال كردند تا هداياي ارزشمند را به آن3
  ارزشمند خود را به او تقديم كردند! ة) كارمندان از مديرشان به خوبي استقبال كردند و هدي4
  »:رص!اس سعيًا لتقدُّم بلدهم حينما شاهدوا أّن شبابهم يغتنمون الفازداد النّ « -23
ها را غنيمت خواهند  ها فرصت يابد كه ببينند جوانان آن ) زماني تالش مردم براي پيشرفت سرزمينشان افزايش مي1

 شمرد!

 اند! ها را غنيمت شمرده بينند كه جوانانشان فرصت يابد وقتي مي ) كوشش مردم براي پيشرفت كشورشان افزايش مي2

 شمرند! ها را غنيمت مي ش يافت وقتي مشاهده كردند كه جوانانشان فرصت) تالش مردم براي پيشرفت كشورشان افزاي3

را غنيمت   ) وقتي كوشش مردم براي پيشرفت سرزمينشان افزايش يافت كه مشاهده كردند جوانانشان فرصت4
 شمرند! مي

  !»:يرتقدبذريعة ال ياس أن يترکوا سعيهم للوصول إلی الَمعالال َيسَمُح الُمجتمُع اإلنسانيُّ للنّ « -24
هاي بلند به بهانة قضا و قدر ترك  ها براي رسيدن به جايگاه شود كه كوشش ) در جامعة انساني به مردم اجازه داده نمي1

 شود!

به بهانة قضا و قدر رها  مقامات عاليبه دست آوردن  براي دهد كه تالش را اي به مردم اجازه نمي ) هيچ جامعة انساني2
 كنند!

هاي بلند به بهانة قضا و قدر رها  يابي به جايگاه دهند كه كوشش خود را براي دست ردم اجازه نمي) جوامع انساني به م3
 كنند!

   به بهانة قضا و قدر ترك كنند! مراتب عاليدهد كه تالششان را براي رسيدن به  ) جامعة انساني به مردم اجازه نمي4
  

دقيقه 15وقت پيشنهادي:        104تا  1 هاي هصفح درس)/ 7( /3مباحث كل كتاب عربي  : 3عربي

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،3عربي هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  خ صحيح بدهيد؟توانيد پاس 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 
    

  

   
  هاي غيرپاسخ استفاده كنيد تا انتخاب شما، درست باشد. به گزينة پاسخ، از روش حذف گزينه يابي براي دست
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  :الخطأعيِّن  -25
  !درك كنيماوقات  ةبايد ارزش اين روزها را در هم: في جميع األوقات! يجب علينا أن ندرك قيمة هذه األّيام) 1
  نشين در زندگي قرآن است؟! دانيد كه برترين هم آيا مي أ علمتم أن أفضل الُمصاحب في حياة البشر هو القرآن؟!: )2

يد نداشته باش، مگر با تالش به راحتي مطلوب در جامعه ام ال ترُج الراحة المطلوبة في المجتمع إّال بالجهد الكثير!:) 3
  بسيار!

اند و  تر مردم به شلوغي عادت كرده بيش االزدحام و ال يستطيعون أن يکونوا وحيديَن!: یاس قد تعّودوا علأكثر النّ ) 4
   توانند تنها باشند! نمي

 »هلک من ليس له حکيم يرشده!«المناسب للمفهوم:  عيِّن -26
  مات است بترس از خطر گمراهيهمرهي خضر مكن / ظل ) طي اين مرحله بي1
  ايم ار صلح خواهي جست با ما يا نبرد  خواهي كرد با ما يا ستم / بنده ) حاكمي گر عدل2
  چه سلطان ازل گفت بكن آن كردم  ) نقش مستوري و مستي نه به دست من و توست / آن3
  پيري گوژپشت / صد هزاران شوي هر روزي بكُشت ) هست دنيا گنده4

 :»اي خبر بدهد! خواست از حادثه وارد خانه شد، گويي كه او مي پدرم غمگين« -27

  !حادثةٍ محزونًا كأّنه كان ُيريد أْن ُيخِبَر عن  دخل والِدي البيتَ  )1
  كأّنه كان ُيريد أْن ُيخِبَر عن الواقعة! دخل والِدي المحزون البيتَ ) 2
  قعٍة!ّي دخل في الّدار محزون كأّنه ُيريد أْن ُيخِبَر عن واوالدَ  )3
  !الحادثةُيخِبَر عن  یريد حتّ دخل الوالد المنزل حزينًا كأّنه يُ ) 4
 ۳۳ -٢٨( يناسب الّنص اقرأ الّنّص التّالي بدّقة ثّم أجب عن األسئلة بما:(  
، ينَ يّ الجاهلة بواسطة شهر العربيّ األعند تسمية  ی الّرمل، يقولون ألنتعنی شّدة أشعة الّشمس عل» رمض«کلمة رمضان من ماّدة «

سّمی شهر رمضان. و هذا الّشهر من بين األشهر القمرية، االسم الوحيد في القرآن ييف، و کان کان في فصل الصّ هر هذا الشّ 
مع رؤيته في وقت  تهيومًا و لکن مع بداية الّشهر مع رؤية الهالل و نهاي نَ وخری ثالثهذا الّشهر کما في األشهر االُ  يف الکريم.

قد يکون تسعة و عشرين يوماً. نزل صحف ابراهيم في أّول ليلة من شهر رمضان، التّوراة في اليوم الّسادس الحق، خالل الّشهر 
ربيع القرآن شهر رمضان و فيها ليالي القدر. الصيام فريضة  .من شهر رمضان، االنجيل في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان

تقاليد العربية قد کان تأسيس السوقين في هذا الالجسمية و يمنع تأثير الشيطان. من  ة ويّ الرّاحة النفس سّببياهللا علی االنسان، ألّنه 
  »!الّشهر. سوق عدن األّول إلی العاشر من رمضان و سوق الصنعاء، نصف رمضان إلی نصف الشوال

  ؟الخطأما هو  - 28
  من التقاليد العربية تأسيس السوقين في شهر رمضان! )1
  !كل من شهر رمضان المبار وّ األعقد سوق صنعاء في النصف تن )2
  ة!ة و الجسديّ يَّ فسسّبب الراحة النَّ يالصيام  )3
  صيام شهر رمضان علی الناس واجب! )4
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  :عّين الّصحيح علی حسب النّص  - 29

  عند تسمية الشهور کان شهر رمضان في فصل الخريف! )1

  ی مع رؤية الهالل!هنترمضان المبارک يبدأ مع رؤية الهالل و يَ  )2

  شهر القمرية في القرآن الکريم!األ تکر ذُ  )3

  الصيام يمنع آثار الشيطان في شهر رمضان فقط! )4

  …علی خالف بقّية الشهور  :إمأل الفراغ - 30

  شهر رمضان ثالثون يومًا! )2    يف!رمضان في الصّ  )1

  رمضان بعد اإلسالم!هر هذا الشّ  يُسمّ  )4  !كسة في رمضان المبار نزلت الکتب المقدَّ  )3

  »:سّببي« -31

   فعليةٌ  جملةٌ  فاعله مع و فعل/  الزم -)»َتفعيل« علی وزن مصدره و ،»ُيَفعِّلُ « وزن علی( ثالثي مزيد) 1

  فعليةٌ  جملةٌ  فاعلهمع نائب و  فعل/  مجهولمبنّي لل – ثالثي مزيد - للغائب - مضارع) 2

  عله الضمير المستترفعل و فا/  معرب -»َتسبيب«و مصدره » س ب ب« حروفه األصلية  -للغائب -مضارع ) 3

  المستتر» هو«ضمير  فاعله و فعل/  متعدٍّ  -معلوممبنّي لل –) َتَفعُّل وزن على مصدره( ثالثي مزيد) 4

  »: ينَ يِّ الجاهل« -32

  عرابو مجرور بعالمة فرعية لإل إليه مضاف/ منصرف - ف بألمعرّ  –جمع سالم للمذّکر ) 1

  و مجرور بالياء إليه / مضافمعرب –») الجاهل«جمع مکّسر أو تکسير (مفرده  –اسم ) 2

  به و منصوب بالياء  مفعولٌ / منصرف - )ج هـ ل(حروفه األصلّية:  - جمع سالم للمذّکر ) 3

  لإلعراببه و منصوب بعالمة فرعية   مفعولٌ معّرف بأل/  –) لَ هِ جَ : فعله( -جمع سالم للمذکر -اسم) 4

هر  کـان فـي ين، هـذا الّشـيِّ ة بواسـطة الجـاهلهر العربّيـشـاأليقولـون ألن عنـد تسـمية «فـي الّتشـکيل:  الخطـأعّين  -33

  »سّمی شهر رمضان!يو کان  فيالصّ فصل 

يْ   - ْشُهرِ األ) 2    َسمَّیيُ  –َفْصِل  –ميِة َتسْ ) 1  رَ الشَّهْ  – فِ الصَّ

  َسمَّیيُ  –واِسَطِة  – ْشُهرِ األ) 4    َرَمضانِ  –َفْصِل  –ِة الَعَربيّ ) 3
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  ّلة:حول األفعال المعت الخطأعّين  -34

!الّطالباُت َيسعوَن ِللوصوِل إلی ) 2           أنُتنَّ َتعفوَن أخطاء الّصديقات!) 1   أهدافهنَّ

  درِسها!َلم َتُفْز الّتلميذة في ) 4   أهدافهم!الّتالميذ المجّدوَن َيِصلوَن إلی ) 3

 »:إجتهاداً «حول نصب  الخطأعيِّن  -35

  جتهادًا! (جاء لرفع االبهام)اتقّدمنا في دروسنا ألّننا أکثر الّتالميذ ) 1

  جتهادًا في حياتکم! (جاء لرفع الشک)انجتهد في األعمال و إن لم نشاهد ) 2

  جتهادًا في الدروس الهاّمة! (جاء لرفع االبهام)ايحسن جميع تالميذي الّنشيطين ) 3

  نوع الفعل) ل علی المعالي! (جاء لبيانيحصلتّ لجتهادًا بالغًا ااجتهد بين الّطّالب المجتهدين ) 4

 عيِّن العبارة اّلتي فيها تأکيد للفعل: -36

 َخلَق اُهللا اإلنساَن و أْعطاُه إيمانًا!) 2  الجهاد صبر المجاهدين في سبيل اهللا! یإصِبر عل) 1

  لحظًة!المؤمُن َيذُکُر اَهللا ِذْکرًا و ال َيْنَسی َربَُّه ) 4  »قد أْنَزَل اُهللا إَليکم ِذْکرًا فعَليکم أْن َتتَِّبعوهُ «) 3

 عّين ما فيه الحال: -37

  ساِعد َمن يسألك أمرًا ُملتِمسًا!) 2  اُالّم ال ُتخِبرني بما َسبََّب حزَنها أبدًا! )1

  داِفع عن إنسان قد َسَلَب ِمنه اآلخرون حّقًا!) 4  قّبلُت يد ُاّمي و افتخرُت بهذا التقبيل جّدًا! )3

 … !»و هّن خيُر الّناس … نيا تعيُش المؤمناُت في الدّ «عيِّن الّصحيح للفراَغيِن:  -38

 إيماناً  -قانعاتاً ) 2    إيماناً  -قانعاتٍ ) 1

  اإليمانَ  -قانعاتٍ ) 4    إيمانٌ  -قانعةً ) 3

 :ينوعه عن الباق يختلفعيِّن المستثنی  -39

 المدرسِة إّال حميدًا! يف يما کاَن أصدقائ) 2  شيئًا إّال الکسالة! يحيات يف يال ُاعان) 1

   ال يقوُل المؤمن کالمًا إّال الحّق!) 4  !؟ّال اإلحسانهل جزاُء اإلحسان إ) 3

 المنادی: يعيِّن الّصحيح ف -40

  يا عباُد الّرحمن ال تعبدوا إّال اهللا!) 2  يا أّيها النفس إلی متی الغفلة؟!) 1

 ؟!كيا إلَهنا هل نحن مستحّقون لجنَّت) 4  کيف تذهب إلی المدرسة صباحًا باکرًا؟! يٌّ يا عل) 3
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41- ؟ترين جوامع آن روز، ثمرة كدام عامل است گرايي معلول چيست و مشتاق علم ساختن جاهل جاهليت و خرافه شكسته شدن سد  

  آموزي در علم درپي مردم هاي پي  تالش -دعوت مكرر قرآن كريم به خردورزي ) 1

  آموزي به علم هاي دائمي رسول خدا (ص)  تشويق -درپي مردم  هاي پي  تالش) 2

  آموزي در علم درپي مردم هاي پي  تالش -زول تدريجي آيات قرآن كريم ن) 3

  آموزي به علم هاي دائمي رسول خدا (ص)  تشويق - دعوت مكرر قرآن كريم به خردورزي) 4

شمنان چه د ،دهد و به گفتة قرآن كريم ما را به چه امري توجه مي ،با بيگانگان مسلمانانامام خميني (ره) دربارة اصل و اساس سياست  -42

  ؟اشاره دارددر راستاي احياي تمدن اسالمي دارند و اين موضوع به تقويت كدام حوزه  برميما له و ستيز با تزماني دست از مقا

  جامعه -ان برگردانند ماز دين -كنند  خواران تا كي و تا كجا ما را تحمل مي دشمنان ما و جهان) 1

  جهاني - ان برگردانند ماز دين -  ا را قبول دارندتا چه مرزي استقالل و آزادي مدشمنان ما ) 2

  جهاني -ان يوغ اسارت بيفكنند مبه گردن - دشمنان ما تا چه مرزي استقالل و آزادي ما را قبول دارند ) 3

  جامعه - ان يوغ اسارت بيفكنندمبه گردن - كنند خواران تا كي و تا كجا ما را تحمل مي و جهانما دشمنان ) 4

   ؟شود و اين موضوع در كدام آية شريفه متجلي است گسترش بسياري از مشكالت اخالقي و فرهنگي مي كدام عامل مانع -43

  »…و من آياته اَن خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها « - برقراري عدالت اجتماعي ) 1

  »…جاً لتسكنوا اليها و من آياته اَن خلق لكم من انفسكم ازوا« - مواظبت و حراست از بنيان خانواده  )2

  »…نات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان بالبيرسلنا لقد ارسلنا « - برقراري عدالت اجتماعي ) 3

  »…نات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان بالبيرسلنا لقد ارسلنا « - مواظبت و حراست از بنيان خانواده ) 4

ثمرة كدام به معناي حقيقي كلمه  ،قوق خود معلول چيست و عالم شدن يك ملتدست نيافتن يك ملت به ح ،در تذكر مقام معظم رهبري -44

  ؟عامل است

  زا بودن جوش و درون درون -بهره بودن آن ملت از علم و دانش  بي) 1

  زا بودن جوش و درون درون -عدم استحكام و اقتدار نظام حكومتي يك كشور ) 2

  كار افتادن استعدادهاي يك ملت  به -عدم استحكام و اقتدار نظام حكومتي يك كشور ) 3

  كار افتادن استعدادهاي يك ملت  به -بهره بودن آن ملت از علم و دانش  بي )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 دفه
   ،3دانشگاهي و دين و زندگي  دين و زندگي پيشهاي 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 

  ه است؟بود 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 
    

  دقيقه 15وقت پيشنهادي:   103تا  78هاي  صفحه/ درس) 2اي براي فردا)/ ( هاي استوار و برنامه در مسير (پايهدانشگاهي:  دين و زندگي پيش
  151تا  5هاي  صفحهدرس) /  12(/ و قلب انديشه  :3دين و زندگي 

    
هاي ) يادگيري پيام3هاي مبتني برخود آيه  ) دانستن پيام2) حفظ بودن صورت آيه 1امل آيات براي هر آيه بايد موارد زير را بررسي كنيد: براي اطمينان از يادگيري ك

  ) دانستن ارتباط ميان آيه و متن كتاب درسي4شده براي آيه در كتاب درسي  بيان
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آن  اكند و كدام آية شريفه ب هاست، لزوم چه امري را ايجاب مي هاي درست براي انتقال پيام اسالم كه پيامي براي فطرت انسان انتخاب روش - 45
  ؟مرتبط است

  »…استعينوا باهللا و اصبروا انّ االرض هللا يورثها « -اي كسب آگاهي دقيق از تمدن اسالمي و تمدن جديد تالش بر) 1
  »…استعينوا باهللا و اصبروا انّ االرض هللا يورثها « - تأكيد بر محتواي عقالني و خردمندانة دين ) 2
  »… الحسنة الموعظةو  بالحكمةك بيل ربادع الي س« -تالش براي كسب آگاهي دقيق از تمدن اسالمي و تمدن جديد ) 3
  »… الحسنة الموعظةو  بالحكمةادع الي سبيل ربك « - تأكيد بر محتواي عقالني و خردمندانة دين  )4
ن آن يك از معيارهاي تمدن اسالمي اشاره دارد و كدام آية شريفه مبي دانست و اين موضوع به كدام پيامبر (ص) چه افرادي را از خود نمي - 46

  ؟است
م قل من حرّ« -  به دنيا و آخرت ديدگاه متعادلداشتن  –توجه بودند  به زندگي خود و خانواده بي ند وكرد ميگيري  از مردم كنارهآنان كه ) 1

  »…تي اهللا الّ زينة
م قل من حرّ« -  به دنيا و آخرت ديدگاه متعادلداشتن  – پرداختند و به جمع ثروت مي شدند مي هاي دنيايي سرگرم فقط به لذت آنان كه) 2

  »…تي اهللا الّ زينة
  »…ي الفواحش م ربما حرّقل انّ« -هاي الهي بودن  تابع فرمان -پرداختند  فقط به جمع ثروت و كسب قدرت مي افرادي كه) 3
  »… ي الفواحشم ربما حرّانّقل « - هاي الهي بودن تابع فرمان -  بودند  بردند و تارك دنيا شده كه به گوشة عبادتگاهي پناه مي افرادي) 4
تر شدن نسبت به معنويت و عدالت  هاي مادي و مشتاق عاملي كه سبب افزايش اعتقاد مردم جهان دربارة تأثير ايمان به غيب در پيروزي -47

  ريزي براي دستيابي به تمدن آرماني اسالم چيست؟  كدام است و اولين قدم در برنامه ،شده
  استحكام بخشيدن به نظام اسالمي - در دفاع مقدس تجربة موفق پيروزي ) 1
  همراه كردن ديگران با خود - تجربة پيروزي انقالب اسالمي ) 2
  تالش براي پيشگام شدن در علم و فناوري - تجربة پيروزي انقالب اسالمي ) 3
  تقويت ايمان و اراده - تجربة موفق پيروزي در دفاع مقدس  )4
  تجلي دارد. …پيروزي و چيره شدن است و اين موضوع در آية شريفة  …يت خداوند و پيامبرش پذيرش والمطابق با آيات قرآن،  -48
  »قينللمتّ العاقبةاالرض هللا يورثها من يشاء من عباده و  انّ« - علت ) 1
  »قينللمتّ العاقبةاالرض هللا يورثها من يشاء من عباده و  انّ« -معلول ) 2
  »ين كلهليظهره علي الد ي و دين الحقّذي ارسل رسوله بالهدهوا الّ« - علت ) 3
  »ين كلهليظهره علي الد ذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحقّهوا الّ« - معلول )4
در  حق و باطل بندي بههج«و » تنظيم روابط اجتماعي مردم بر مبناي دستورات خداوند«مفاهيم  ،در خصوص معيارهاي تمدن اسالمي -49

  ؟كدام آيات انعكاس يافته استترتيب در  به» ها روابط بين ملت
  »… اشداء علي الكفار رحماء بينهم و الّذين معه د رسول اهللامحم« - » …بع اهواءهم استقم كما امرت و ال تتّ فلذلك فادع و«) 1
  »… ينهماشداء علي الكفار رحماء ب و الّذين معه د رسول اهللامحم« -» سول و اولي االمر منكماطيعوا اهللا و اطيعوا الرّ«) 2
  »…منوا آذين ل اهللا و رسوله و الّمن يتو« - » …بع اهواءهم استقم كما امرت و ال تتّ فلذلك فادع و«) 3
  »…ا منوآذين ل اهللا و رسوله و الّمن يتو« -» سول و اولي االمر منكماطيعوا اهللا و اطيعوا الرّ«) 4
موضوع در كدام آية شريفه تجلي دارد و اولين معيار تمدن اسالمي در  خواهي رسول خدا (ص) كدام است و اين  هاي عدالت يكي از جنبه -50

  اولين روز دعوت مردم با چه عبارتي آغاز شد؟
  »اي مردم بگوييد معبودي جز اهللا نيست تا رستگار شويد.« - »… و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً« - مبارزه با تبعيض نژادي ) 1
هركس به خدا و روز قيامت ايمان آورد و عمل صالح انجام « -  »… و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً« -رافي مبارزه با امتيازات اش) 2

  »…دهد 
هركس به خدا و روز قيامت ايمان آورد و « - »نكمبيو قل آمنت بما انزل اهللا من كتاب و امرت العدل … « - مبارزه با امتيازات اشرافي ) 3

  »… دعمل صالح انجام ده
اي مردم بگوييد معبودي جز اهللا نيست تا « - »نكمبيقل آمنت بما انزل اهللا من كتاب و امرت العدل و … « -مبارزه با تبعيض نژادي  )4

  »رستگار شويد.
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اثر تواند با حفظ عصمت خود، به جلب اعتماد مردم بپردازد و در صورت عدم عصمت در ابالغ وحي، چه  پيامبر خدا در چه شرايطي مي -51

  ؟نامباركي بر مردم خواهد گذاشت

  به دين اعتماد شدن مردم بي - كه تحت تأثير هواهاي نفساني قرار نگيرد.  زماني) 1

  درستي نرسيدن دين الهي به مردم  به - كه تحت تأثير هواهاي نفساني قرار نگيرد.  زماني) 2

  رسيدن دين الهي به مردمدرستي ن  به -ناه نكند. را نگه دارد و گ اخالصگاه كه جانب  آن) 3

  به دين اعتماد شدن مردم بي -را نگه دارد و گناه نكند.  اخالصگاه كه جانب  آن) 4

گذار كبير انقالب اسالمي، امام خميني (ره)، در پيام خود به مسلمانان، الزمة وحدت و ايجاد اجتماع اسالمي را چه عاملي خاطرنشان  بنيان -52

  ؟ي را بر چه چيزي الزم دانستندكردند و تكيه كردن جامعة اسالم

  فرهنگ اسالمي - دست برداشتن از هواهاي نفساني ) 2  فرهنگ اسالمي -ها  كوتاه كردن دست خيانت ابرقدرت) 1

  تعليمات اسالمي -ها  كوتاه كردن دست خيانت ابرقدرت) 4  تعليمات اسالمي - دست برداشتن از هواهاي نفساني ) 3

  پيوست؟ به وقوع مي شرايطيترتيب در چه  به» گمراهي دور و دراز«و » آشكار گمراهي«گرفتار شدن مؤمنان به  -53

  »يريدونَ اَن يتَحاكَموا الَي الطّاغوت« - » ان كانوا من قَبلُ«) 1

  »و يريد الشَّيطانُ اَن يضلَّهم« - » ان كانوا من قَبلُ«) 2

3 (»لَي الطّاغوتتَحاكَموا اريدونَ اَن ين« -» ين قَبلُ اكانوا م«  

4 (»لَي الطّاغوتتَحاكَموا اريدونَ اَن يم« -» يضلَّهالشَّيطانُ اَن ي ريدي و«  

در حديث غدير، به كدام عبارت شريفه بايد اعتصام داشته » مولي«در راستاي پي بردن به مقصود نبي مكرم اسالم (ص) از كاربرد لفظ  -54

  ؟باشيم

  »النّاسِ انَّ اهللا ال يهدي القَوم الكافرين و اهللاُ يعصمك منَ«) 1

  »… الصالةانَّما وليكُم اهللاُ و رسولُه و الَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ «) 2

3 (»ن اَولي النّاسِ بِالمؤمنينَ مم ها النّاسهِميا اَين اَنفُس«  

4 (»م ليكلِّغ ما اُنزِلَ اها الرَّسولُ بيا اَيكن رب«  

  ؟غيرالهي نبودن قرآن كريم باشيم، كدام عبارت شريفه استداللي بر اين امر است روشنِ اگر در پي يكي از داليل -55

  »و ما كنت تَتلو من قَبله من كتابٍ و ال تَخُطُّه بِيمينك اذاً الرتاب المبطلون«) 1

2 (»ندن علَو كانَ م رونَ القُرآَن وبتَداختالفاً كثيراً اَفال ي دوا فيهجغَيرِ اهللاِ لَو«  

  »مثله بِسورةٍو ان كُنتُم في ريبٍ مما نَزَّلنا علي عبدنا فَأتوا « )3

  »مثله بِسورةٍام يقولون افتراه قُل فأتوا «) 4
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  ؟مانند گزاران واقعي نعمت رسالت، از هشدار قرآن كريم نسبت به گرفتاري در كدام خطر مصون مي ارج -56

  »انقَلَبتُم علي اَعقابِكُم«) 2    »اَفَان مات اَو قُتلَ«) 1

  »قَد خَلَت من قَبله الرُّسلُ«) 4    »و سيجزِي اهللاُ الشّاكرينَ«) 3

 ،»نفُسهِم و اَنَّ اهللاَ سميع عليما ما بِاَيغَيرو اَنعمها علي قومٍ حتّي نعمةًذلك بِانَّ اهللاَ لَم يك مغَيراً «از دقت در مفاهيم نهفته در آية شريفة  -57

  ؟كدام برداشت مناسب است

  از عقايد مشترك ميان اديان الهي است. ،عقيده به منجي عالم بشريت و حضور او در ميان مردم) 1

  سيطرة الهي به رفتارهاي نادرست مردم يك جامعه، عامل مؤثر در از دست دادن نعمت ظهور امام است.) 2

  توجه به ناممكن بودن فرض خالي شدن زمين از حجت خدا، واليت معنوي حضرت مهدي (عج) در عصر غيبت ايشان، برقرار است. با) 3

  يابد. كران الهي تحقق مي آگاهي امام از اوضاع شيعيان خود، با اتصال به علم بي) 4

دهد كه عترت رسول خدا (ص) با عدم  )، نشان ميالحجج، امام علي بن موسي الرضا (ع الذهب توسط ثامن سلسلةسبك تقرير حديث  -58

  ؟هاي راستين را احيا نمودند و كدام وظيفة خود را در مقابل اين چالش به منصة ظهور رساندند التفات به كدام چالش عصر خود، ارزش

  حفظ سيره و سخنان پيامبر (ص) -تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث ) 1

  تبيين معارف اسالمي متناسب با زمانه -و جعل احاديث تحريف در معارف اسالمي ) 2

  تبيين معارف اسالمي متناسب با زمانه -ممانعت از نوشتن احاديث نبوي ) 3

  حفظ سيره و سخنان پيامبر (ص) -ممانعت از نوشتن احاديث نبوي ) 4

بود و بنابر قانون اساسي، روش انتخاب ولي فقيه در  پذير خواهد به كدام سبب، ادارة جامعه تنها با يك مجموعه قوانين و يك رهبري امكان -59

  ؟جمهوري اسالمي، كدام است

  حمايت از رهبري با حضور در اجتماعات -پرهيز از هرج و مرج و تفرقه و پراكندگي ) 1

  ها كا به تشخيص آنانتخاب نمايندگان خبره و اتّ -پرهيز از هرج و مرج و تفرقه و پراكندگي ) 2

  ها كا به تشخيص آنانتخاب نمايندگان خبره و اتّ -حكام اجتماعي اسالم و نفي طاغوت ضرورت اجراي ا) 3

  حمايت از رهبري با حضور در اجتماعات -ضرورت اجراي احكام اجتماعي اسالم و نفي طاغوت ) 4

 چه ارتباطي با امام زمان (عج)شمارد كه  را براي كساني برمي» زيستي نكردن در امانت، پاكدامني و ساده  خيانت«شرايط امام علي (ع)  -60

  ؟و كدام مسئوليت منتظران در اين حديث مورد اشاره واقع شده است دارند

  تقويت معرفت و محبت به امام -  (عج) كنندگان با امام زمان بيعت) 1

  تقويت معرفت و محبت به امام -قبل از ظهور  (عج) پيروان امام زمان) 2

  آماده كردن خود و جامعه براي ظهور -ظهور قبل از  (عج) پيروان امام زمان) 3

  آماده كردن خود و جامعه براي ظهور -  (عج)كنندگان با امام زمان بيعت) 4
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61- If they want to leave now, they’ll risk … stuck in the snow. 

1) to get 2) gettting 3) gets 4) of getting 

62- After having a long talk with him, I decided … my best and try … too many silly mistakes. 

1) to do - not to make  2) doing - not making 

3) not to do - don’t make  4) to do - to not make 

63- Zoos are suitable and valuable places for researchers to carry out some … on particular animals 

in a safe and controlled environment. 

1) expectations  2) experiments 3) explanations 4) experiences 

64- You should be … of the way you keep your room. It is always in a terrible condition.  

1) afraid 2) ashamed 3) tired 4) proud  

65- Some researchers have … the main reason of fatness that causes about 300,000 deaths in the U.S. 

annually. 

1) established 2) manufactured 3) prevented 4) defined 

66- Fortunately, all of the injured people were treated at the … of the accident for cuts and bruises. 

1) event  2) scene 3) plate  4) sense 

67- The game was a great success for our team, and I would like to thank everyone who … in this 

competition. 

1) took apart  2) took off 3) took place 4) took part 

 

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 و 3 يسيزبان انگلهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ         

  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 
    

  
دانشگاهي پيشزبان انگليسي :  IT and Its Services / هاي مغايرت غيرمنتظره دهنده ربطدرس)/ 1( / 71تا  62هاي  صفحه                دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

TV or no TV?/ The Value of Education/ Memory/ The Olympic Games  : 3زبان انگليسي
/قول امري الت نقلـدر و جمـرد مصـاربـال، كـات و افعـاي، حروف اضافة صف ، كاربرد مصدر و اسم مصدر، افعال دوكلمهbe going toجمالت پيرو اسميه، ساختار 

  65تا  5 هاي هصفح/درس)4(

  .هميشه پيوستگي خود به برنامة راهبردي كانون و كتاب درسي را حفظ كنيد و با تسلط كامل بر كتاب به راحتي به سؤاالت آزمون پاسخ دهيد  
  

مسئولين حوزه دريافت كنيد.هاي مربوط به خود را از  دهيد، سؤال آزمون مي زبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني) آموزان گرامي در صورتي كه شما دانش
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Different regions have different rates of population growth, but in the 20th century, the world 

saw the biggest …(68)… in its population in human history due to medical advances and huge 

development in …(69)… agricultural productivity made by the Green Revolution. …(70)…, in some 

countries there is a negative population growth, especially in the Central and Eastern Europe, 

…(71)… because of low fertility rate and Southern Africa due to the high number of HIV- related 

deaths. Within the next decades, Japan and some countries in Western Europe are also expected 

…(72)… a negative population growth.      

68- 1) success 2) increase 3) period 4) pressure 

69- 1) international 2) chemical 3) individual 4) social 

70- 1) Whereas 2) As 3) Whether 4) However 

71- 1) properly 2) rapidly 3) mainly 4) actually 

72- 1) encounter 2) to encounter 3) encountered 4) encountering   
 

 
 

Passage 1 

People aren’t the only creatures that know how to look for a healthy meal. Scientists have 

discovered that insects and spiders go out of their way to eat balanced diets. A team of scientists 

studied three different predators—a  kind of beetle and two types of spiders. Predators are animals 

that kill and eat other animals.  

First, scientists fed the bugs unbalanced diets. The researchers gave some bugs foods high in fat 

and fed others only foods high in protein. For the next meal, the scientists let the beetles and spiders 

choose what they wanted to eat. All of them picked foods that contained the nutrients their previous 

meal had lacked. The bugs that had been fed high-protein meals picked high-fat prey. The ones that 

had gotten high-fat meals chose high-protein prey. It turns out that even creepy-crawlies, especially 

those with eight legs, watch what they eat! 

If it is easy for spiders to make good food decisions, why is it sometimes hard for people? People 

have a hard time keeping a balanced diet because they have many food choices. They are attracted 

to foods that taste good but are not healthy. Sometimes, people do not have time to prepare healthy 

meals. 

73- This passage is an example of … . 

1) a science experiment guide  2) an article 

3) a biography  4) an interview 

74- Spiders probably eat a balanced diet because they … . 

1) know what foods their bodies need 2) are not able to get enough exercise 

3) do not want to become too big 4) have many food choices 

 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. 

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 correctt
choice on your answer sheet. 
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75- If a beetle lived in a place where it could find only one kind of bug to eat, it might … . 

1) stop eating and wait for another kind of bug to come by 

2) eat just the one kind of bug 

3) go hunting for another kind of bug to eat 

4) eat high-protein meals 

76- Beetles and spiders both … . 

1) enjoy bugs that are high in fat 2) eat a lot of plants 

3) are predators  4) enjoy bugs with a lot of protein 

Passage 2 

The Earth’s oceans hold 97% of the planet’s water and cover about 70% of the planet’s surface. 

There is an incredible amount of life in the oceans. There are thousands and possibly millions of 

animal and plant species living in the Earth’s oceans. 

The Earth has five oceans. They are the Pacific, Atlantic, Indian, Arctic, and Southern Oceans. 

The Pacific Ocean is the largest, and the Arctic Ocean is the smallest. The five oceans are connected, 

and together they make up one large “world ocean.” 

The world ocean is important to the Earth. It distributes heat all over the Earth, and the world 

ocean’s currents regulate the Earth’s climates. Without the world ocean, the hotter areas of the 

Earth would be even hotter, and the colder areas would be even colder. 

Changes in the Earth have affected the oceans. For example, some human activities release 

greenhouse gases into the air. These gases trap heat in the Earth. As a result, the world ocean has 

been getting warmer. This can cause the Earth’s climate to change. 

Our actions on land also have affected life in the oceans. For example, when people litter or when 

oil drips from cars onto streets, the litter and oil often end up in the oceans. This has caused harm to 

many living things in the world ocean, and a lot of marine animals have died as a result. 

We need to do our best to take good care of the oceans. The world ocean supports our lives, and 

it supports the lives of many other living things. We should support the ocean, too. 

77- The world ocean is made up of … . 

1) the Atlantic and Pacific Oceans 2) the Indian and Atlantic Oceans 

3) all five of the oceans on the Earth 4) the largest ocean on the earth 

78- What does the third paragraph describe? 

1) The actions people can take to support the world ocean 

2) The marine life that lives in the world ocean 

3) The ways in which people are important to the world ocean 

4) The ways in which the world ocean is important to the Earth 

79- Which of the following conclusions is supported by the passage? 

1) It is unclear how the ocean affects climate. 

2) Many living beings, including humans, depend on oceans. 

3) The world ocean is not being threatened by pollution. 

4) Enough is being done to protect the world ocean. 

80- The underlined word “affected” in the 4th paragraph is closest in meaning to … . 

1) caused a change in  2) disturbed 

3) helped or supported  4) got rid of 



  
  

  دفترچه سؤالدفترچه سؤال
  

  تجربیتجربی  نظام قدیمنظام قدیم
  

  13913999ماه ماه   فروردینفروردین  2929
  

  
  

  

  

  
  

  
  
  

 10هدف گذاري چند از 
 نام درس تعداد سؤال گویی زمان پاسخ براي آزمون امروز

 ریاضی  20 دقیقه 35 
 دانشگاهی پیششناسی  زیست 20 دقیقه 20 
 پایهشناسی  زیست 20 دقیقه 20 
 دانشگاهی فیزیک پیش 20 دقیقه 30 
 3فیزیک  10 دقیقه 15 
 2فیزیک  10 دقیقه 15 
  یدانشگاه شیمی پیش 10 دقیقه 10 
  3شیمی  20 دقیقه 20 
  2شیمی  20 دقیقه 20 

  
  (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 35  81-100  20  ریاضی 
  دقیقه 20  101-120  20  دانشگاهی پیششناسی  زیست

  دقیقه 20  121-140  20  شناسی پایه زیست
  دقیقه 30  141-160  20  دانشگاهی فیزیک پیش

  10  3فیزیک 
170-161  

  دقیقه 15
  171-180  2فیزیک 
  دقیقه 10  181-190  10  دانشگاهی شیمی پیش

  3شیمی 
20  

210-191  
  دقیقه 20

  211-230  2شیمی 

  ـــــ  289-298  ـــــ  نظرخواهی حوزه  
  دقیقه 150  ـــــ  120  جمع کل

  
  

  
  حمید کرمی  –جواد کرمانی  –فدایی  حسین –تبریزي  علیرضا طایفه –نژاد   امید شیري –محمدي  حسام سلطان –غالمرضا حلی  –خواه  جمشید حسینی –حسین حاجیلو  –حمیدرضا بنیانی  –رضا آزاد 

  شادمان ویسی  – علی وزیري –کریم نصیري  –مهدي مالرمضانی  –نیاك  کیا مقدس

  
خلیـل زمـانی    –رهبـر   علیرضـا  –حمیـد راهـواره    –مهدي جبـاري   –شایق  علی پناهی –امیررضا پاشاپوریگانه  –فرد  امیرحسین بهروزي –مازیار اعتمادزاده –ش من رضا آرین –امیرحسین آخوندي 

  زاده   پیام هاشم –بهرام میرحبیبی  –مهرداد محبی  –حسین کرمی  –علی کرامت  –سروش صفا  –

  
   پیمـان   محمـدعلی راسـت   –ورشـید  بیتـا خ  –ناصـر خـوارزمی    –ملیحـه جعفـري    –علی بگلو  –امیرحسین برادران  –نسب  عبدالرضا امینی –نصراهللا افاضل  –بابک اسالمی  –فرد  خسرو ارغوانی –زهره آقامحمدي 

مهـین وکیلـی زنـوز     –نهـالی   سـیدامیر نیکـویی   –انزابی  امیر محمودي –غالمرضا محبی  –علیرضا گونه  –مصطفی کیانی  –محسن قندچلر  –دوست  ابراهیم قلی –کاظم شاهملکی  –فرشاد زاهدي  –پور  بهنام رحیم
  شادمان ویسی

  
 

زواره     محمد عظیمیان –حامد رواز  –زاده  مرتضی رضایی –آبادي  مصطفی رستم –کوکنده  حسن رحمتی –حسن ذاکري  –کیش  مرتضی خوش –محمدصادق حمزه  –مسعود جعفري  –عبدالحمید امینی 
  سیدرحیم هاشمی  –زاده  علی نوري –فرشاد میرزایی  –امیر میرزانژاد  –یدي علی مؤ –سیدطاها مصطفوي  –امیر قاسمی  –محمدجواد فوالدي  –علی فرزادتبار  –زاده  حسین عیسی –اهللا علیزاده  روح

  

 
  

  
  فرزانه دانایی  علی ونکی  - ساز  هانیه نشاسته  مهرداد ملوندي  حسین حاجیلو  حسین حاجیلو  ریاضی

  امیررضا گراوند –مرند  محمدرضا قراجه  امیررضا مرادي  مهدي جباري  علی کرامت  شناسی زیست
  اکبري لیدا علی  زینب کرمی

  پوپک مقدم  نژاد محمدامین عمودي  نیلوفر مرادي  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 -ان انقالبآدرس دفتر مرکزي: خیاب

  ها: تعداد سؤال
  سؤال 120

  گویی: مدت پاسخ
 دقیقه 150

  9999  ماهماه  فروردینفروردین  2929آزمون آزمون 
  تجربیتجربی  نظام قدیمنظام قدیماختصاصی اختصاصی 

 ید.مراجعه کن @zistkanoon2براي دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال 
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 محل انجام محاسبات

  

 

1اگر  -81 2
3 4A 4، آنگاه دترمینان ماتریسA I  کدام است؟ 

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

Aاگر  -82
2 1
4 1Aهاي ماتریس  ، آنگاه مجموع درایه3 A  کدام است؟ 

1 (8/2   2 (3   3 (2/3   4 (4/3   
 ؟ تواند باشد میکدام  ،سطح مخروطی آناین صفحه با اي عمود بر محور یک سطح مخروطی است. مقطع  صفحه -83

  ) بیضی4  ) دایره3  ) سهمی2  متقاطع ) دو خط راست1

1خط گذرنده از نقطۀ  -84 2( ,  گذرد؟  سازد، از کدام نقطه می یم 045ها زاویۀ xکه با محور  (

1 (( , )1 4   2 (( , )2 3   3 (( , )1 4   4 (( , )2 3   
)Aاگر  -85 , )2 2و  1 3B( ,  و محورهاي مختصات کدام است؟  ABخط  ف پاره، آنگاه مساحت ناحیۀ محدود به عمودمنص(

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

2   

3نقاط  -86 2A( , ) ،4 1B( , 2و  ( 5C( , ترتیب پاي میانه و ارتفاع وارد بر  به Hو  Mهستند. اگر  ABCسه رأس مثلث  (
BC  باشند، طولMH  کدام است؟ 

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

2روي نیمساز ناحیۀ دوم قرار دارد و از خط  Aنقطۀ  -87 1y x  صلۀ نقطۀ است. فا 5به فاصلۀA  از مبدأ مختصات چند
 است؟  2برابر 

1 (4
3   2 (2

3  3 (1
3   4 (6   

xها از خط به معادلۀ  از آندو خط وجود دارد که فاصلۀ هر کدام  -88 y2 5 16 است. اختالف عرض از مبدأ این دو  3برابر  0

1ند برابر چخط 
 است؟  5

1 (6 29   2 (3 29     
3 (16 3 29   4 (16 3 29   

ز دستگاه معادالت ا -89
1 1

3 2 3
3 2 5

x y z

x y z
4حاصل   5x y  کدام است؟ 

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

  یقهدق 35وقت پیشنهادي:   هاي درجۀ دوم + ماتریس هندسه مختصاتی و منحنی
 174تا  160هاي  : صفحه2+ ریاضی  148تا  108هاي  ریاضی عمومی: صفحه

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

m)اگر دستگاه  -90 )x y
(m )y x

1 5
1 4   کدام است؟ mباشد، مجموعه مقادیر  هنداشتجواب  1

m) فقط 1 m) فقط 2    3 1  

3 (m mیا  3 1    4 (m1 3  

xهاي آن بر محیط دایرة به معادلۀ  مساحت مربعی که رأس -91 y x y2 2 2 4   قرار دارند، کدام است؟ 1

1 (6 2   2 (12  3 (6   4 (24   

3طول وتر ایجاد شده از تقاطع خط  -92 4 1 0x y  2با دایرة 2 2 0x y y  کدام است؟ 
1 (/0 6   2 (/1 2  3 (/0 8   4 (/1 6  

2هاي  دو دایره به معادله -93 2 2 4 1x y x y  2و 21 4x (y  اند؟  نسبت به هم چگونه (
  ) مماس داخل4  ) متخارج3  ) مماس خارج2  متقاطع) 1

2هاي  اگر دو دایره با معادله -94 2 4 6 4 0x y x y  2و 2 14 6 0x y x y k  باشند،  ارجخمماسk  کدام است؟ 

1 (54   2 (54  3 (27   4 (27  
4نقطۀ  -95 2( ,  مرکز یک بیضی مماس بر محورهاي مختصات است. فاصلۀ کانونی این بیضی کدام است؟  (

1 (3   2 (2 3  3 (4 3   4 (6 3   
 هاي یک مربع هستند. خروج از مرکز این بیضی کدام است؟  دو کانون یک بیضی و دو رأس ناکانونی آن، رأس -96

1 (1
2   2 (1

4  3 (2
4   4 (2

2   

)قاط ن -97 , )6 4و  4 4( , 0ترین قطر یک بیضی با خروج از مرکز  دو سر بزرگ ( ترین  روي این بیضی بیش Mهستند. نقطۀ  /6
 تا مبدأ مختصات کدام است؟ Mها دارد. فاصلۀ xفاصله را از محور 

1 (65   2 (8  3 (4   4 (3 15  
)نقطۀ  -98 , )2 ها جدا کند، فاصلۀ کانون تا رأس آن xواحد روي محور  6 خطی به طول رأس یک سهمی است. اگر این سهمی پاره 3

 کدام است؟ 

1 (3
4   2 (1

12  3 (1
6   4 (1

8  

2معادلۀ  به  هذلولی خروج از مرکزاگر  -99 24 2 2 8 0x ( k )y kx هاي این  باشد، آنگاه کدام نقطه یکی از کانون 2با برابر
 هذلولی است؟ 

1 (( , )0 1   2 (( , )2 0  3 (( , )1 2 0   4 (( , )0 1 2  
x)ۀ دلدر هذلولی به معا -100 x) y2 29   ، عرض از مبدأ مجانب با شیب منفی، کدام است؟2

1( 3  2 (3-  3 (9  4 (9-  
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  ................... در کالمیدوموناس همانند ............. در کاهوي دریایی ...................... . -101

  است.داراي دو تاژك  –زئوسپور  –زئوسپور ) 1
  حاصل تقسیم میوز است.  –زئوسپور  –زئوسپور ) 2
  حاصل تقسیم میتوز است.  –ها  گامت –ها  گامت) 3
  دهد.  یم میتوز انجام میتقس –زیگوت  –زیگوت ) 4

 ؟ نداردها دارند. کدام گزینه هیچ ارتباطی به این گروه از آغازیان  گروهی از آغازیان ظاهر و چرخه زندگی مشابه قارچ -102
  ها جوشی بین گامت بوسیلۀ هم ) تشکیل زیگوت1
  ) توقف حرکت در شرایط نامساعد2
  ) انجام تقسیم میتوز بدون تشکیل صفحه میان سلولی3
  تشکیل مستقیم جاندار از هاگ بدون تشکیل زیگوت )4

 هر جاندار آغازي که .................  -103
  باشد.  ) تولیدمثل جنسی دارد، قادر به ساختن مواد آلی مورد نیاز خود می1
  کند.  دار تولید می کربنه فسفات باشد، درون سیتوپالسم خود ترکیب سه ) داراي هاگ مقاوم می2
  باشد.  داراي یک واکوئل در انتهاي شیار دهانی خود براي تنظیم آب می باشد، پذیر می سخت و انعطاف) داراي دیوارة 3
  ) پوسته دوقسمتی و سیلیسی دارد، دیپلوئید بوده و معموالً تولیدمثل جنسی دارد. 4

 داران درست است؟  کدام عبارت دربارة تاژك -104
  و تاژك دارند. داران چرخان فقط د ) اوگلناها برخالف بیشتر تاژك1
  کنند.  داران چرخان همانند اوگلناها به روش غیرجنسی تولیدمثل می ) تاژك2
  کنند.  هاي شیرین زندگی می داران چرخان در آب ) اوگلناها همانند بیشتر تاژك3
  سلولی هستند.  هاي تک هاي اوگلنا هتروتروف داران جانور مانند برخالف بیشتر گونه ) تاژك4

شکل، نسبت به آن مقاومت باالیی دارند. با توجه  خونی داسی در انسان وجود دارد که افراد ناخالص از نظر الل کمنوعی بیماري  -105
 است؟  درست  به چرخه زندگی عامل مولد این بیماري، کدام گزینه

  آورد. پا در شرایط نامساعد محیطی به سرعت تولید مثل کرده و تعداد زیادي زاده بوجود می 6) این جاندار 1
  کنند.  هاي بوجود آورنده این بیماري، درون بدن انسان تشکیل شده و خارج از بدن انسان باهم لقاح می ) گامت2
  شود.  هاي اندام سازنده صفرا، باعث کاهش هماتوکریت در بدن انسان می ) این جاندار در مرحلۀ پس از آلوده کردن سلول3
  کند.  مراحل چرخه زندگی خود را درون بدن انسان تکمیل می ) این جاندار زندگی انگلی داشته و تمام4

 هاي مخاطی سلولی ................. هاي مخاطی پالسمودیومی ...................... کپک کپک -106
  هایی با توانایی تقسیم میتوز به وجود آورند.  توانند زیگوت می –) همانند 1
  دار تولید کنند.  هاي تاژك ولتوانند سل در چرخۀ زندگی خود می –) برخالف 2
  مانند تولید کنند.  هاي آمیب توانند سلول در چرخۀ زندگی خود می –) برخالف 3
  ها تشکیل شوند.  اي تولید کنند که در نوك آن هاگ توانند ساقه می –) برخالف 4

تولیدمثل جنسی، گامت ماده که  اي دارند و در طی که چرخۀ زندگی زندگی پیچیدهچند مورد در رابطه با نوعی از آغازیان  -107
 ؟ نیستصحیح  ،دهد دار و کوچک لقاح انجام می اي بزرگ دارد با گامت نر تاژك اندازه

  باشد.  کنند، می هایی که از خون تغذیه می ها بوسیلۀ حشراتی مثل پشه الف) تنها راه انتقال آن
  گیرد.  قربانیان زیادي را می که شوند هایی را سبب می ها انگل بوده و بیماري ب) بسیاري از آن

  کنند که با داشتن دیوارة ضخیم نسبت به خشکی مقاوم است.  هایی تولید می ج) هاگ
  باشند.  سلولی می د) بوسیلۀ نوعی تاژك کوچک حرکت کرده و تک

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 است؟ نادرستباشد،  شکل می اي است و کلروپالست آن نواري چند مورد در ارتباط با جلبک سبزي که رشته -108

  گذارند. شوند و مواد ژنی خود را به اشتراك می یوغی دو جاندار با هم ترکیب می روش همالف) در 
  شود. هاي هاپلوئید خارج می ها رشته رویند و از آن ها در شرایط نامساعد می زیگوتب) 
  فرستند. سمت هم می هایی به رود و بعد زائده بین میگیرند، ابتدا دیوارة سلولی از  که دو رشته در مجاور هم قرار می زمانیج) 
  یوغی دارد. قطعه شدن در شرایط مساعد محیطی، در شرایط نامساعد امکان هم عالوه بر قطعهد) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  دقیقه 20وقت پیشنهادي:   آغازیان 
 247تا  224 هاي صفحه: دانشگاهی پیش شناسی زیست
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 هاي غذایی ....................... نوعی از آغازیان .................... . ترین تولیدکنندگان زنجیره مهم -109

  کنند.  دار، از نور خورشید براي تامین انرژي استفاده می داراي دیوارة آهکی سوراخ –) همانند 1
  کنند.  هاي شور زندگی می پذیر دارند، در آب که دیوارة سخت و انعطاف –) برخالف 2
  اند.  سلولی که دیوارة سلولزي به همراه کربنات کلسیم دارند، تک –) همانند 3
  کنند.  ندام حساس به نور دارد، با کمک تاژك حرکت میکه ا –) برخالف 4

 کنند؟  تکمیل می نادرستی هاي مطرح شده جمله زیر را به چند مورد از عبارت -110
  ........................»هر آغازي که ..................... قطعاً «

  شود.  ده میهاي شور دی در آب –کند  هاي سیتوپالسمی خود حرکت می الف) به کمک برآمدگی
  کند.  ها را نصف می که تعداد کروموزومانجام می دهد نوعی تقسیم سلولی زیگوت در چرخه زندگی آن  –کند  ب) به روش جنسی تولیدمثل می

  دو مجموعه کروموزومی دارد.  –سازد  ج) ترکیبات آلی مورد نیاز خود را می
  دهد.  زیستی را نشان می اي از هم یژههتروتروف بوده و نوع و –تواند ایجاد بیماري کند  د) می

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 است؟  نادرستچند مورد از عبارات زیر  -111

  کنند. دار براي ذخیرة غذا استفاده نمی اوگلناها، از واکوئول ضربان همۀالف)
  سلولی، قادر به تولیدمثل جنسی نیستند.  آغازیان تک هیچ یک از ب)
  کنند.  کیتین، براي پراکنش از هاگ استفاده می هاي فاقد کپک همۀ ج)
  باشند.  هاي خود می مشابه در سلول یهای ها، داراي کروموزوم دیاتوم همۀ د)
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

 ؟ صحیح است ،شود ین و مشتقات آن درمان میننوعی بیماري که با مصرف کیکدام مورد در ارتباط با  -112
  شود.  ها آلوده می یتروپویتین توسط مروزوئیتهاي تولیدکنندة ار ) یکی از اندام1
  شوند.  ها با تاثیر بر هیپوتاالموس باعث ایجاد تب می ) مواد سمی آزاد شده از اسپوروزوئیت2
  آیند.  ها بوجود می ها در محل فعالیت آنزیم انیدراز کربنیک و از بعضی مروزوئیت ) گامتوسیت3
  شوند.  که هم در بدن پشه و هم در بدن انسان مشاهده می هایی هستند ها تنها سلول ) اسپوروزوئیت4

  در کالمیدوموناس ....................... . -113
  شود.  ) همانند اوگلنا تولیدمثل جنسی نیز انجام می1
  شود.  ) برخالف هاگداران در طی چرخه تولیدمثل گامت متحرك تولید می2
  شود.  انجام می bو  aور خورشید با کمک کلروفیل هاي آب شور جذب ن سیاري از پالنکتون) همانند ب3
  هر هسته دیپلوئید به دلیل تولیدمثل جنسی ایجاد شده است.  یرژاسپیرو) برخالف جلبک 4

دهد. چند  هاي غیرمتعارفی می کلها ش اي از جنس سیلیس هستند که به آن گروهی از آغازیان بر روي سطح خود داراي الیه -114
 هاي زیر، ویژگی مخصوص این گروه از آغازیان در مقایسه با سایر آغازیان است؟ مورد از عبارت

  ها د) رسوب پوسته آن  هاي قوي ج) تولید سم  دار ب) تولید گامت تاژك  الف) داشتن دو تاژك
1 (3  2 (1  3 (4  4 (2  

 »باشد. در .................. تولیدمثل همواره ...................... می«کند؟  می درستی تکمیل ا بهرکدام مورد جملۀ مقابل  -115
  غیرجنسی  –ها برخالف مژکداران  آمیب) 2   غیرجنسی –داران  برخالف روزن هاگداران) 1
   جنسی – هاي مخاطی سلولی کپکداران جانورمانند برخالف  ) تاژك4   جنسی –هاي قرمز همانند کاهوي دریایی  ) جلبک3

  همۀ آغازیان داراي . . . . -116
 آورند. وجود نمی دهند و ساختارهاي تولیدمثلی پرسلولی به کلروفیل، رویان تشکیل نمی) 1
  کروموزومی بسازند. nتوانند ساختار پر سلولی  ) حرکت آمیبی، در شرایطی می2
 آورند.  دست می ه) هاگ مقاوم، مواد آلی مورد نیاز خود را تنها از پیکر زنده جانداران ب3
  را انجام دهند. CO2توانند در حضور نور رایج ترین روش تثبیت  ) لکۀ چشمی، می4

 است؟ نادرستبا توجه به شکل مقابل، کدام گزینه  -117
  سازد. هاي حیاتی سلول را ممکن می ، ادامه فعالیت3) بخش 1
  ایجاد اتصاالت سیتوپالسمی نیست.داده شده در شکل، قادر به   ) موجود نشان2
  کند. جا می ها را در جهت شیب غلظت خود جابه ، هر ناقل پروتئینی، یون1) در بخش 3
  هاي نوري، نور خورشید را جذب کند. ، قادر است با کمک رنگیزه2همانند بخش  1) بخش 4
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  کند؟ زیستی برقرار می اندار، رابطۀ همکدام عبارت، دربارة بخشی از چرخه زندگی هر آغازي درست است که با نوعی ج -118

  ) قطعًا تک سلولی و اتوتروف است.1
  کند. هاي دوتاژکی تولید می در چرخه زندگی خود گامت )2
  اي قرار دارد که بعضی از اعضاي آن یک تا هزاران تاژك دارند.  در شاخه) 3
  شوند. هاي خطی درون هسته، دو کروماتیدي می همۀ کروموزم )4

 کند؟ طور مناسب کامل می عبارت زیر را به ،چند مورد -119
  طور معمول، در هر آغازي پر سلولی فتوسنتزکنندة ............... به
 شوند. ها توسط بخش اسپوروفیتی تولید می سبز، هاگ 
 کند. اي، بخش گامتوفیتی گامت تولید میقهوه  
 قرمز، دیوارة سلولی از نوع کربنات کلسیم است. 
 اند. هاي پیکري فاقد تاژك لولساکن آب شیرین، س 
1 (1  2 (2    3 (3         4 (4   

 ......................... برخالف جاندار شکل مقابل، ......................... -120
  
  
   آبزي است. –) تریکودینا 1
  غیرمتحرك است.  –) پالسمودیوم عامل بیماري ماالریا 2
   ند.ک ها تبعیت نمی از اصل تفکیک ژن –) آمیب 3
   داراي دو تاژك است. –) اوگلنا 4
  
  

  
   مناسب است؟زیر ارت عبکدام گزینه، براي تکمیل  -121

  »است. یگیاهدر هر یکی از شرایط .........« 
  اي  شار ریشهفزایش مقدار فها، ا برگ ۀج قطرات آب از انتها یا لبو) افزایش خر1
  نگهبان روزنههاي  تبخیراب سلولاي چوبی، ه) حرکت آب و امالح در آوند2
   هاي مجاور روزنه آب بین سلولانتقال سریع  ،ها برگ هاي هوایی ن روزنهد) باز ش 3
  یندهاي فعال و غیرفعالاجایی مواد با فر امکان انجام جابه ،ها بین سلولجایی مواد در  جابه)  4

  باشد؟  هاي خود داراي منافذ بزرگی هستند، صحیح می در پایانهو  ن فاقد غشااندآهاي  دهایی که سلولآونارت، در ارتباط با بکدام ع -122
     گیرد. هاي آن قرار می سلوللیگنین در دیواره  )1
  کوتاه و منشعب هستند. ها،  هاي تشکیل دهندة آن سلولبعضی از ) 2
  دهد. هاي آن گلیکولیز رخ می سلول سیتوپالسمدر )  3
  ارند. دلی را صپرورده نقش ا ةیرجا نمودن ش ر جابهد، ي آنهاي آوند سلول) 4

  ضرورت دارد.  در بافت کالنشیمی گیاهی ........... سلولیبراي تشکیل هر یک از الیه هاي دیوارة  -123
   هایی دیده می شود، ها دانه هایی که روي آن اندامکها توسط  ساخت وزیکول) 1
 اي طویلی از مونوساکاریدها  زنجیره) تولید 2
  منشعب ولزي ) تولید رشته هاي سل3
  ) وجود رشته هاي دوك تقسیم 4

   چند مورد، در ارتباط با ویژگی هاي سامانۀ بافتی که فضاي بین روپوست و بافت آوندي را در ساقه گیاه لوبیا پر می کند، صحیح است؟ -124
 هر بافت آن داراي یاخته هاي با قابلیت رشد اند. آ)
 اند.یتوپالسمی براي ارتباط با یکدیگرس هاي کانال هاي هر بافت آن زنده و داراي سلول )ب
 هایی اند که بیشتر حجم آنها را هسته اشغال کرده است. این سامانۀ بافتی، یاخته ) منشاپ
 اند، دیوارة نخستین نازکی دارند. هایی با قابلیت تقسیم بافتی که داراي یاخته )ت
1 (1   2 (2  3 (3  4 (4  

  
 

  
  دقیقه 20وقت پیشنهادي:   شناسی گیاهی بندي زیست جمع

  227تا  179هاي  : صفحه2سی و آزمایشگاه شنا + زیست 126تا  124و  111، 110، 102تا  92، 52تا  47هاي  صفحه: 1و آزمایشگاه  یشناس زیست
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 ان درست است؟کدام عبارت، در مورد چرخۀ زندگی گیاه -125

  آید. وجود می هاي چند سلولی، با انجام میوز تعدادي گامت به ) در هر گیاه بدون آوند، در درون ساختار1
  نماید. هاي نر را به سمت تخمک هدایت می ي گرده پس از تشکیل، گامت دار، لوله ) در هر گیاه آوند2
  شود. هاي جنسی ایجاد می ي سلول نندهک سلولی تولید دار، دو نوع ساختار پر ) در هر گیاه دانه3
  رود. ) در هر گیاه بدون دانه، گامت نر از طریق نوعی حرکت القایی به سمت گامت ماده می4

هاي آن داراي  یاختهاي قرار دارد که  الیه سمت داخلیقکدام مورد در ارتباط با الیه اي از ریشه گیاه لوبیا صحیح است که در  -126
 تند؟ی از جنس سوبرین هسیک الیه موم

  است. غیرپروتوپالستی) فاقد فضاي براي مسیر 1
  ) استوانه ظریفی از یاخته هاست که یاخته هاي آن کامالً به هم چسبیده اند.2
  ) از برگشت مواد جذب شده به بیرون از ریشه جلوگیري می کند.3 
   مسیر تا آوند چوبی ادامه می یابد. دوالیه حرکت مواد در هر  در این) 4 
 شناس آلمانی به نام ارنست مونش مدلی براي جابه جایی شیرپرورده ارائه کرد که در هر مرحلۀ آن ......................یک گیاه  -127

 نیاز است. ،شود ن میتوکندري تولید میوترین مولکولی که در زنجیرة انتقال الکتر به بیش) 1
  تراکم کم حرکت می کنند. ) مولکول ها همواره از یاخته اي با تراکم زیاد به یاخته اي با2
  ) توده اي از مواد از محلی با فشار باال به سوي محلی با فشار پایین حرکت می کنند.3
  است در اثر اختالف غلظت جابجا می شود. 2) مولکولی که تامین کنندة الکترون براي مرکز واکنش فتوسیستم  4

 ؟ا به درستی بیان می کندر پدیدة کشش تعرقیطبق کدام گزینه ترتیب حرکت شیرة خام،  -128
  آب به درون استوانۀ آوندي وارد می شود. )الف
  آب به صورت بخار وارد فضاي بین یاخته اي می شود. )ب
  مولکول هاي آب ستونی را از ریشه به برگ تشکیل می دهد. )ج
     مکش تعرقی آب را از آوندهاي چوبی ریشه به ساقه می کشد. )د
  الف –ج  –د  –ب ) 2  ب –د  –ج  –الف ) 1
  الف  –د  –ج  –ب ) 4 ب                   –ج  –د  –الف ) 3

 کند؟  تکمیل می درستی نا چند مورد عبارت زیر را به -129
 ».نیست در آوند چوبی ................................. برخالف ........................  کارآمدپیوستگی شیرة خام براي ایجاد «

  ویژگی هاي هم چسبی و دگرچسبی مولکول هاي آب -ها در ساقه وجود عدسک  )الف
  افزایش تعداد تارهاي کشنده –) انباشت یون هاي پتاسیم و کلر در  یاخته هاي نگهبان روزنه ب
  فشار ریشه اي –) انتشار آب از راه الن به صورت آزادانه و بدون صرف انرژي زیستی ج
  هاي آبی وزنهفعالیت ر – پریسیکلهاي  سلول) فعالیت د
1 (1  2 (3  3 (4  4 (2 

  کند؟ تکمیل می نادرستی  کدام مورد جملۀ زیر را به -130
  .........» نیست در گیاه .......... ممکن«
  خاك داشته باشد. عمق رشد در عاملی که براي تولیدمثل غیرجنسی ویژه شده است،  –فرنگی  ) توت1
  .به نام پیاز دیده شود ساقه اي کوتاه با برگ هاي ضخیم وگوشتی – لوبیا) 2
  ، رشد افقی داشته باشد.ساقه تغییر شکل یافته براي تولید مثل رویشی –) زنبق 3
  ده داشته باشند.ههاي زیرزمینی عمل ذخیرة مواد غذایی را برع ساقه –پیاز خوراکی ) 4

و هاي همتا  کروموزومآلبالو  امکان کنار هم قرار گرفتن ............................ حلقۀ ................... گل  ي  طبیعی در حلقه به طور -131
  .نداردچسبیدن از طول به یکدیگر وجود 

    چهارم - ) سوم، همانند2  سوم -ل، همانند ) او1
  چهارم -) دوم، برخالف4  دوم   –) سوم، برخالف 3

  با توجه به شکل مقابل کدام گزینه صحیح است؟  -132
   شود. ك خارج میدر رویش رو زمینی از زیر خا» پ) «1
  حاصل تقسیم سلول تخم تریپلوئید است.» الف) «2
  زنی است. اولین عالمت جوانه» ت) «3
  کند.  در جهت گرانش زمین رشد می» ب) «4

 ت

 الف

 ب

 پ



  9 : ۀصفح  تجربی نظام قدیماصی اختص   زیست شناسی -  فروردین 29آزمون  –» 7«پروژة 
  
  کند؟ درستی تکمیل می کدام مورد جملۀ زیر را به -133

  .........»هر گیاه نهاندانه اي  که ........ «
 می دهد، هر ساله گل می دهد.) سال ها به رشد رویشی خود ادامه 1
  ) جزء گیاهان دو ساله طبقه بندي می شود همراه با رشد زایشی، رشد رویشی هم دارد.2
  ) جزء گیاهان چندساله طبقه بندي می شود به شکل درخت یا درختچه  است.3
  ) در مدت یکسال یا کمتر رشد و تولیدمثل می کند و سپس از بین می روند، دولپه است.4

  اشد. بممکن  ار داشت در حالت طبیعی، ........توان انتظ ارتباط با گیاه زنبق میدر  -134
  ها در درون کیسه گرده  ) پیدایش گامت1
  مادگیبیش از یک یاخته تخم (دیپلوئید) در یک  وجود ) امکان2
  هاي با عدد کروموزومی متفاوت در کیسۀ رویانی لقاح نیافته  ) وجود هسته3
  گردة رسیده حداکثر فشردگی در هر یک از یاخته هايبا  ها کروموزوم) رویت 4

..........................در یک کیسۀ رویانی گل میمونی با رنگ  ژنوتیپبا  تریپلوئیدتخم  سلولدر حالت طبیعی امکان تشکیل  -135
  .ندارد.................... وجود 

1(RRW-  2  صورتی(WWR - سفید  
3(RWW - 4  قرمز(WWW -  صورتی  

 کند؟  کامل می نامناسب طور نه، عبارت زیر را بهگزی کدام -136
  » گیرد. شود، براي ......... مورد استفاده قرار می کنندة رشد گیاهی که باعث ......... می نوعی از ترکیبات تنظیم «
  ها ها ـ درشت کردن بعضی میوه ) رویش دانه1
  هاي بدون دانه  ) طویل شدن ساقه ـ تولید میوه2
  پذیري دیوارة سلولی افزایش انعطافهاي گل ـ  خه) شادابی شا3
  ـ رسیدن میوه هاي نارس ها بافت هاي مکانیکی بهبود زخم) 4

هاي پاییزي به کمک جرقۀ نور  ........................ گیاهی ................................ است. و با شکستن شب گیاه ................. برخالف -137
  ن شد. آ گلدهی توان سبب می
  روز کوتاه – بنت قنسولـ زنبق ) 2    شب بلند– زنبق – بنت قنسول) 1
  روز بلند –زنبقـ  بنت قنسول) 4    شب کوتاه – بنت قنسولـ  زنبق) 3

  است؟ نادرستهاي خارجی  کدام عبارت در ارتباط با پاسخ گیاهان به محرك -138
  د. تواند در جهت یا سمت مخالف این عوامل صورت گیر پاسخ گیاه می) 1
 هاي غیرفعال فقط محرك خارجی دارند. ها گرایشی مانند حرکت حرکت) 2
  تغییر در حجم سلول به علت جذب یا از دست دادن آب، مستقل از محرك بیرونی است. ) 3
  شود.  هاي مرده گیاه مشاهده می ها فقط در بخش پاسخ به این محرك) 4

 ترکیباتی تولید سازوکارها این از یکی. مقابله با گیاهخوران دارند يبرا متفاوتی سازوکارهاي گیاهان که است شده مشخص -139
تنفس  ماده اي تولید می کند که و تجزیه ترکیب این خورد، می را گیاه جانور وقتی اما نیستند؛ سمی گیاه خود در که است

..................... موجب مهار تنفس  ، امروزه مشخص شده این سم مستقیماً باکند در انتهاي زنجیرة الکترون مختل میرا  سلولی
  یاخته اي می شود.

  
  »                                  الف«) تغییر شکل سه بعدي و در نتیجه تغییر عملکرد ساختار 1
    »ب«) تغییر شکل سه بعدي و در نتیجه تغییر عملکرد ساختار 2
    نو بدون تغییر شکل سه بعدي آ» الف«) اتصال به ساختار 3
  و بدون تغییر شکل سه بعدي آن                                    » ب«) اتصال به ساختار 4

  »ب«         »            الف«                                                                                                                              
و مقدار نوع دیگري  شهاي جانبی گیاه افزای یک گیاه جوان، مقدار نوعی هورمون گیاهی در جوانه ۀسی در ساقأر ۀجوان عبا قط -140

    این دو هورمون به ترتیب کدام است؟  نقشسی ساقه، أر جوانۀخواهد یافت. در یک گیاه داراي  شها کاه هورمون در این جوانه
    زایی  ریشه تحریک -جداکننده  ۀبرگ با تشکیل الی ) ریزش1
  ها  رشد طولی یاخته ـایی وهاي ه اندام نخیر در پیر شدأ) ت2
  هاي هوایی در شرایط خشکی  روزنه نبست ـاي  ) تحریک تقسیم یاخته 3
  جدیدهاي  یاخته ایجاد - محیطی نامساعد شرایط در گیاه) کاهش رشد 4
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شـود؟   تابندگی آن چند برابر می ۀبرابر شود، طول موج مربوط به بیشین 3سلسیوس  ۀکننده برحسب درج اگر دماي یک تابش -141
  سلسیوس فرض شود.)  ۀجسم باالي صفر درج ۀ(دماي اولی

    برابر 3) 2      برابر 3تر از   ) بیش1
    رابرب 1تر از  ) کم4  برابر 1 برابر و بیشتر از 3کمتر از ) 3

/ اگر تابع کار یک فلز معین در آزمایش فوتوالکتریک برابر با -142 eV2 باشـد، طـول مـوج قطـع ایـن فلـز چنـد میکرومتـر          07
m(cاست؟ , h / eV.s)

s
8 153 10 4 14 10   

1( 4/0  2( 45/0  3( 55/0  4( 6/0  
است. اگر بسامد نور تابشی  eV9ابر باهاي گسیل شده در یک آزمایش فوتوالکتریک بر فوتوالکترون ترین انرژي جنبشی سریع -143

    برابر بسامد قطع فلز باشد، تابع کار این فلز چند الکترون ولت است؟ 6در این شرایط 
1( 8/1  2( 6/3   3( 25/2  4 (5/2  

    باشد. صورت . . . می طیف نشان داده شده در شکل زیر یک طیف . . . است که به -144
      پیوسته -گسیلی  )1
  گسسته -گسیلی ) 2
      پیوسته -جذبی  )3
  گسسته -جذبی ) 4

n به تراز 4n اتم هیدروژن، الکترون از ترازفشار  بخار رقیق و کمدر یک المپ شامل  -145 دهـد. فوتـون    گذاري انجام مـی  1
   است؟ تابیده شده مربوط به کدام قسمت از طیف امواج الکترومغناطیسی

  نور مرئی) 4  فرابنفش )3  فروسرخ) 2  امواج رادیویی )1
برابر با کـدام   تقریباً شوند، گسیل می 120Wو توان  310nmبا طول موج  یی که در یک ثانیه از یک منبع نورها تعداد فوتون -146

34گزینه است؟  8 196 63 10 3 10 1 6 10m(h / J.s ,c ,e / C)
s

 

1( 203 10   2 (/ 201 875 10  3 (/ 181 875 10  4 (173 10  

75یک سلول خورشیدي به ابعاد  - 147 Wشدت انرژي  ،متر مربع، در یک روز ابري سانتی 75

m2100 کند. از نور خورشید دریافت می 
کدام گزینـه   تقریباً ساعت 12هاي دریافتی در مدت  صورت تعداد فوتون باشد، در این nm496ها  اگر طول موج متوسط فوتون

191  است؟ 6 10 1240(e / C,hc eV.nm) 

1( 256 10   2 (/ 191 6 10  3 (246 10  4 (/ 181 6 10  
کند. کدام گزینه در مورد ایـن الکتـرون و انـرژي آن     از دومین حالت برانگیخته به اولین حالت برانگیخته جهش میالکترونی  -148

13برحسب الکترون ولت صحیح است؟  6R(E / eV) ها تقریبی است.) (گزینه 
/فوتون با انرژي  )1 eV1 /) فوتون با انرژي 2    جذب شده است.  8 eV1   گسیل شده است.  8
/) فوتون با انرژي 3 eV3 /) فوتون با انرژي 4    جذب شده است.  6 eV3    گسیل شده است. 6

 لیمان است؟ ۀرشتهاي  بالمر چند برابر گسترة طول موج ۀهاي رشت گسترة طول موج -149

1( 48
5   2 (24

5  3 (4  4 (9  

  دقیقه 30وقت پیشنهادي:   آشنایی با فیزیک اتمی
 186تا  152هاي  دانشگاهی: صفحه فیزیک پیش



  11 :ۀصفح  تجربیاختصاصی نظام قدیم    فیزیک -  فروردین 29آزمون  –» 7«پروژة 
  

 
 

 محل انجام محاسبات

تراز  ومرئی شود، اختالف انرژي د نور ول موجترین ط باعث گسیل فوتونی با کوتاه nبه  nاگر در اتم هیدروژن، گذاري از تراز  -150
R(Eچند الکترون ولت است؟  / eV)13 6 

1( /13 6   2 (/13 22  3 (/1 89  4 (/3 02  
Eباشـد،   Eبرابر  5و  1و بین ترازهاي  Eبرابر  2و  1ترازهاي  اگر اختالف انرژي الکترون بین  در اتم هیدروژن، -151 E 

 چند ریدبرگ است؟
1( /0 29   2 (/0 21  3 (/0 58  4 (/0 42  
1دهد. اگر الکترون از تـراز انـرژي    شکل زیر، تعدادي از ترازهاي انرژي اتم هیدروژن را نشان می -152 51/ eV  ـ ه اولـین تـراز   ب

hc)1240است؟  چقدر، طول موج فوتون گسیلی برحسب نانومتر حدوداً برانگیخته جهش کند eV.nm) 
1( nm103   
2 (nm256  
3 (nm656  
4 (nm425  
ترتیب از راست به چپ، شعاع و  الکترون در اتم هیدروژن در حالت پایه قرار دارد. اگر عدد کوانتومی مدار آن سه برابر شود، به -153

 شعاع مدار اول است.) 0aکند؟ ( گونه تغییر میانرژي الکترون نسبت به حالت پایه چ

1( a08  ،8زیاد
8زیاد،  a08) 2  ریدبرگ کم  9

  ریدبرگ زیاد 9

3( a02  ،4زیاد
4زیاد،  a02) 4  ریدبرگ زیاد  3

  ریدبرگ کم 3
n)شود  جا می هبجا nبه تراز  nدر اتم هیدروژن الکترون از تراز  -154 n)  دو مدار از یکدیگر برابر با  عاعاختالف شاگرt  ،باشد

  ثابت ریدبرگ است.) Rبور است؟ ( اتم طول موج گسیل شده چند برابر شعاع

1( Rt

n n2 2  2 (Rt

n n2 2  3( n n
Rt

2 2
  4 (n n

Rt

2 2
  

10 شود؟ چه طول موجی از نور سفید جذب می 3nبه تراز  2nدر اتم هیدروژن هنگام انتقال الکترون از  -155 01H(R / (nm) ) 
1( nm720  2 (nm360  3( nm240  4 (nm120  
   ها بود؟ هاي اتم یک از ویژگی تامسون براساس الگوي کیک کشمشی، قادر به توجیه کدام -156

   تمرکز بار مثبت اتم در مرکز آن )2    خنثی بودن اتم به لحاظ بار الکتریکی کل )1
  ارهاي اتمیها در مد پایداري حرکت الکترون) 4      اتمی ۀطیف گسست )3
nدر اتم هیدروژن، اگر الکترونی از تراز  -157 nبه تراز 2     شود؟ برود، انرژي جنبشی آن چند برابر می 5

1(2
5   2(5

2   3(25
4  4(4

25   
    شود . . .  نور لیزر می ۀبرانگیخته، باعث ایجاد باریک الکترونکنش با  ژي فوتونی که با برهمدر لیزر، انر -158

  تواند داراي هر انرژي باشد. می) 2    با انرژي الکترون در حالت پایه برابر است. )1
  رانگیخته برابر است.با اختالف انرژي تراز پایه و حالت ب) 4  با انرژي الکترون در حالت برانگیخته برابر است.  )3
nدر اتم هیدروژن الکترون در تراز  -159 n قرار دارد. اگر این الکترون با تابش یک فوتون به تراز 3 نیـروي   ةبـرود، انـداز   2

   شود؟ مرکزگراي وارد بر آن چند برابر می
1(9

4  2(81
16  3(3

2  4(27
4  
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 کدام یک از موارد زیر صحیح است؟  -160
  برابر با تابندگی است.  دمابا  ی) مساحت محصور بین نمودار شدت تابش1
  هر دو کمیت تابندگی و شدت تابشی جسم یکاي یکسانی دارند. ) 2
  است.  ی جسمابر با شدت تابشزمان بر برحسب) مساحت محصور بین نمودار تابندگی 3
  یابد.  افزایش می تابندگی و شدت تابشی جسم ) بر اثر افزایش دماي جسم هر دو کمیت4
  

 
 

 

تـوان   هـاي میـدان مغناطیسـی مـی     توجه بـه خـط   هستند. با B و A اي دو قطب از دو آهنرباي میله bو aدر شکل مقابل -161
  تر است. آهنرباي . . . قوي هاي میدان مغناطیسی در نزدیکی قطب ، هر دو قطب . . . هستند وbوaدریافت

1(N،B      
2(N،A      
3(S،B      
4(S،A      
 ؟ است گزینه تسال (یکاي میدان مغناطیسی) معادل با کدام -162

1 (·¼U¼Ãº oT¶

oP¶A
   2 (·¼U¼Ãº oT¶

¸²¼¨
   3 (·¼U¼Ãº

¸²¼¨ oT¶
  4 (·¼U¼Ãº

oP¶A oT¶
  

/به طول سیمی -163 m62 را به یک  درآورده و آن cm2و شعاع cm4به طول ۀ آرمانیصورت یک سیملول را به 10و مقاومت 8
نواخـت روي محـور    میدان مغناطیسـی یـک   ةبندیم. در این حالت انداز می 1و مقاومت درونی V22 ۀمولد با نیروي محرک

T.mشود؟ هاي آن تقریباً چند تسال می سیملوله و به دور از لبه
( / , )

A
7

03 14 4 10  
1 (1/0  2 (1   3 (01/0  4 (001/0  

mبا سرعت  C6اي با بار الکتریکی  ذره -164
s

ـ یکنواخـت   یکند که با جهت خطوط میدان مغناطیس در جهتی حرکت می 200 ه ب

sinذره چند نیوتون است؟  این ، بزرگی نیروي مغناطیسی وارد برسازد می 030زاویۀ  G500 بزرگی 0 130 2  

1 (43 10   2 (615 3 10  3 (53 10   4 (515 3 10  
طور کامل درون میدان مغناطیسی یکنواختی بـه   را به ایم و آن مطابق شکل زیر، یک سیم مسی را به شکل یک ذوزنقه درآورده -165

0بزرگی  05/ T 2دهیم. اگر جریان الکتریکی عبوري از سیم برابر با  قرار میA ترتیب از راست به چپ اندازة نیـروي   باشد، به
  ؟استو اندازة نیروي مغناطیسی خالص وارد بر کل ذوزنقه، چند نیوتون  BCمغناطیسی وارد بر قسمت 

  و صفر 003/0) 1
  و صفر 03/0) 2
  005/0و  003/0) 3
  05/0و  03/0) 4
مطابق شکل زیر، دو سیم راست، بلند و موازي حامل جریان، بر صفحۀ کاغذ عمودند. میدان مغناطیسی ناشی از جریان دو سیم  -166

  به کدام جهت است؟ Aدر نقطۀ 
1 (   2 (     
3 (   4 (     

 
  دقیقه 15وقت پیشنهادي:   میدان مغناطیسی و نیروهاي مغناطیسی

  .ها پاسخ دهید ین کتاببه یکی از ا بایدکتاب هستند و شما  زوج 3فیزیک و  2و  1 فیزیکتوجه:   106تا  79هاي  : صفحه3فیزیک 
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از پیچه عبور کند، بزرگی میـدان مغناطیسـی در مرکـز     2Aسازیم. اگر جریان  پیچۀ مسطحی می 314cmاز سیمی به طول  -167
5پیچه برابر با  G 3متر است؟ ( شود. شعاع پیچه چند سانتی می 7و  /14

0 4 10 T.m
A

( 
1 (4  2 (2  3 (04/0  4 (02/0  
از آن عبـور کنـد،    آمپـر  2/0هم فشرده تشکیل شده است. اگر جریان  حلقه سیم به 500از  20cmآرمانی به طول  اي سیملوله -168

7چند گاوس است؟ ( ها و دور از لبه بزرگی میدان مغناطیسی روي محور سیملوله
0 4 10 T.m

A
( 

1 (20   2 (10   3 (2   4 (/0 1   
 است؟ تنادرسکدام گزینه  -169

   شوند. با قرار دادن مواد پارامغناطیسی درون میدان مغناطیسی خارجی قوي، به مقدار مختصري داراي خاصیت مغناطیسی می )1
  اند.  خط طور کامل هم هاي مغناطیسی هر حوزه به دوقطبی ،رومغناطیسفمواد در  )2
   مادة فرومغناطیسی، یک مقدار بیشینه وجود دارد.هر  آهنرباییبراي خاصیت  )3
   .هستند پذیري براي ساخت آهنرباهاي دائمی مناسب مواد فرومغناطیسی نرم، به دلیل خاصیت شکل )4
Iهاي  ها جریان از هم قرار دارند و از آن dسیم بلند و موازي که در فاصلۀ  دو -170 A1 Iو  4 A2 کنـد، بـر واحـد     عبور می 5

کنـیم. اگـر بخـواهیم انـدازة      زیاد می A1را  I1ها را دو برابر کرده و جریان  کنند. فاصلۀ بین سیم وارد می Fطول هم نیروي 
  را چگونه تغییر دهیم؟ I2تغییري نکند باید جریان  Fنیروي 

1 (A3 .2  زیاد کنیم (A1 .3  کم کنیم (A8 .4  زیاد کنیم (A2 .کم کنیم  
 
  
  اي و چرب ریخته شود، . . .  مقداري آب روي سطحی شیشهکه  وقتی -171

    آید. صورت گلوله گلوله در می ) آب روي شیشه به2  کند. را تر می شود و آن ) آب روي شیشه پخش می1
 تواند درست باشد. ) بسته به دماي محیط، هر سه گزینه می4    شود. آب در یک جا جمع می ۀ) الزاماً هم3
3به جرم  اي ظرف استوانه یک -172 3/ kg 260، سطح مقطع داخلیcm  125و ارتفاعcm  طـور کامـل از مـایعی بـه چگـالی       بـه

1 8 kg/
L

 دهد؟ پر شده است. اگر این ظرف را روي ترازویی قرار دهیم، ترازو چند کیلوگرم را نشان می 

1 (5/13  2 (8/16  3 (65/4  4 (435/3  

0هاي  با چگالی Bو  Aچگالی مخلوطی از دو مایع  -173 75A
g/
L

1و   6B
g/
L

31برابر با   25 kg/
m

است. اگر حجم اولیۀ مـایع   

A  برابر باAV  و حجم اولیۀ مایعB  برابر باBV  باشد، حاصلA

B

V
V

 دهد.) کدام است؟ (در اثر مخلوط شدن تغییر حجم رخ نمی 

1 (10
7   2 (/0 7   3 (5

7   4 (/1 4   

31در یک بارومتر، از مایعی به چگالی  -174 7 g/
cm

سـطح دریاهـاي    درارتفاع مایع داخل این بارومتر اختالف استفاده شده است.  

0متر است؟ ( آزاد برابر با چند سانتی 76P cmHg  313600و kg
m½¼Ã]( 

1 (608  2 (08/6  3 (304  4 (04/3 
و 75cmHgمتر جیوه است. اگر فشار هوا روي سطح مایع برابـر بـا  سانتی 275متري از یک مایع، فشار کل برابر با  3در عمق  -175

313500چگالی جیوه kg

m
 است؟  SIایع چند واحدباشد، چگالی این م 

1 (1800  2 (6000  3 (9000  4 (4500 

 
  دقیقه 15وقت پیشنهادي:   هاي ماده ویژگی
  .ها پاسخ دهید به یکی از این کتاب بایدکتاب هستند و شما  زوج 3فیزیک  و 2 و 1 فیزیکتوجه:   117تا  95هاي  : صفحه2 فیزیک
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چند برابر فشـار گـاز    Aمتر جیوه باشد، فشار گاز درون مخزن  سانتی 75اگر فشار هوا در محل آزمایش با توجه به شکل زیر،  -176
  ؟است Bدرون مخزن 

1 (9
7     

2 (2     

3 (16
7     

4 (3     
هاي مختلف قـرار   شکل، سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی U ۀدر داخل لولمقابل، شکل  مطابق -177

  صحیح است؟Dو A  ،B  ،Cاي ه فشار نقطه ۀمقایس ةدارند. کدام گزینه دربار
1(B A C DP P ,P P    

2 (B A C DP P ,P P     

3 (A B C DP P ,P P    

4 (A B C DP P ,P P    

5تر در شکل مقابل، سطح مقطع پیستون کوچک -178
تـر و مـایع    سطح مقطع پیستون بـزرگ  1

را چند نیوتـون بایـد    2Fاضافه کنیم، نیروي  1Fبه نیروي N20اکن است. اگردرون ظرف س
  دهیم تا مایع درون ظرف ساکن بماند؟ (اصطکاك ناچیز است.)  افزایش

1 (4  2 (100  3(4
5  4 (500   

را روي دو سـطح   2Pو  1Pشود و فشار  وارد می 2F و 1F نیروهاي ،ون که روي یک مایع قرار دارنددر شکل زیر، به دو پیست -179
گیریم که . .  تأثیر این نیروها حرکت نکنند (در تعادل باشند)، نتیجه میها تحت  کنند. اگر پیستون ایجاد می 2Aو  1Aتراز  هم

    . . . . .  است.
1 (F F1 2    2 (A

F ( )F
A

11 2
2

  

3 (A
P ( )P

A
11 2
2

    4 (A
F ( )F

A
21 2
1

  

پذیر، مطابق شکل زیر است. اگر مایع زیـرین جیـوه   نا نمودار فشار کل بر حسب ارتفاع از کف یک ظرف حاوي دو مایع اختالط -180
 متر جیوه است؟  چند سانتی Pباشد و چگالی مایع باالیی یک سوم چگالی جیوه باشد، 

1 (83    
2 (97    
3 (101    
4 (86    

F

A1 2A

F1 2F1 F2

A2A1
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 هاي الکترولیتی و گالوانی درست است؟  ي سلول درباره  کدام گزینه -181

   در هر دو کاتد قطب منفی است. )1
   گیرد. ) در هر دو سلول، در سطح قطب مثبت عمل اکسایش صورت می2
   ترتیب تغییرات انرژي آزاد گیبس منفی و مثبت است. هاي الکترولیتی و گالوانی به ) در سلول3
   کند. ترتیب به سمت قطب منفی و قطب مثبت حرکت می هاي الکترولیتی و گالوانی به سلول) کاتیون در 4

 گاه . . .  که آهن در معرض هوا و رطوبت قرار گیرد، آن طوري اگر بر سطح آهن سفید و حلبی، خراشی ایجاد شود، به -182
   شود که رطوبت هوا، الکترولیت آن است. یک سلول الکترولیتی ایجاد می )1
Oصورت  واکنش اکسایش آن به شود که نیم سلول گالوانی ایجاد می ) یک2 (g) H O(l) e OH (aq)2 22 4   است.  4
  شود. تواند توسط روي حفاظت کاتدي شود اما در حلبی آهن خورده می ) در آهن سفید، آهن می3
Sn(s)صورت  واکنش اکسایش به ) در حلبی نیم4 Sn (aq) e2   است. 2

 درست است؟کدام گزینه  -183
Hصورت  واکنش اکسایش به در برقکافت آب، نیم )1 O(l) e H (g) OH (aq)2 24 4 2   است. 4
  کنند. وجود آمده به سمت الکترودي با بار مخالف خود حرکت می هاي الکترولیتی تحت تأثیر میدان الکتریکی به هاي موجود در سلول ) یون2
  هاي قابل شارژ هستند. اي و باتري بارههاي ان هاي گالوانی نوع اول، شامل سلول ) سلول3
  شود. ) در برقکافت محلول غلیظ سدیم کلرید در کاتد گاز کلر تولید می4

 ي فلز سدیم درست است؟ با تهیه  کدام مطلب در رابطه -184
   کنند. می  ) در صنعت فلز سدیم را از برقکافت محلول سدیم کلرید در سلول دانز تهیه1
  هاي کاتد و آند آن یکسان است. واکنش هاي موجود در نیم ترولیتی است که بار یون) سلول دانز یک سلول الک2
  راه بسیار مناسبی براي تولید سدیم است. NaClي گرمایی  ) تجزیه3
4(NaCl  خالص در دمايC801 شود و افزودن  ذوب میCaCl2 دهد. دماي ذوب را کاهش می  

لیتر گاز کلر در شرایط  مول بر لیتر برسد، چند  2/0اگر در برقکافت نشان داده شده در شکل زیر، غلظت . . . از صفر به  -185
 لیتر) میلی 500استاندارد، تولید خواهد شد؟ (حجم محلول 

1(/ NaOH2 24   
2(/ NaOH1 12   
3(/ NaCl2 24   
4(/ NaCl1 12 

 ي زیر صحیح هستند؟ چند مورد از کاربردهاي اشاره شده -186
  برقکافت: براي آبکاري فلزات  ●
  هاي کنسرو  ي حلبی: براي ساختن قوطی ورقه ●
  هاي انتقال نفت ي گالوانیزه: براي لوله ورقه ●
  حالل بوکسیت در فرایند هال کریولیت: ●
  سلول گالوانی نوع دوم: براي تولید جریان برق مورد استفاده خودروها ●
1( 2  2 (3  3 (4  4 (5  

 
  دقیقه 10 وقت پیشنهادي:   الکتروشیمی
 119تا  104هاي  دانشگاهی: صفحه شیمی پیش
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در استخراج آلومینیم با فرایند هال، نسبت اختالط مولی آلومیناي خالص با کریولیت مذاب یک به یک است و بوکسیت مورد  -187
مول  75/0اندازي برقکافت، بعد از مصرف  گرم بوکسیت استفاده شود، با راه 5/127اگر  درصد ناخالصی است. 20استفاده داراي 

  خواهد بود؟ جرم محلول مناسب اولیهمانده تقریباً چند درصد  گرافیت، جرم محلول آلومینا در کریولیت مذاب باقی
127 19 23 16 12(Al ,F , Na ,O ,C : g.mol )  

  درصد 84) 4  درصد 75) 3  درصد 72) 2  درصد  65) 1
  اکسیژن باشد؟ –تواند مربوط به سلول سوختی هیدروژن  چند مورد از موارد زیر می -188

   ب) کاهش گاز اکسیژن در کاتد   آ) تولید آب مایع و جریان الکتریکی
2ت)   پ) آند و کاتد در نقش کاتالیزگر 2 2: H (g) H (aq) eواکنش اکسایش  نیم  
 دلیل عدم آالیندگی محیط  به آب فتروش برقکا ث) تولید هیدروژن مورد نیاز به

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5   
Cu)با توجه به شکل زیر که به سلول گالوانی الکتروشیمیایی  - 189 Ni) باشد؟ زیر صحیح می هاي مربوط است، چه تعداد از عبارت 

به عنوان آند کاهش  Cuیابد و الکترود  قطب مثبت بوده و کاهش می Niدر این سلول الکترود  ●
  جرم خواهد داشت.

سمت  ها در مدار بیرونی به جهت حرکت کاتیون از دیواره متخلخل همانند جهت حرکت الکترون ●
  است. Cuالکترود 

خودي  نش خودبههر چند ولت سنج عددي منفی را نمایش خواهد داد ولی واک ●
2 2Ni Cu Ni Cu شود. در آن انجام می  

  یابد. با گذشت زمان، غلظت الکترولیت آندي کاهش و غلظت الکترولیت کاتدي، افزایش می ●
0 2 0 20 34 0 25E (Cu / Cu) / V ,E (Ni / Ni) / V  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 اند؟ ترتیب از راست به چپ کدام موارد آ، ب و پ در شکل زیر به -190

 
    کاتالیزگر  –نفوذ گاز در آند  –ي پروتون  کننده  شاي مبادله) غ1
    کاتالیزگر –نفوذ گاز در کاتد  –ي الکترون  کننده  ) غشاي مبادله2
  کاتد  –نفوذ گاز در کاتد  –ي پروتون  کننده  ) غشاي مبادله3
 کاتد –نفوذ گاز در آند  –ي الکترون  کننده  ) غشاي مبادله4
 

 
  
 
  

 ) کدام است؟1kJ.molهاي زیر، آنتالپی استاندارد تشکیل آب (برحسب  ز واکنشبا استفاده ا -191

3 2 2 21 2 3 4 3) NH (g) N O(g) N (g) H O(g), H akJ  
2 2 2 22)N O(g) H (g) N (g) H O(g), H bkJ  

3 2 2 23 4 3 2 6) NH (g) O (g) N (g) H O(l) , H ckJ 

1( a b c3 2
6  2( a b c2 3

4  3( b a c6 2
4  4( b a c6 2

6  

  دقیقه 20وقت پیشنهادي:   ترمودینامیک شیمیایی  
  ها پاسخ دهید. به یکی از این کتاب بایدکتاب هستند و شما  زوج 2و شیمی  3شیمی توجه:   72تا  58هاي  : صفحه3شیمی 
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 است؟ نادرستکدام گزینه  -192

kJHدر تعادل فیزیکی  )1 O(s) H O(l)
mol2 ي سلسـیوس، تغییـرات آنتروپـی     در دمـاي صـفر درجـه    26

  ژول بر کلوین است. 98/21تقریب برابر  واکنش به
   روکلریک اسید باشد.تواند مربوط به واکنش منیزیم با هید رو می نمودار روبه )2
Hآنتالپی استاندارد تشکیل  )3 O(g)2 ،Br (s)2  وNH (g)3 .همگی منفی است  
در پیشـرفت  سوختن اتانول، تشکیل متان و تشکیل آمونیـاك، در دو مـورد آنتروپـی عـاملی مسـاعد        هاي سوختن منیزیم، در بین واکنش )4

 خودي است. خودبه

اسـت و ایـن واکـنش در چـه دماهـایی       1J.Kي متـانول برابـر چنـد     واکنش تجزیه Sبا توجه به داده هاي جدول زیر،  -193
 خودي است؟ خودبه

  C36تر از  +، پایین201 )1
  C114ز +، باالتر ا331 )2
  K309تر از +، پایین331 )3
  K297+، باالتر از 201 )4

 اند؟ چند مورد از مطالب زیر، درست -194

6افکن،  در بدن سوسک بمب ● 6 2C H O  6به 4 2C H O شود. تبدیل می  
  رود. شمار می ي منزوي به ي انجام واکنش در گرماسنج بمبی نوعی سامانه محفظه ●
  گیري کرد. هتوان با گرماسنج لیوانی انداز را می آن H) گرماگیر است و 2Hو  2Nي اول واکنش تولید آمونیاك (از دو گاز  مرحله● 
  روش تجربی انجام داد. توان به شود، می منجر می CO(g)واکنش سوختن کربن (گرافیت) را که به تشکیل ● 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 هاي داده شده، آنتالپی استاندارد سوختن پروپن کدام است؟ با توجه به واکنش -195
1

3 6 2 3 81 124)C H (g) H (g) C H (g) H kJ.mol  
1

3 8 2 2 22 5 3 4 2056)C H (g) O (g) CO (g) H O(g) H kJ.mol  
1

2 2 23 2 2 570) H (g) O (g) H O(l) H kJ.mol  
1

2 24 41) H O(l) H O(g) H kJ.mol 

1 (1895-   2 (1936-  3 (2059-  4 (2629-  
/، حدود CO2 گرم کربن در گاز اکسیژن، همراه با تولید گاز 3از سوختن کامل  -196 kJ98  گرما در شرایط استاندارد 25

واکنش  H مقدار  کیلوژول بر مول باشد، 25اکسید برابر  شود، اگر آنتالپی تصعید کربن دي ترمودینامیکی تولید می

2 2C(s) O (g) CO (s) 112کدام است؟(C g.mol ) 

1 (kJ418  2 (kJ368  3 (kJ418  4 (kJ368 

  

2H  ماده (g)  CO(g)  3CH OH(l)  
1 1S (J.mol .K ) 130+  198+  127+  

تشـــــکیل1  H (kJ.mol )  0   110 -  238-  
 



  18 : ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی    شیمی -  فروردین 29آزمون  –» 7«پروژة 
  

 محل انجام محاسبات 

  هاي زیر: با استفاده از آنتالپی واکنش -197

2الف) 2 2 1
1 285 82H (g) O (g) H O(l) H / kJ  

3ب) 2 2 4 2 132 5SO (g) H O(l) H SO (l) H / kJ  
2ج) 4 4 2 3 602H SO (l) Ca(s) CaSO (s) H (g) H kJ 

2د) 4
1 634 92Ca(s) O (g) CaO(s) H / kJ 

3 شود. رو . . . کیلوژول گرما . . . می طبق واکنش روبهمول کلسیم سولفات  1/0ضمن تشکیل  4CaO(s) SO (g) CaSO (s) 
    آزاد  – 54/38) 2    آزاد  – 50/27) 1
  جذب  – 50/27) 4   جذب  – 62/38) 3

2  هاي زیر: با توجه به واکنش -198 4 22I)N O (g) NO (g)  
6 6 2 2 2 6 4 2 22 0II)C H O (aq) H O (aq) C H O (aq) H O(l) ( S )  

  کدام مطلب درست است؟
      ها است. خودي واکنش هر دو واکنش آنتروپی عامل مساعد و آنتالپی عامل نامساعد در پیشرفت خودبه ) در1
  شود. خودي انجام می به صورت خود در دماهاي باال و با غلبه عامل آنتروپی بر آنتالپی به I) واکنش 2
  کنند. خودي است زیرا دو عامل آنتالپی و آنتروپی خالف جهت هم عمل می ایی خودبهدرهر دم II) واکنش 3
4 (G خودي پیشرفت خواهند کرد. صورت خودبه هر دو واکنش همواره عددي منفی است بنابراین این دو واکنش همواره به  

70H)، 1براي واکنش ( - 199 kJ  100و JS
K

150H) 2و براي واکنش (  kJ  120و JS
K

  است؟نادرست است. کدام عبارت  

   شود. خودي انجام می خودبه صورت به ) در دماي معمولی2) واکنش (1
   است.واکنش خودي  بهعامل مساعد در جهت پیشرفت خود S) در هر دو واکنش 2
Tو عبارت  H)، 2) در واکنش (3 S عالمت هستند. هم   
   گیرد. خودي انجام می طور خودبه به C420)، بعد از دماي 1) واکنش (4

2مطابق واکنش  -200 22 2 2CO(g) NO(g) CO (g) N (g) گرم  14، از واکنشCO(g)  با مقدار کافیNO(g) ،186 75/ kJ 
90برابر  NO(g)گرما آزادشده است. اگر آنتالپی استاندارد تشکیل  ندارد هاي استا کیلوژول بر مول باشد تفاوت آنتالپی /5

2COو  CO(g)تشکیل  (g)  112کدام است؟ 16(C ,O : g.mol ) 
1( 928  2 (566  3 (283  4 (464  

2براي واکنش  -201 4 22N O (g) NO (g)  27در دماي C  1176تغییر آنتروپی برابرJ.K  است. اگر آنتالپی استاندارد تشکیل
2NO (g)  2و 4N O (g)  کیلوژول بر مول باشد،  2/10و  9/33به ترتیب برابرG واکنش بر حسب کیلوژول کدام است؟ 

1( 1/29+  2 (1/29 -  3 (8/4-  4 (8/4  
 کدام است؟  ترتیب به گرم گلوکز 30ها گرماي تشکیل  آن Hیر و مقادیر زي ها با استفاده از واکنش -202

112 1 16(C , H ,O : g.mol )  
2 -آ 2 1 394) O (g) CO (g) H kJگرافیتC(s ,  
2 -ب 2 2 2

1 2862H (g) O (g) H O(l) H kJ  
6 -پ 12 6 2 2 2 36 6 6 2800C H O (s) O (g) CO (g) H O(l) H kJ  
1 (/ kJ213 3  2 (/ kJ213 3  3 (kJ1280  4( kJ1280  
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2واکنش  -203 2 33 2N (g) H (g) NH (g) 187، در دماي C  1200به تعادل رسیده و تغییر آنتروپی این واکنشJ.K است. اگر 
10این واکنش را به آب  Hگرماي معادل C  1بدهیم، تقریباً چند گرم آب را در فشارatm  100به بخار آب C کند؟ تبدیل می 

(C / J.g . C , H H O kJ.mol , O , H : g.mol )1 1 1 1
24 2 41 16 1 

1( 4/63  2 (3/46  3 (6/43  4 (6/34   
  است؟ نادرستهاي زیر کدام گزینه  با توجه به واکنش -204

2 2 2 2 2
3 1 12n ( n )

( n )I)C H (g) O (g) nCO (g) (n )H O(g)  

3 3 3 3II)Fe(NO ) (aq) NaOH(aq) Fe(OH) (s) NaNO (aq)  

3III)ZnCO (s) A(s) B(g)  
2 4 22IV)N O (g) NO (g)  

  . کنند آنتالپی و آنتروپی در خالف جهت هم عمل می IVدر واکنش )1
   باشد. می 7جایی دوگانه بوده و مجموع ضرایب مواد محلول در آب در این واکنش، پس از موازنه برابر  از نوع جابهII) واکنش2
   است.A(s)دو برابرB(g)هاي اکسیژن در ، تعداد اتمIII) در واکنش3
E هموارهI) در واکنش4 H (در فشار ثابت) .است   

22هاي واکنش مخلوط گازهاي  سوزانیم. اگر فرآورده مول بخار پروپان را در مقداري اکسیژن می 1/0 -205 CO,CO,OH باشد و نسبت

مولی 
CO

CO2 باشد، گرماي آزاد شده بر حسب کیلوژول کدام است؟ 3برابر  

kJH)g(OH)g(CO)g(O)g(HC

kJH)g(OH)g(CO)g(O)g(HC

1200432
7

2050435

2283

22283
 

1 (50 /812  2 (75/183   3 (25/81  4 (50/1837  
g(OH)g(N)g(O)g(HN(ي نمادي گرم هیدرازین طبق معادله 6/9اگر از سوختن  -206 22242 2 ،kJ8/181  گرما آزاد شود و

و تبدیل آن  g(NH3(مول 2/0کیلوژول بر مول باشد، ضمن تجزیه  -242و  - 46به ترتیب  OH2)g(و NH3)g(آنتالپی تشکیل
g(HN(به )mol.g:H,N(شود؟  چند کیلوژول گرما جذب می H2)g(و 42 1114 

1 (4/21  2 (4/42  3 (212  4 (424 

g(NH)g(H)g(N(واکنش اگر -207 322 گراد به حالت تعادل درآید، کدام گزینه داده شده براي این  درجه سانتی 187در دماي  23
 است؟  قبول قابلگراد  ي سانتی درجه 127واکنش در دماي 

1 (  2 (  3 (  4( 

 تبخیر آب
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اما ... بودن واکنش بر ... آنتروپی غلبه کنند  دیگر عمل می در واکنش سوختن هیدروژن دو عامل آنتالپی و آنتروپی ... جهت یک -208
 شود.  نموده و این واکنش به طور ... انجام می

   خودي خودبه -افزایش -گرماگیر -) خالف1
  خودي غیرخودبه -افزایش -گرماده -) هم2
   خودي خودبه - کاهش -گرماده -) خالف3
 خودي غیرخودبه -کاهش - گرماگیر -) هم4

1180واکنش: -209 K.JS وkJ/H,)g(Cl)g(PCl)g(PCl ي سلسیوس شروع  ، در کدام دما بر حسب درجه9891235
   کند؟ خودي می به پیشرفت خودبه

1 (210  2 (238  3 (250  4 (328  
  کدام عبارت زیر درست است؟ -210

   آنتروپی مانند آنتالپی و انرژي درونی تابع حالت و کمیتی مقداري است. )1
   شود. هاي شیمیایی استفاده می خودي بودن واکنش براي توجیه خودبه H) در قانون دوم ترمودینامیک از2
   کنند. دیگر عمل می در خالف جهت یک Sو H) در واکنش سوختن اتانول،3
   شود. ظر گرفته می، برابر صفر در نSTP) مقدار آنتروپی یک سامانه در شرایط 4
  
  

  

در کدام دو ترکیب، تعداد پیوندهاي کوواالنسی مشابه بوده ولی شکل هندسی متفاوت است و عدد اکسایش اتم مرکزي در اولی  -211
 تر از دومی است؟ (از راست به چپ) بزرگ

1( COCl NO2 2    2 (CH O SOCl2 2  
3 (NO SO3 3    4 (CO N O23 2 

اند به صورت  مشخص شده Fتا  Aهاي دوم و سوم جدول تناوبی که با حروف  انرژي نخستین یونش شش عنصر متوالی از دوره -212
 زیر است:

  F E D C B A  
  49  208  168  121  140  108  

  ت؟هاي زیر نشان دهنده یک مولکول با ساختار ناقطبی اس یک از فرمول کدام
1( CD2  2 (AD4  3 (BC2  4 (BD3  

 ها برابر است؟  در کدام گزینه هر دو مولکول ناقطبی بوده و شمار قلمروي الکترونی اتم مرکزي در آن -213
1 (CH ,H O4 2  2 (PH ,NH3 3  3 (SO ,SO3 2  4 (BeF ,CO2 2  

شمار قلمروهاي الکترونی اتم مرکزي . . .، از شمار قلمروهاي الکترونی اتم مرکزي در مولکول . . . است و  2SClدر مولکول -214
2Nي پیوندي در مولکول  زاویه O ي پیوندي در . . . است. . . . از زاویه 

CH-تر بیش )1 O2 - تر بیش -SO23   

  SO23-تر کم - XeF2-تر ) بیش2
CH-تر ) کم3 O2- تر کم-CH Cl2 2   
CH-تر کم -XeF2-تر ) کم4 Cl2 2  

  
 
    دقیقه 20 وقت پیشنهادي:  هاي کوواالنسی ترکیب
  ها پاسخ دهید. به یکی از این کتاب بایدکتاب هستند و شما  زوج 2و شیمی  3شیمی توجه:   92تا  82هاي  : صفحه2شیمی 
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هاي آن در مجموع ... جفت الکترون ناپیوندي  پیرامون اتم مرکزي ... قلمرو الکترونی و در الیه ظرفیت اتم 2COClدر مولکول -215
 ... قطبی است.  وجود دارد. شکل هندسی آن ... و مانند مولکول

    SOCl2 - سه ضلعی مسطح -هشت -سه )1
NO-هرم با قاعده سه ضلعی -نه -) چهار2 Cl2  
SO -هرم با قاعده سه ضلعی -نه -) چهار3 Cl2 2    
  PCl5 - سه ضلعی مسطح -هشت -) سه4

ها، نمودار ... مربوط  دهند، با توجه به آن را نشان می 17تا  14هاي  دار عناصر گروه رهاي زیر دماي جوش ترکیبات هیدروژننمودا -216
 به ترکیبات عناصر گروه ... و نمودار ... مربوط به ترکیبات عناصر گروه ... است. 

  
  

  

  
  

  

  14 -ب -15 -) ج4   16 -ب -17 -) آ3  15 -ج -16 -) آ2  15 -ب -16 -آ )1
   کدام مورد (موارد) از مطالب زیر درست است؟ -217

  هاست.  تر از نیروي دافعه میان آن ي میان دو اتم هیدروژن به مراتب بیش ، نیروي جاذبهH2پس از تشکیل مولکول )الف
    است. 20، برابر کلرومتان ي دي هاي تشکیل دهنده ي ظرفیت اتم ها در الیه ب) مجموع تعداد الکترون

  ج) مولکول قطبی مولکولی است که در ساختار لوویس آن، اتم مرکزي داراي الکترون ناپیوندي باشد.
    متیل اتر و اتانول ایزومر هم بوده و فرمول ساختاري یکسانی دارند. د) دي

   ) فقط ب4  ) ب، ج، د3  ) الف، ب، ج2  ) ب، د1
ي ظرفیت  اي چهار قلمرو الکترونی هستند و در ساختار آن . . . پیوند کوواالنسی و در الیههاي کربن دار در مولکول گلوکز . . . اتم -218

   هاي آن وجود . . .  هاي آن مجموعاً . . . جفت الکترون ناپیوندي وجود دارد و امکان تشکیل پیوند هیدروژنی بین مولکول اتم
    دارد. -12 - 24 -) همه2  دارد. -10 -24 -تر بیش )1
    ندارد. -10 - 22 -همه )4  ندارد. -12 -22 -رت ) بیش3

 اند؟ چه تعداد از مطالب زیر، کامالً درست -219

  تر است. سولفید کم از کربن دي 2NOي پیوندي یون  زاویه ●
  اند. هاي ناپیوندي مشابه ها، ساختار هندسی و شمار الکترون هاي فسفات وسولفات از نظر شمار اتم یون ●
  اکسید، یکسان است. اکسید و گوگرد دي هاي گوگرد تري شمار قلمروهاي الکترونی پیرامون اتم مرکزي در مولکول ●
  دو برابر عدد اکسایش اتم نیتروژن در نیتروژن مونوکسید است. 2SOClعدد اکسایش اتم مرکزي در  ●
1(4  2(3  3( 2  4(1   

  کدام گزینه درست است؟ -220
    کند. گیري می هر مولکولی که داراي پیوندهاي قطبی باشد، در میدان الکتریکی جهت )1
  کنند. ي هشتایی پیروي می قاعدههاي آن از  ي اتم اکسید داراي شکل هندسی خمیده بوده و همه مولکول نیتروژن دي )2
    تر است. ي پیوندي در یون نیتریت کوچک نیتروژن اکسید از زاویه ي پیوندي در مولکول دي زاویه )3
  تر است. کم 120ي میان پیوندهاي یگانه از در مولکول فرمالدهید، زاویه )4
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   اکسیژن صحیح است؟ –ربن کدام ترتیب زیر براساس افزایش طول پیوند ک -221
1(Na CO HCO Na CH ONa2 3 2 3    
2(CH ONa HCO Na Na CO3 2 2 3    
3(2 2 3 3HCO Na Na CO CH ONa    
4(2 3 3 2Na CO CH ONa HCO Na   

   ي پیوندي تقریباً برابر دارند؟ ها شکل هندسی یکسان و زاویه در کدام ستون تمام گونه -222

SO O NH NH

H O SO H O BCl

ClO NO ICl CH

3 3 2 3

3 2 2 3

3 2 2 3

4 3 2 1

  

1( 4  2( 3  3( 2  4( 1   
   دو گونه . . . و . . . از نظر . . . با هم متفاوتند و از نظر . . . با هم شباهت دارند. -223

1(2 2 3SO Cl ,SO - قطبیت -تعداد پیوند داتیو    
2(NO ,CO - تعداد پیوند داتیو -عدد اکسایش اتم مرکزي    
3(2 2SO ,NO - تعداد پیوند دوگانه -شکل هندسی    
4(4 4CF ,SF - قطبیت -شکل هندسی  

3هاي در گونه -224
2 4 4AO ,XY ,XOهاي  کنند. اتم ها از قاعده هشتایی پیروي می ي اتم ، همهA،XوY جزو عناصر اصلی یک ،

، عبارت کدام گزینه درست است؟ باشد 32ها برابر  ، مجموع شمار الکترون 2AOدر مولکولتناوب از جدول تناوبی هستند. اگر 
   ي اتم اکسیژن است.) ، نشان دهندهO(حرف 

3در یون )1
4XO.یک پیوند داتیو و یک پیوند دوگانه وجود دارد ،    

    است. 4برابر AO2هاي پیوندي در به شمار جفت الکترون4XYهاي ناپیوندي در ) نسبت شمار جفت الکترون2
    تر است. در آن از طول پیوندها در مولکول گوگرد تري اکسید، بلندقطبی است و طول پیوندها AO2) مولکول3
  تر است. ، کوچکAO2از عدد اکسایش اتم اکسیژن در مولکول4XYدر یونYاکسایش اتم عدد) 4

 ي زوایاي پیوندي درست آمده است؟ کدام گزینه مقایسههاي زیر، در  با درنظر گرفتن ساختار مولکول -225
1( CO COCl CH SO2 2 4 2 2 (SiF O NH H S4 3 3 2  

3 (C H BF NH NO2 2 3 4 2 4 (HCN SO NO CCl3 2 4 

   با توجه به جدول زیر، ارتباط کدام دو مورد زیر صحیح است؟ -226
  
    با (د) 3 )1
  با (ب) 3) 2
    با (د) 1) 3
 با (الف) 4 )4
 
 
  

  خاصیت ترکیب  نوع ترکیب
1 (3PH  ضلعی مسطح الف) سه  
2 (2H S  ب) داراي یک جفت الکترون ناپیوندي  
3 (4SeH  ج) چهاروجهی  
4 (3NF  د) مولکول ناقطبی  
 



  23 : ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی    شیمی -  فروردین 29آزمون  –» 7«پروژة 
  

 محل انجام محاسبات 

 مولکول . . . مانند . . . ساختار . . . دارد و . . . است. -227
)قطبی  –ضلعی مسطح  سه –یون نیتریت  –اکسید  (VI)گوگرد )1 O, N, S)8 7 16    
)ناقطبی  –چهاروجهی منتظم  –رافلوئوریدمولکول سیلیسیم تت –فلوئورید  (IV)) گوگرد2 S, Si, F)16 14 9    
)ناقطبی  –چهاروجهی منتظم  –یون فسفات  –متان  )3 P, O, C, H)15 8 6 1    
)قطبی –خطی  –اکسید  دي  مولکول کربن –سولفید  ) کربن دي4 S, O, C)16 8 6  

 باشد؟ سه مولکول از نوع پیوند هیدروژنی می در کدام گزینه نیروي بین مولکولی هر -228
    متانول  –فرمالدهید  –هیدروژن برمید  )1
C –) متانول 2 H O6 12   هیدروژن فلوئورید  – 6
    هیدروژن سولفید –اتر  دي متیل –آمونیاك  )3
4 (BH C H O3 6 12    هیدروژن کلرید –6

   ست؟کدام گزینه همواره صحیح ا -229
  ي جوش را دارد. ترین نقطه تر، بیش دلیل داشتن پیوند هیدروژنی قوي به HF، ترکیب 17تا  14دار عناصر گروه  در بین ترکیبات هیدروژن )1
  ي جوش را دارد. ترین نقطه ترین ترکیب بیش سنگین  جدول تناوبی، 16دار گروه  ) در ترکیبات هیدروژن2
Hتر از  بیش HFي جوش  ه) نقط3 O2 باشد، زیرا قدرت پیوند هیدروژنی در  میHF تر است. بیش  
  باشد. ها منظم می ي جوش آن ناقطبی بوده و تغییرات نقطه 14دار گروه  ) ترکیبات هیدروژن4

   است؟ نادرستشده چند مورد  هاي داده از بین عبارت -230
  شود. طور منظم کم می  ي جوش هیدروژن هالیدها با افزایش الکترونگاتیوي هالوژن، به نقطه ●
  شود. م میها، ک با افزایش قدرت پیوند کوواالنسی بین اتم 2Iو  2Cl ،2Brي جوش  نقطه ●
  است. 2Oتر از  بیش 2Nاست. چون تعداد پیوند در مولکول  2Oتر از  بیش 2Nي جوش  نقطه ●
  دو قطبی است. –دو قطبی  از نوع 2SOهاي  ي بین مولکول نیروي جاذبه ●
1( 1  2 (2  3( 3  4 (4  

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

  هاي کدام درس عمومی در آزمون امروز بهتر بود؟ سؤال کیفیت - 231
  ) زبان4  ) دین و زندگی3  ) عربی2  ) فارسی 1

  در آزمون امروز بهتر بود؟ اختصاصیهاي کدام درس  کیفیت سؤال - 232
 ) 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 گفت
   وگو کرد؟ درس گفت 2گذاري  هدفآیا پشتیبان شما در تماس تلفنی خود با شما دربارة  -289

  درس صحبت نکردیم. 2گذاري  خیر، در این نوبت دربارة هدف )1
  پشتیبان با من تماس تلفنی نگرفت. )2
  مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان کافی و از لحاظ کیفیت کامالً 2گذاري  وگوي ما دربارة هدف گفت )3
  کرد. درس صحبت 2گذاري  ) پشتیبان با من دربارة هدف4

   انـی پشتیبـتلفنتمـاس  
   با شما تماس تلفنی گرفته است؟تاکنون  از آزمون گذشته آیا پشتیبان شما -290

  تماس تلفنی نگرفتند.) خیر، ایشان 1
  .تماس تلفنی گرفتند) بله، ایشان 2
   بود. در حد خوب و کافیمحتوا  از لحاظودقیقه)  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 ،بله) 4

  تماس تلفنی:چه زمانـی؟                                  
  با شما تماس گرفت؟  یـچه زمان پشتیبان - 291

 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  - 292
  دقیقه         5دقیقه تا   3) 2 یک دقیقه تا سه دقیقه          ) 1
  دقیقه   10بیش از ) 4  دقیقه   10تا   5بین ) 3

  کالس رفع اشکال
  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
  )  پشتیبان من کالس رفع اشکال برگزار می کند اما من امروز شرکت نمی کنم.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. بله، هر دو مورد به موقع و دقیقاً سروقت آغاز می) 1
  شود. گویی به نظرخواهی رأس ساعت آغاز نمی ) پاسخ2
    شود. هاي علمی رأس ساعت آغاز نمی گویی به سؤال ) پاسخ3
  نظمی وجود دارد. ) در هر دو مورد بی4

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

  یر، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتی گاهی اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.) خ1
  شود اما نه به طور کامل ) این موضوع تا حدودي رعایت می2
  شود. دا و همهمه ایجاد میشوند اما در هنگام ورود، سروص شوند و بعداً وارد حوزه می ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف می3
  شود. نظمی و سروصدا ایجادنمی اي در نظر گرفته شده و بی شوند ضمنًا 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  متوسط) 3 ) خوب           2  ) خیلی خوب1
  ترك حوزه –پایان آزمون  

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

  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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