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  :نام
  :خانوادگي نام

  :محل امضا
  
  

  درخت تو گر بار دانش بگيرد 
  به زير آوري چرخ نيلوفري را

  
  
  

  داوطلبي: ةشمار  نام و نام خانوادگي:
  

  دقيقه 75مدت پاسخگويي:   100تعداد سؤال: 

  
  

  گويي سؤاالت و مدت پاسخة علوم تجربي، شمار و هاي آزمايشي علوم رياضي گروهرغ التحصيالن فاعنوان مواد امتحاني آزمون عمومي 
  

  گويي مدت پاسخ  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  دقيقه 18  25  1  25  فارسيزبان و ادبيات   1

  دقيقه 20  50  26  25  زبان عربي  2

  دقيقه 17  75  51  25  فرهنگ و معارف اسالمي  3

  دقيقه 20  100  76  25  زبان انگليسي  4
  

  

 1شماره ةدفترچ

  التحصيالنالتحصيالن  فارغفارغ  آزمون عمومي گروهآزمون عمومي گروه

  ))تجربيتجربيوورياضيرياضي((

  13991399  سـالسـال––تيرتير2020ونونــآزمآزم
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براي دانلود تمامی آزمون هاي آزمایشی کانال ما را در تلگرام دنبال کنید



 2: ةصفح                                                      )رياضي و تجربيعمومي نظام قديم (                                                                                                               
 

 ؟ها درست است معني مقابل كدام گروه واژه - 1

  الف) توتيا: اكسيد طبيعي و ناخالص سولفور آهن يا نقره است.
  چون خانه دوزند.  را هم  اي از پارچة تنك و لطيف كه آن ب) كلّه: خيمه

  وسيلة آن كاري خارق عادت انجام دهند. اهايي كه بهعها و د ج) طلسم: اصالً رومي است به معني نقش
  هاي رومي است كه بخشي از آن در فروردين  د) ايار: از ماه

  شود. و بخشي در ارديبهشت واقع مي
  هـ) تعويذ: دعايي كه بر كاغذ نويسند و با خود دارند.

  ب، هـ) 4  الف، د )3  هـ، ج )2  الف، ب )1
  معني شده است؟ نادرستبعضي از لغات كدام گزينه  - 2

  ن استر)، (نهفت: پناهگاه)(هميان: كيسة پول)، (يال: موي گرد )1
  ه: دوستي)دت: سرزنش)، (مغاك: گودال)، (مراوع(وقي) 2
  (كاينات: موجودات جهان)، (عليل: بيماري) (سلك: نخ)) 3
  بهره) (راغ: صحرا)، (دريغ: مضايقه)، (خايب: بي) 4
 است؟   آمده  نادرستمعناي چند واژه،  - 3

  –بخشش) : دها(  –درشت) : يغور( –آتشدان) : كانون( –دريا)  ةميان: لجه( –سايه بان) : شراع( –ه) آزرد: خسته( –رخسار) : وجنه( –تابستان) : سيف(
  درمانده) : استيصال( –زيور) : حليه(
  ) پنج 4  ) چهار3  ) سه2  دو) 1
 غلط اماليي است؟ فاقدكدام عبارت  - 4

  تعلّل كردن و روزگار گزاردن. يكي وقت نصر و ظفر بر خصم تا عمداً حركتي حادث نشود و وقتي تأمل و) 1
  بر قوت سطور به حمل بارِ گران دليل توان گرفت و امانت مردان به داد و ستد بتوان شناخت.) 2
  در هر مصاف كه رايت او منسوب شد، منصور گشت و دشمن را مقهور خود گردانيد. ) 3
  تقصير عتاب باشد و تعب. و هر يكي را عقوبتي درخور و مكافاتي سزاوار باشد و عقوبت زلّت و ) 4
  ؟نداردكدام بيت غلط اماليي  - 5

  تو را چه غم كه سوي روضة جنان رفتي  راغ ـمراست غم كه شدم ساكن جحيم ف) 1
عـس) 2 بـمـراي  جـارت  مـود    نـاي مـر پـن دگـيـد زمـايـسـن  نـاي 
  دهند ايمني از حول فرداي حسابش مي  كشد پاي حساب هر كه را امروز ساقي مي) 3
  بسي به دوش كشيديم بارها به عبث  را اساس پر نقشي است ز بهر دنيا كان )4
  ؟مقابل اثر در كدام گزينه همگي درست استپديدآورندگان  - 6

  پور)، عقل سرخ (سهروردي) خانگي (مصطفي علي )1
  م (علي شريعتي)ااموات (داستايوسكي)، االي ةخان) 2
  سوي گرمارودي)ديويد كاپرفيلد (چارلز ديكنز)، تا ناكجا (مو) 3
  گوهرنامه (خواجوي كرماني)، گور و گهواره (سياوش كسرايي)) 4
  ؟اند معرفي شده نادرستپديدآورندگان آثار كدام گزينه،  - 7

  نامه:خواجه نصيرالدين طوسي حسام خوسفي / سياست نامه: ابن خاوران )الف
  زاده / اخالق محسني: واعظ كاشفي  شورآباد: جمال) ب
  نامه: خواجه عبداهللا انصاري آبادي / الهي دولتشهرناز: محمود ) ج
  محمد افغاني سرود درد: حميد سبزواري / شوهر آهو خانم: علي) د
  ج، د )4  ب، ج )3  الف، ج )2  الف، ب )1
  ؟است نادرستكدام گزينه از جنبة تاريخ ادبيات  - 8

اشد؛ به عبارتي شعر غنايي آينة آالم و لذّات  و تأثيرات بجامعه شود كه گزارشگر عواطف و احساسات مردم  شعر غنايي به شعري گفته مي )1
  ها و ... است. ها و عشق روحي و دوستي

  ترين شكل ترجمه آن است كه هيچ بخشي از صورت و معني از ميان نرود. مطلوب) 2
  ر گذشتگان تفاوت داشت.بندي با شع شعر ققنوس را عرضه كرد كه از نظر تخيل و وزن آرايي و قافيه 1316نيما يوشيج، در سال ) 3
  ادبيات داستاني جديد تقريباً از اوايل مشروطيت و تحت تأثير ادبيات اروپايي در ايران شكل گرفت.) 4

  دقيقه 18پيشنهادي:  قتو
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 3: ةصفح                                                      )رياضي و تجربيعمومي نظام قديم (                                                                                                               
 

 هاي بيت زير، كدام است؟ آرايه - 9

 »از حياي لب شيرين تو اي چشمة نوش / غرق آب و عرق اكنون شكري نيست كه نيست«

  تشخيصحسن تعليل، استعاره، تناسب، ) 2  تشخيص، تشبيه، ايهام، مراعات نظير) 1
  تشخيص، استعاره، ايهام تناسب، تضاد) 4  آميزي، تناسب، حسن تعليل، ايهام حس) 3
  ؟تر است كدام بيت، بيش »تشبيه«هاي  آرايهتعداد  -10
  گرچه از بار گنه، قد چون كماني شد مرا  ام تير آهي از پشيماني نَجست از سينه) 1
ا  باب شوخ چشمدر محيط رحمت حق چون ح) 2 ر م اشد  ب ر  ت مان  ا د ز  ا كشتي  ان  ب د ا   ب
  شسته رو چون گوهر از باران رحمت كن مرا  رد خجالت زنده در خاكم كند؟ـي گـتا به ك) 3
  زخم شمشير زبان خار مغيالن من است  ريگ بيابان من است كعبة عشقم، بال) 4
 ام گزينه آمده است؟به ترتيب در كد» استعاره، تضاد  اغراق، تلميح، تشبيه،«هاي  آرايه -11

  كشم كشد سر از گريبان ز آنچه دامن مي مي  كشم الف) با تجرد چون مسيح آزار سوزن مي
  كشم اين زمان از ساية خود كوه آهن مي  كوه آهن پيش ازين بر من سبك چون سايه بودب) 
  اه بيفتد به زير، گر تو برآيي به بامـم   ايـرو در آيد ز پاي، گر تو بجنبي ز جـسج) 
  كشم از دل روشن چه زين فيروزه گلشن مي   داند كه من زنگ است، مي هر كه را آيينه بيد) 

 گو دل ما خوش مباش گر تو بدين دلخوشي  كشي هـ) ما سپر انداختيم گر تو كمان مي

  الف، هـ، ج، د، ب) 4  الف، ب، ج، د، هـ) 3  ب، الف، ج، د، هـ) 2  ، الف، هـ، ج، دب) 1
 است؟ متفاوت» ابستة وابستهو«در كدام گزينه نوع  -12

  آن كـس كـه نـهد در طلـب وصـل تـو پـايـي   بـايـد كـه سـري در نـظـرش هـيچ نيرزد )1
  رود تـا بـر زمـيـنـم اسـتـخـوان هـسـت  مـبـر ظـن كـز سـرم سـوداي عــشـقـت ) 2
  ــو تـابــيگـر بـاز كـنـنـد از شـكـن زلـف ت  از بـوي تـو در تـاب شـود آهـوي مشكين) 3
  هر كس از سويي به در رفتند و عاشق سوي دوست  رود هر كسي را دل به صحرايي و باغي مي) 4
 است؟ متفاوتدر كدام گزينه  »رديف« معناي -13

  حاصل به يك در ساختم تا از اين درهاي بي  باز شد از شش جهت بر روي من هر در كه بود) 1
  نمك از شور محشر ساختم داغ خود را خوش  غمانم گرچه من شمارند اهل درد از بي مي) 2
  چشم خود را حلقة پاي كبوتر ساختم  پردازي به ديدارش فزود شوق من از نامه) 3
  دامن خود را به جاي ديده من تر ساختم  خواست ميدان وسيع آفتاب معرفت مي) 4
 ؟استآمده ترتيب در كدام گزينه درست  هاي عبارت زير به و واژه هاتعداد تكواژ -14

  »اند. هاي ارديبهشت، اصفهان چون شاهزادة افسون شدة افسانه است كه طلسمش را شكسته دمهدم«
1( 24-16  2 (23-16  3( 25-17   4 (24-17  
 است؟ نشدهنقش كدام كلمه به درستي مشخص  ،در بيت زير -15

  ) است در خم چوگان(نهاد گويي(قيد) / كه دل به دست تو  امروزاي  اليه) تو برده (مضاف لطافت(مفعول)  گويز خلق 
          1                 2                       3                          4 

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1
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 4: ةصفح                                                      )رياضي و تجربيعمومي نظام قديم (                                                                                                               
 

 ترتيب چند تركيب وصفي و چند تركيب اضافي وجود دارد؟ در متن زير، به -16

دامن  هاي اين گل پاك وگند كه در همة احوال و انقالبات، مثل برگگناه بهار و به طهارت اين دوشيزة سفيدرويِ بوستان، س به پاكي قاصد بي«

 »ديگر حمايت كنيم. از هم

  هفت، پنج) 4  شش، چهار) 3  هفت، چهار) 2  شش، پنج) 1

 ؟نداردمفهوم كدام بيت با عبارت زير تناسب  -17

 »رود كه خود به دست دارد. دايت خويش در پي نوري ميبه كسي مانند خواهي بود كه براي ه ،خدا در همه جا هست و نايافتني است و تو ناتانائيل«

و اهل سما  سما و ارض پر از وي ولي لطيف چنان ) 1   كه ره نبرد بدو خلق ارض 

  ماند همي به نور كه در چشم مردم است  غايب نگردد از نظر خلق رحمتش) 2

  نـدارمتـو حـاضـري ولـيـكـن مـن آن نـظـر   عالم پر است از تو غايب منم ز غفلت) 3

  حجاب درياب  خوش خوش حجاب بردار آن بي  تو در حجاب از اويي ،حجاب با تو او بي) 4

 ؟بيات كدام گزينه مفهوم يكسان داردا -18

  شود چون پر كاه بي سر و سامان نمي  هر نسيم  نشين خرد شد، ز كس كه همالف) آن 

  از صحبت سياه درونان كران طلب  دزد شدن عين غفلت است عايمن ز طبب) 

  بود خار شنشين خوار شد چون من هر آن كاو هم  ج) نوگلي پژمرده از گلبن به خاك افتاد و گفت

من چه خواهيد)  ز  همنشين ا اي    وگويي كه من با خويش دارم گفت   سخن 

ا ديگ همنشين گرددهـ)  كند    هر كه ب ه  ا سي ا  ر خويش  مة    جا

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

  ؟است نادرستنوشته شده در مقابل كدام بيت،  مفهوم -19

  جا (حسن خلق) ي را كشيد آننتوان كوه گرا به مويي مي  در اقليم مدارا ضعف بر قوت بود غالب )1

  )در جست و جوي حق يا معشوق بودنجا ( كوه چون ريگ روان پا به ركاب است اين  همه از درد طلب نعل در آتش دارند) 2

  ريخت (توصيه به تالش) رر موااي در رهگذ هر كه مشت دانه  اي محشر سبز كردخرمني در دامن صحر) 3

  ات مادي)قجا (ترك تعلّ دست شستن ز جهان عالم آب است اين  جا صاف گشتن ز خودي بادة ناب است اين) 4

 ؟مفهوم بيت زير با كدام گزينه قرابت دارد -20

  »سانرت، شر ماميدوار بود آدمي به خير كسان / مرا به خير تو اميد نيس«

  چو قمري طوق در گردن مباش پيش ناكس هم  ديبا مپوش ةدرسهمچو طوطي هر زماني  )1

  مباش نطاقت پيكان نداري، سخت چون جوش  حرير نچو صحبت آن سينه خواهي نرم شو هم) 2

ز بدها بكش) 3 نداري پايت ا نيكي  مباش  گر سر  ا آهن  بند ر باشي،  ن ا گر زر    تاج ر

  داري جفت اهريمن مباش اريچون فرشته   جان در پناه تن مباش اي سنايي بگذر از) 4
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 5: ةصفح                                                      )رياضي و تجربيعمومي نظام قديم (                                                                                                               
 

  ؟شود نمياز كدام بيت دريافت » دانم چرا مدام توي چشممان بودند. ها نداشتيم اما نمي كدام كاري به كار گلدسته ما هيچ«عبارت  -21

  كشد قالب را روم او مي اي بي بصر من مي   بري نزديك او ديگر مرو سعدي چو جورش مي )1

  چرا نه بر سر و بر چشم ما گذر دارد  نهد معشوق دريغ پاي كه بر خاك مي) 2

  دـنـودمـد سـامـار نـيـسـش بـوشـك  دـنـه بـدر آوردم بـاز انـق او بـشـع) 3

  به ساحل گر رسد كشتي همان دريا بود جايش  ر به سر آيد ندارد راه بيرون شداره عشق ) 4

 شود؟ يمفهوم عبارت زير، در كدام بيت ديده م -22

آن چه بود؟ گوهر محبت بود كه در صدف امانت معرفت تعبيه كرده بودند، و بر ملك و ملكوت عرضه داشته، هيچ كس استحقاق خزانگي و «

 »داري آن گوهر نيافته، خزانگي آن را دلِ آدم اليق بود. خزانه

  رمهللا الحمد كه با سـوزش دل خوش دا  دارم آتش گـرچه در سـيـنـه صد آتشكده ) 1

  كوه دردي است كه بر جان بالكش دارم  بار عشقي كه از آن چرخ به زنهار آمد ) 2

  پـيچ و تـابي كه از آن طرة دلكش دارم  نـرود از سـر سـودازده تا حشر برون ) 3

  غش دارم  تر از بـادة بـي مـشربي صـاف  نكنـد تـيـره، غـبـار غـم، ايـام مـرا ) 4

 است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت  -23

  پـس سـخـن كـوتـاه بـايـــد والسالم  درنـيـابـــد حــال پـخـتـه هـيـچ خام ) 1

  ام هــم مرا سوز كه صد بار دگر سوخته  قدر سوز تو چه دانند از اين مشتي خام ) 2

  بينم ز درد عشق، گريان آمده ها ديده  ها بينم ز سوز هجر تو بريان شده سينه) 3

  منشان و خيره خندان دانند نــه خوش  انـنـد درد دل خـسـتـه دردمـنــدان د) 4

 است؟ متفاوتمفهوم كدام گزينه با بقيه  -24

  صدر در دست بخيل و ظالم و بطّال ماند  سر تهي است  صدرها از عالمان و منصفان يك) 1

  طـرب آشـيـان بـلـبـل بنگر كه زاغ دارد  سـزدم چـو ابـر بـهمن كه بر اين چمن بگريم ) 2

  جـهـل از ايـن عـلـم تـو بـسـي بـهـتـر  نــدي نـگـشـتـي اهـل هـنــر عـلـم خـــوا) 3

  رسد جـز آه اهـل فـضـل بـه كيوان نمي  اند  از حـشـمـت اهـل جـهل به كيوان رسيده) 4

 ؟نداردكدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي  -25

  »م زودنبگفتا گر به سر يابيش خشنود / بگفت از گردن اين وام افك«

  دلي به زخم تو بستم فغان اگر نپسندي  ي به تيغ تو دادم دريغ اگر نپذيريسر )1

  نقد جان را گر كند صائب فداي پاي تو  كشد دستي مي خجلت روي زمين از تنگ) 2

  وام معشوق است سر بر گردن عيار عشق  بگذارم از آنكتو تيغ خود بگذار تا وام ) 3

  بيننما حسن يار   ديده وام از عشق  اي دل چو چشم عقل نبيند لقاي دوست) 4
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 دقيقه 20وقت پيشنهادي:  

 ) ٣٣ - ٢٦عّين األصّح و األدّق ِفي اْلجواب للّترَجمة أو التعريب أو اْلمفهوم: (  
  ﴿أَلم َتَر أّن اهللا أنزل من الّسماء ماء فُتصبح األرض ُمخضّرة﴾: -26
 شود؟!سبز سرزمين  تا نازل كرداز آسمان آبي  وندآيا نديدي كه خدا) 1
 شود؟! ميزمين سرسبز  ، پسه خداوند از آسمان، آبى فرو فرستادآيا نديدى ك) 2
 ؟!كند كه زمين سبز شود از آسمان نازل مي را آبي اهللابيني كه  آيا نمي) 3
 !؟گردد ميزمين سرسبز  كند، پس را نازل مياز آسمان باران  اهللاى كه  آيا نديده) 4
  »:ًال و في هذا الفصل نشعر بعظمة اهللا تعالی کثيرًا!في الّربيع األنهار تفيض ماء و الّطبيعة تزداد جما« -27
تر  را بيش بلندمرتبه ) در بهار آب رودخانه پرآب و زيبايي طبيعت زياد است و در اين فصل است كه بزرگي خداوند1

 كنيم! احساس مي
را بسيار  بلندمرتبه خداوندگردد و در اين فصل بزرگي  شود و زيبايي طبيعت افزون مي ها لبريز مي ) در بهار آب رودخانه2

 كنيم! احساس مي
 بلندمرتبه گردد و در اين فصل است كه بزرگي خداوند شود و طبيعت زيباتر مي ها در فصل بهار لبريز مي ) آب رودخانه3

 شود! بسيار احساس مي
تر  بيش بلندمرتبه دگردد و در اين فصل عظمت خداون شود و طبيعت زيباتر مي ها در فصل بهار پرآب مي ) آب رودخانه4

 شود! احساس مي
  !»:مسيرالْ  هذا يفِ  ييرافقوننِ  منلِ  الکثير يشکر  قّدمأل: قال و بالکالم يّ مثالِ الْ  التلميذ بدأ مسرحّية إجراء بعد« -28
 كه كنم مي تقديم كساني به را فراوانم و گفت: تشكر كرد سخن به شروع نمونه آموز دانش نمايشنامه اجراي از ) پس1
 كردند! همراهي را من راه اين در
 كنم تقديم كسي به را ام تشكر ويژه گفت: بايد و كرد آغاز را سخنش نمونه آموز دانش نمايشنامه يك اجراي از ) بعد2
 د!بو من همراه راه اين در كه
 سانيك به را فراوانم تشكر گفت: بايد و گفتن سخن به كرد شروع نمونه دانش آموز اي نمايشنامه اجراي از ) پس3

 كنند! مي همراهي را من راه اين در كه كنم تقديم
 هايي آن به را خود بسيار گفت : تشكر و گفتن سخن به كرد شروع نمونه دانش آموز نمايشنامه يك اجراي از ) پس4

    د!كردن همراهي راه اين در را من كه كنم مي تقديم
  »:أمله أو ال يستمّر سعُيه! ال يجوُز للفَتی َمهما کان بائسًا أن ييأس إّال أن يضعفَ « -29
  استمرار نيابد! او نيست مأيوس شود، مگر اميدش سست شود يا كوشش جايز) براي جوان هرچند بينوا باشد 1
  اش سست گردد يا تالشش ادامه نيابد! تواند نااميد باشد، مگر آن كه اميدواري ) جواني كه بينواست نمي2
  باشد، مگر اميدي ضعيف و كوششي كم داشته باشد! روز يرهود هرچند ت) براي جوان سزاوار نيست كه نااميد ش3
  كه اميدش قطع شود و يا تالشي در زندگي نداشته باشد! ) جوان هرچند ناتوان باشد نبايد افسرده گردد جز آن4
  :  الخطأعّين  -30
 رسد!         يم شهر كس از دوستان بد دوري كند به هدف :!همن يجانب أصدقاء الّسوء يصل إلی مطلوب )1
  !شوندبند و باري دور  از بي آنجا جواناني بودند كه تصميم گرفتند !:التحّللأن يبتعدوا عن شباب عزموا  هناك) 2
يابد عشق در  انساني كه قلبش با ذكر خدا اطمينان مي !:وجوده ييطمئّن قلبه بذکر اهللا يستقّر الحّب ف ياإلنسان اّلذ) 3

 گيرد! مي يوجودش جا
حقيقت اين زندگي  بند و باري دور شويم هنگامي كه از بي :!القّيمةدما نبتعد عن الّتحّلل نعرف حقيقة هذه الحياة عن) 4

  شناسيم! را مي ارزشمند
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  عن مفهوم العبارة: اْلخطأعّين » ال تنَه عن ُخُلق و تأِتي مثَله!« -31
  هند نوشت) عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت / كه گناه دگران بر تو نخوا1
 ) ترك دنيا به مردم آموزند / خويشتن مال و غله اندوزند2
  ) نخستين پند خود گير از تن خويش / و گرنه نيست پندت جز كه ترفند3
  ) دور شو از برَم اي واعظ و بيهوده مگوي / من نه آنم كه دگر گوش به تزوير كنم4
   !»:خواهد شدت حسابرسي كه در آن روز به دقّ ددان مي، داشته باشدواقعاً به روز قيامت ايمان  كسي كه« -32
  !بدّقةٍ هذا اليوم ُيحاسب أّن حّقًا يعلم  القيامةِ  ومِ يَ بِ َمن يؤمن  )1
  !اً دقيق بُ حاسَ يُ سَ وم اليَ  كذل أنّ  َيعَلمإيمانًا  القيامةِ  ومِ بيَ  نُ ؤمِ ي ياّلذ )2
  !بدّقةٍ  بُ حاسَ يُ الَيوم سوَف أّن  َو يعرف ماناً إي القيامةِ  ومِ بيَ  نُ ؤمِ َمن ي )3
 !دقيقاً  ساباً حِ  حاسبَ أّن ذلك اليوم  ًا َيعَلمإيمانًا حقيقيّ  القيامةِ  ومَ يَ يؤمُن  ياّلذ )4
  »:افتد! غالب است و هرچه او بخواهد اتفاق مي يچيز رمتكبر نباش چه حكم خداوند بر ه« -33
  ُيرده َيقع! ما شيء و غالب علی کلّ  حکم اهللاف ُکن متکّبراً ال ت) 1
  !اهللا يء و يحدث كّل ما يريدشّ ال ّن حکم اهللا هو الغالب علی کلّ إ تتکّبر ال) 2
  !فستحدث ما يطلبو  أشياء علی کلّ  ةغالب إللهّن حکم افإ يال تتکّبر ) 3
  يحدث! يقع ما شيء و علی کلّ  أغلب ألّن حکم اهللا ُکن متکّبرةً ال ت) 4

 ) يناسب الّنّص ) بما ٣٧ -٣٤اقرأ الّنّص التّالي بدّقة ثّم أجب عن األسئلة: 
صعـبة، لکـّنها تکـون ضـرورّية في بعـض األوقات، و » ال«في وقتها المناسب، کلمة » ال«ُکن شجاعًا في قول    

دائمًا فسوف يذهـب وقــتك و مالك و سکـينـتك ُسدًی (باطًال). بعض األحيان علی » نَعـم«أنـت إذا خضعــَت لکلمة 
ال ، و قلها بقّوة و حزم. عندک َموعد سابق؛ »ال«ِاعرف متی تقول ». ال«حظة في قول کلمة کّل مّنا أن ال يترّدد ل

 ر إبطاًال. لديك ظرف خاّص فاعـتذر عن عدم لقاء صاحبك. إن ال تستطع أن تقرض صديقاخَ آه إلرضاء أحد تبطل
الّظالم الّصبر علی ظلمه فال  ، إن يطلب العدوّ صادقامنه بالّلطف  اعـتذرين فن ضامـنًا له في دواستطاعة أو تک
 يقبله أحد منکم!

   » ...ال«قوُل عيِّن الّصحيح:  - 34
  »! نَعم«أنَفع من قول  )2    قد يکوُن خير جواب! )1
  ال ُيضيُع إّال الوقـت و المال و السَّکينة! )4  »!نَعم«من قول أصعب  ليس )3

  : الخطأعيِّن  - 35
  ـدقاء ضروريٌَّة في ُکلِّ ُظروف!زياَرة األص )2  علی اإلنسان أن يوفي بالعهود! )1
  ال يقبِل المرء کّل طلٍب إّال ما يقدُر عليه! )4  ال ُيحمِِّل اإلنسان نفسه ما ال طاقَة له به! )3

  عيِّن الّصحيح حسَب الّنّص:  - 36
    خيرها أکَثر من شّرها!» ال«کلمة  )1
  »!ال«ال يستطيع الّناس أن يتعّلموا قوَل کلمة  )2
  علی الّرفض فلينتظر الخسران!من يفقد القدرة  )3
  فإّن الّسکينة تنزل علينا!» نَعم«إذا خضعنا لکلمة  )4
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  : أکَثرعّين ما يرتبط بمفهوم الّنّص  - 37
  إنَّ حوائج الّناس إليکم نعمٌة من اهللا! )1
  إرضاُء جميع الّناس غايٌة ال ُتدرک! )2
  نصُف العلم!» ال أعلم«قول  )3
د لسانک ليَن الکالم! )4   عوِّ
 ) ٤٠-٣٨عيِّن الّصحيح في اإلعراب و الّتحليل الّصرفّي:(  

  »:اعتذر« - 38
  »ـه«مزيد ثالثي (حروفه األصلّية: ع ذ ر؛ ماضيه: اعتَذَر) / مفعوله: ضمير  -للمخاطب  -فعل أمر  )1
  فعلّيةمعلوم / فعٌل و مع فاعله جملة مبنّي لل –») يْفَتِعلُ «مزيد ثالثي (وزن مضارعه:  - للغائب  - فعل ماٍض  )2
  مزيد ثالثي (حروفه األصلّية: ع ذ ر؛ مصدره: اعِتذار) / فعٌل، و الجملة فعلّية -للمخاطب  - أمر  )3
  فاعله محذوف، و الجملة فعلّية») / اْفِتعال«مزيد ثالثي (مصدره علی وزن:  -للمتکّلم وحده  -فعل مضارع  )4

  »:ال تُبطل« - 39
  مبنّي للمجهول / فعٌل و فاعله محذوف -دره علی وزن: إْفعال) مزيد ثالثي (ماضيه: أبَطَل؛ مص -للمخاطب ) 1
  مزيد ثالثي (حروفه األصلّية: ب ط ل) / فعٌل و مع فاعله جملة فعلّية -للغائبة  -مضارع  )2
  الُمّتصل» ـه«مزيد ثالثي (من وزن: أفَعَل) / فعٌل و مفعوله: ضمير  -للمخاطب  )3
  مبنّي للمجهول / فعٌل، و الجملة فعلّية –ألصلّية: ب ط ل) مجّرد ثالثي (حروفه ا -فعل مضارع  )4

   »:صادقاً « - 40
  حال») / ِصْدق«اسم فاعل (حروفه األصلّية: ص د ق؛ مصدره:  )1
  »اعتِذر«نکرة / مفعول لفعل  -مفرد  –اسم (علی وزن: فاِعل)  )2
  نکرة / حال -اسم فاعل (فعله الماضي: صدَّق)  -مفرد مذّکر )3
  / مفعول معرفة بالعلمّية –اسم فاعل  - مفرد مذّکر )4
  ٤٢و  ٤١في الّتشکيل ( الخطأعّين:(  

  »:صعـبة، لکـّنها تکـون ضـرورّية في بعـض األوقات!» ال«کلمة « - 41
  األوقاتِ  -َتکـوَن  -َصْعـَبٌة ) 2    األوقاتِ  –لِکـنَّ  -َکِلَمُة ) 1
  َبْعـضِ  -ًة ضـروريّ  -َصْعـَبٌة ) 4    َبْعـضِ  -لِکـنَّ  -َکِلَمُة ) 3

  »:منه! اعـتذرن ضامـنًا له في َدين فَ وُتقرض َصديقًا اْستطاعًة أو تکإن ال َتستطْع أن « - 42
  ِمْنهُ  - نَ و َتک -ال َتْسَتِطْع ) 2    أنْ  –اْسِتطاَعًة  -إنَّ ) 1
  اْعـَتِذرْ  -َلُه  -تُْقِرَض ) 4  َدْينٍ  –اْسِتطاَعًة  -ال َتْسَتِطْع ) 3
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  ٥٠-٤٣جواب عن األسئلة الّتالية (عّيـن اْلمناسب لل:(  
 في األفعال المعتلة: الخطأ َعّين - 43
    !     ِمن واجب المؤمن أن َيْرَج علی اِهللا دائماً  )2        هؤالء َيدعوَن إلی الحسنات عامليَن بها!          )1 
  ِمن المرض خائفات من المعالجة! َهل ُتشَفينَ  )4                    َك َيدعوَن إلی الَخير عاِمالت به!ـولئأ )3 
  فيها ضمير مّتصل للّرفع:  ليسعّين العبارة اّلِتي  - 44

    يا صديقِتي؛ هل تشّجعين أوالدك على تناول الّسمك؟! )1
   الكتاب! ومنحني زميلي في يوم ميالدي أحسن هدّية و ه )2
  ستغفار عنها!تركوا اْلمعاصي ألّنه أهون من االأ )3
  ِن يسافران معًا إلی نقاط کثيرة طول الّسنة!  كان هذان الّصديقا )4
          باإلعراب الّتقديرّي: فيه اسٌم مجرورٌ  ليسما عّين  - 45

  !أوَحی اهللا إلی موسی (ع): ال َتنَسني علی کّل حالٍ  )1
  منهوماِن ال َيشَبعان طالب علم و طالب دنيا!  )2
  َعليِه األيِدي! أَحبُّ الّطعام إلی اهللا ما کُثرتْ  )3
  إنَّ أکثَر خطايا ابن آدم في لسانه!   )4
         :معاً عّين جوابًا فيه الوصف و اإلضافة  - 46

   ﴾و جعلنا مَن الماء کّل شيٍء َحيٍّ ﴿ )2   ﴾إّنا َزّينا الّسماء الّدنيا بزينٍة الکواکبِ ﴿ )1
  إّن في اختالف الفصول رحمًة للعالميَن! )4   !َسُد عليهاالّتواضع نعمٌة ال ُيح )3
  الجازمة:» ما« عّين - 47

 ﴾ َو ُيَعلُِّمُكْم ما َلْم َتُكوُنوا َتْعَلُمون …﴿ )2  ﴾و ما تَُقدِّموا ِألنُفِسُکم ِمن َخيٍر َتِجدوُه عنَد اهللاِ ﴿ )1
  َما في اْألَْرِض﴾ ﴿ِللَِّه َما في السََّماَواِت وَ  )4  اللَِّه َربَِّنا َما ُكنَّا ُمْشِرِكيَن﴾ َقاُلوا وَ … ﴿ )3
  فيه المفعول فيه: ليسعّين ما  - 48

  ؟!ءمالی وسط السّ إمتی تصل الّشمس  )2  ذا لم يکن في اختيارك!إکبر عدّوك لسانك أ )1
  !ةراحفي تك ستکون معيش بعد ترک الحرص )4  رور! ّيامهم بالفرح و السّ أللّناس کّل  الّله يمَأل  ردِان يُ  )3
  عيِّن الحال: - 49

  ﴾رّبنا أفِرْغ علينا صبرًا و ثّبْت أقدامنا﴿ )1
 متحانات مسروراٍت!خرجِت الّطالبات من قاعة اال )2
 !ةً دهامجأّيها المسلموَن، جاِهدوا في سبيِل اِهللا  )3
 قّيمًة! کتباً  التلميذَ  َأْعَطی المديرُ  )4
  :أن َيکون ُمنادی ال ُيْمِکـنُ عّين ما  - 50

 کحسن الحديث!بناتي َتَعلَّمَن حسن االستماع  )2  ﴾ رّبنا ال تجعلنا مع القوم الّظالمينَ ﴿ )1
  إخواني َتعاَونوا علی البّر!  )4  ! رّبنا هو اّلذي موجود في کّل مکان )3

  زبان عربي
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دقيقه 17وقت پيشنهادي:    ي خود را از مسئولين حوزه دريافت كنند. هاي ويژه توانند سؤال هاي مذهبي مي داوطلبان اقليت

  ت؟ فرستد و اين برنامه مشتمل بر چه مفادي اس برنامة هدايت انسان را از چه طريقي مي خداوند - 51

1» (راطَ المستقيمهدنَا الصپاسخ به سؤاالت بنيادين  -»ا  

2» (راطَ المستقيمهدنَا الصآفرين  هاي برتر و دغدغه سؤال -»ا  

  پاسخ به سؤاالت بنيادين  -»رسالً مبشِّرينَ و منذرينَ) «3

  آفرين  هاي برتر و دغدغه سؤال -»رسالً مبشِّرينَ و منذرينَ) «4

گاه كه از شيوه و چگونگي پاسخ به  كنند و آن كدام دسته از احكام و مقررات اسالم هستند كه ساير قوانين را تحت نظر قرار داده و كنترل مي - 52

  ؟ هستند مورد نظر نيازهاآيد، كدام دسته از  نيازهاي انسان سخن به ميان مي

  نده كن تنظيم -) متغير و ثابت2    متغير و ثابت  - كننده ) تنظيم1

  متغير  - كننده ) تنظيم4    كننده  تنظيم - ) متغير3

  العادة قرآن كريم در افكار و قلوب گرديد و الزمة درك آن چيست؟    كدام عامل، سبب نفوذ خارق - 53

  ندانستن زبان قرآن  صورتها در  استفاده از ترجمه - ) زيبايي لفظي1

  قرآن كريم  انس باآشنايي با زبان عربي و  - ) زيبايي لفظي2

  قرآن كريم  انس باآشنايي با زبان عربي و   -) اعجاز محتوايي3

  ندانستن زبان قرآن  صورتها در  استفاده از ترجمه -) اعجاز محتوايي4

54 - پس از پيامبر (ص) داده است، در كدام عبارت شريفه تبيين شده است و مفهومو خالفت ت ابالغ فرماني كه خداوند در مورد واليت اهمي 

  شود؟  در حديث غدير از دقت در كدام عبارت برداشت مي» مولي«

1» (رِسالَتَه لَّغتل فَما بن لَم تَفعا و«- »... سولُهر اهللاُ و كُملينَّما وا «  

2» (رِسالَتَه لَّغتل فَما بن لَم تَفعا نينَ « -»وؤمن اَولَي النّاسِ بِالمم «...  

  ...» من اَولَي النّاسِ بِالمؤمنينَ « -»صمك منَ النّاسِو اهللاُ يع) «3

...« -»و اهللاُ يعصمك منَ النّاسِ) «4 سولُهر اهللاُ و كُملينَّما وا «  

  دهند؟    چه افرادي را در اعتقادات و عمل خود، اسوه و الگو قرار مي ،عامة مردم - 55

  بيت (ع)  هاي اصيل اسالمي به ويژه اهل ) شخصيت1

  هاي باتقوا، جهادگر و مورد اعتماد اسالم  ) شخصيت2

  هاي برجستة جامعه  ) شخصيت3

  هاي اخالقي  هاي آراسته به فضيلت ) شخصيت4

آيندة نابسامان جامعـة اسـالمي پـس از خـود، قـرآن را در چـه        بارةامام علي (ع) در بيان روشنگرانة خود كه حاكي از بصيرت ايشان است، در - 56

  اي از چيست؟   نشانهبيني  پيشتوصيف نمود و اين ترين كاال  ترين و فراوان رايج ،شرايطي

  نفاق  -گاه كه بخواهند رفتارهاي ناپسند حاكمان و علماي اهل كتاب را توجيه كنند ) آن1

  جاهليت  به بازگشت -گاه كه بخواهند رفتارهاي ناپسند حاكمان و علماي اهل كتاب را توجيه كنند ) آن2

  نفاق  - گاه كه بخواهند وارونه و به نفع دنياطلبان معنايش كنند آن) 3

  جاهليت بازگشت به  - گاه كه بخواهند وارونه و به نفع دنياطلبان معنايش كنند ) آن4
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  نستند؟ دا ترتيب در چه امري يكسان و در چه اموري متفاوت مي در مبارزة خود با حاكمان عصر خويش، آنان را به ،امامان بزرگوار (ع) - 57
  آميختن حق و باطل  -) غصب خالفت و جانشيني رسول خدا (ص)1
  اخالق و رفتار  -) غصب خالفت و جانشيني رسول خدا (ص)2
  اخالق و رفتار  - ) شيوة درست مبارزه با آنان3
  آميختن حق و باطل  - ) شيوة درست مبارزه با آنان4
حوة اعالم آغاز غيبت كبري به چه صورت بوده است و عامل اصلي و اولية مورد نخستين در چه سالي بود و ن ،ي امام زمان (عج)اآغاز غيبت صغر - 58

  كدام است؟  
  ناسپاسي مردم در برابر پدران آسماني خود  -نامة امام به شيخ مفيد -هجري 255) 1
  ناسپاسي مردم در برابر پدران آسماني خود  - نامة امام به آخرين نايب خاص -هجري 260) 2
  قصد جان امام توسط حاكمان عباسي  - نامة امام به آخرين نايب خاص -ريهج 260) 3
  قصد جان امام توسط حاكمان عباسي  -نامة امام به شيخ مفيد -هجري 255) 4
ا ساز ر مسبوق به سابقه بوده است و براي تحقّق كدام هدف بزرگ، نقش زمينه ،طبق آيات قرآن كريم، كدام وعدة قطعي الهي به مؤمنان صالح - 59

  كند؟  ايفا مي
  »يعبدونَني ال يشرِكونَ بي شَيئاً« -»لَيستَخلفَنَّهم في االَرضِ) «1
  »  لَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم اَمناً« -»لَيستَخلفَنَّهم في االَرضِ) «2
   » لَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم اَمناً« -»لَيمكِّنَنَّ لَهم دينَهم) «3
  »يعبدونَني ال يشرِكونَ بي شَيئاً« -»لَيمكِّنَنَّ لَهم دينَهم) «4
دارد و بر رفع مشكالت طبقات محروم  چرا حضرت علي (ع)، مالك اشتر نخعي را به عنوان كارگزار خود، از مشورت كردن با ترسو برحذر مي - 60

  داند؟   مأمور مي
  زيرا اين گروه بيش از ديگران به عدالت نيازمندند.  -تكار است.شود، اما خيان ظاهر مينصيحت ) زيرا در لباس 1
  زيرا بايد با همة مردم دوست و مهربان بود.  -شود، اما خيانتكار است. ظاهر مي نصيحت) زيرا در لباس 2
  زيرا بايد با همة مردم دوست و مهربان بود.  - كند. سست مي انسان راة ي) زيرا در انجام دادن كارها، روح3
  زيرا اين گروه بيش از ديگران به عدالت نيازمندند.  - كند. سست مي انسان راة يحو) زيرا در انجام دادن كارها، ر4
  ارسال نمود؟   كتاب راهنماخداوند متعال جهت امدادرساني به انسان در پيمودن راه حق، سرماية معرفي شده در كدام آية مباركه را همراه با  - 61
  » ا فَاَلهمها فُجورها و تَقواهاو نَفسٍ ما سواه) «1
2» (لَنا وبم سنَّهدوا فينا لَنَهديالَّذين جاه «  
  » لَهِي الحيوانُ ةًالدنيا االّ لَهو و لَعب و انَّ الدار اآلخرَ ةُو ما هذه الحيا) «3
  » اللَّوامةِو ال اُقسم بِالنَّفسِ ) «4
  انجامد؟  ق و مظلوم و فداكاري در راه خدا، به سبب كدام عامل است و چه ديدگاهي به اين پيامد ميتر شدن دفاع از ح آسان - 62
  » آمنَ بِاهللاِ و اليومِ اآلخرِ و  عملَ صالحاً« - »اَم نَجعلُ المتَّقينَ كالفُجارِ) «1
  » ت كَالمفسدينَلصالحاا واآمنوا و عمل« - »كالفُجارِ اَم نَجعلُ المتَّقينَ) «2
  » آمنَ بِاهللاِ و اليومِ اآلخرِ و  عملَ صالحاً« -»فَال خَوف علَيهِم و الهم يحزَنونَ) «3
  » كَالمفسدينَ لصالحاتا واعملآمنوا و « -»فَال خَوف علَيهِم و الهم يحزَنونَ) «4
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   ؟خويشتن، با توجه به صفت اشاره شده در كدام آية مباركه ضروري است هاي ها به استحقاق وعدة الهي ايصال انسانحقق ت - 63
  » اَفَحسبتُم اَنَّما خَلَقناكُم عبثاً و اَنَّكُم الَينا التُرجعونَ) «1
2» (ي االَرضِ وما ف و ماواتي السهللاِ ما ف لي واالُمورِ ا عاهللاِ تُرج «  
  » و الَينا تُرجعونَ فتنَةًو نَبلوكُم بِالشَّرِّ و الخَيرِ  الموت ذائقَةُكَلُّ نَفسٍ ) «3
  » فَال يجزي االّ مثلَها و هم اليظلَمونَ) «4
  ترتيب در كدام فقرات قرآني مؤكّد واقع شده است؟  هش آنان، بهانيكوكاري و عدم تحقق خوانجام خواهي بدكاران براي  مشكوك بودن فرصت - 64
  » حتّي اذا جاء اَحدهم الموت« -»رجِعونِقالَ رب ا) «1
  » هو قائلُها كَلمةٌانَّها « -»قالَ رب ارجِعونِ) «2
  »  هو قائلُها كَلمةٌانَّها « -»لَعلّي اَعملُ صالحاً) «3
  » حتّي اذا جاء اَحدهم الموت« -»لَعلّي اَعملُ صالحاً) «4
  ساز كدام حادثه است؟   ، زمينهبالفاصله دهد و آماده شدن صحنة قيامت رخ مي هواقعة بزرگ قيامت، بالفاصله پس از كدام واقعاحياي اموات در  - 65
  دادن نامة اعمال  -ها و آسمان ) تغيير در ساختار زمين1
  دادن نامة اعمال  -) نفخ صور دوم2
  رسيدگي به اعمال -) نفخ صور دوم3
  رسيدگي به اعمال  -  ها و آسمان ) تغيير در ساختار زمين4
و بر » مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟«گويند:  در برابر درخواست تخفيف دوزخيان از خدا، مي ،كدام دسته از فرشتگان الهي - 66

  كنند؟   ها برخورد مي با انسان ،مبناي كدام آيه
  » اتلَقَد اَرسلنا رسلَنا بِالبين« -) مأموران عذاب1
  » لَقَد اَرسلنا رسلَنا بِالبينات« -) نگهبانان جهنم2
  » رسولٌ قَد خَلَت من قَبله الرُّسل« -) نگهبانان جهنم3
  »  رسولٌ قَد خَلَت من قَبله الرُّسل« -) مأموران عذاب4
  چيزي اعالم نموده است؟ چه خود را در  توستي و محبافتد و خداوند شرط اصلي د در قلوب چه كساني اتفاق مي ،تشديد محبت و عشق الهي - 67
  » الرَّسولَ ااَطيعوا اهللاَ و اَطيعو« -»و الَّذينَ آمنوا) «1
  » يحبِبكُم اهللاُ و يغفر لَكُم« -»و الَّذينَ آمنوا) «2
  » يحبِبكُم اهللاُ و يغفر لَكُم« -»و الَّذينَ جاهدوا) «3
  » الرَّسولَ ااَطيعوا اهللاَ و اَطيعو« -»و الَّذينَ جاهدوا) «4
بـه چـه صـورتي در     ، اين مـورد  نابودي دو گوهر مقدس حيا و عفاف در روح زن، مولود نامبارك كدام رفتار است و طبق كالم امام صادق (ع) - 68

  شود؟  پوشش ظاهر مي
  نما  لباس نازك و بدن -ت نفس با خودنمايي ظاهري) ذل1
  لباس آراسته براي انجام گناه  -ظاهريت نفس با خودنمايي ل) ذ2
  لباس آراسته براي انجام گناه  -جاي زيبايي ) عرضة نابه3
  نما  لباس نازك و بدن -جاي زيبايي ) عرضة نابه4
  دهد؟   چه هشداري مي ،كنند انگاري مي توجهي و سهل به احكام خداوند بينسبت خداوند به افرادي كه  - 69
1» (Ĥِالَّذينَ كَذَّبوا ب مواُملي لَه علَمونَ ويثُ الين حم مهنَستَدرِجنا سيات «  
  » فَانهار بِه في نارِ جهنَّم و اهللاُ اليهدي القَوم الظّالمينَ) «2
  » و ال يحسبنَّ الَّذينَ كَفَروا اَنَّما نُملي لَهم خَيرٌ لاَنفُسهِم) «3
  » انوا يكسبونَكَذَّبوا فَاَخَذناهم بِما ك و لكن) «4
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  نمايد؟  وشوي آن، نتيجة چيست و اگر مقرون با چه اموري شود، خداوند گناهان را به حسنات تبديل مي خارج شدن گناه از قلب انسان و شست - 70

  ايمان و عمل صالح - ) پشيماني1

  و دوري از آثار آنتصميم بر تكرار نكردن گناه  - ) پشيماني2

  و دوري از آثار آن ن گناهتصميم بر تكرار نكرد - ) توبه3

  ايمان و عمل صالح  - ) توبه4

  ؟   شود ميل كدام گروه امش ،گيرد و دستگيري و همراهي و پشتيباني خداوند هاي خاص خداوند، كدام گروه را دربرمي ها و آزمايش امتحان - 71

    » المحسنينَ« -»اَن يقولوا آمنّا) «1

  » الشّاكرينَ« -»اَن يقولوا آمنّا) «2

3» (هنَفسرَ فَلن اَبصرينَ« -» فَمالشّاك «  

4» (هنَفسرَ فَلن اَبصنينَ« -» فَمحسالم «  

  زند؟  آن را رقم مي ها، ياي را در جهان دارد و كدام دسته از قانونمند گردش منظم ستارگان و سيارگان در مدار خاص خود، چه نتيجه - 72

1» (غي لَها أن تُدرِكنبي رَ لَا الشَّمستقدير الهي  - »القَم  

  قضاي الهي  - »لَا الشَّمس ينبغي َلها أن تُدرِك القَمرَ) «2

3» (هعدن بم دن اَحما مكَهن اَمسن زالَتا الَئ تقدير الهي  -»و  

4» (هعدن بم دن اَحما مكَهن اَمسن زالَتا الَئ قضاي الهي  -»و  

دست  يابيم كه مقام قرب و نزديكي به محبوب حقيقي را از چه راهي به و زيبايي پيشوايان معصوم (ع) بنگريم، درمياگر به زندگي پر از جمال  - 73

  به آن مرتبط است؟ تري  طور دقيق بهاند و كدام عبارت شريفه  آورده

  » اَن تَقوموا هللاِ مثني و فُرادي« -ي خالصانهگ) بند1

  » ا صراطٌ مستَقيماَنِ اعبدوني هذ« -) بندگي خالصانه2

  » اَنِ اعبدوني هذا صراطٌ مستَقيم« -) عقيده به توحيد3

  » اَن تَقوموا هللاِ مثني و فُرادي« -) عقيده به توحيد4

  يابد؟  در چه صورتي تحقّق مي ،پديدة شوم فراگير شدن تفرقه و تضاد در جامعه و نابودي امكان رشد و تعالي اجتماعي - 74

  هاي برتر قرار گيرد.  كنترل و تنظيم نشود و مورد سركوب گرايش ،) اميال و غرايز1

  هاي نفساني يا خوشامد ديگران انجام دهد.  ) انسان كارهايش را براي رسيدن به خواسته2

  ) هر يك از افراد جامعه، خواست و تمايالت دنيايي خود را دنبال كنند و اهل ايثار نباشند. 3

  را بت و معبود خود قرار دهد.  آنانسان از هواي نفس و شيطان در مسير زندگي انسان قرار گيرد و ) به جاي بندگي خدا، پيروي 4

مراتب  يك از ترتيب به كدام به» يا اَيها النّاس اَنتُم الفُقَراء الَي اهللاِ و اهللاُ هو الغَني الحميد«و » اهللاُ نور السماوات و االَرضِ«هر يك از آيات مباركة  - 75

  توحيد اشاره دارند؟   

    خالقيت  -) ربوبيت2    ربوبيت  -) خالقيت1

  خالقيت  -) خالقيت4    ربوبيت  -) ربوبيت3

  فرهنگ و معارف اسالمي
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  هاي ويژة خود را از مسئولين حوزه دريافت كنند. توانند سؤال هاي خارجي غيرانگليسي مي  داوطلبان زبان               
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. 

 
76- A network of railroads to unite the continent and … Western settlement … 

before the Civil War by Asa Whitney. 
1) encourage – was suggested  2) to encourage – suggesting 
3) encouraging – was suggested  4) to encourage – to suggest 

77- He found it … a horse at such speed and jump over large obstacles. 
1) very excited that he could ride 
2) very exciting to ride 
3) to be excited to ride 
4) really exciting for riding  

78-  … understanding art is an individual matter, no work of art is ever understood by two people in 
exactly the same way. 

1) Since  2) While  3) Because of  4) Although 
79- A: Why do you advise us to visit our relatives a lot? 

B: You know, … relatives and friends … you happy and satisfied. 
1) to visit – make    2) visiting – make 
3) to visiting – makes 4) visiting – makes  

80- The diction and the taste the writer has employed in this novel have made the   ... of the young 
audiences to this book very complicated.  

1) availability  2) possibility 
3) probability  4) accessibility 

81- Since the city is slow in … applications, many of the elderly do not get benefits. 
1) offering   2) rising  
3) processing   4) working 

82- The trick questions, in fact, are … designed to make a clear distinction between the most 
knowledgeable students from the other ones. 

1) results  2) blocks 
3) stances  4) traps 

83- In 1989, Pepsi-Cola … a new product called Pepsi A.M. which was aimed at the “breakfast cola 
drinkers.” It was an immediate flop. 

1) established   2) launched  
3) suggested   4) invited 

84- The experts who are on a mission to … the amount of the damage the earthquake has caused still 
couldn’t arrive at the final result. 

1) forecast 2) prevent 3) estimate 4) remove 
85- His death came very …, after an injury in a local cricket match. 

1) medically   2) considerably 
3) unexpectedly  4) particularly 

86- Mother Teresa was considered to be a very dedicated woman because she spent all her life 
helping those who lived in absolute poverty in the  … of this fascinating big city. 

1) outlines   2) slums   
3) convents   4) sufferings 

87- You must be ready for an emotional reaction from the recipient of bad news. Give people time to 
… your news and control the emotion they feel. 

1) impress  2) manage  3) digest  4) devote 

انگليسي   زبان
  دقيقه 20 قت پيشنهادي:و
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PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on 
your answer sheet. 

 
Modern technology has brought about enormous improvements in communications, and yet many people 
are still very worried about using the latest computer technology. I am often …(88)… to meet colleagues 
who still don’t know what the “e” in e-mail stands for, and they are …(89)… to ask. 
  They assume you have to be skilled in computer to send a message via e-mail; but, in fact, it is the 
simplest thing in the world. It is also cheaper to send an e-mail message than to send a …(90)… letter or a 
“snail” message which also takes much longer. If you send a letter by first-class mail, it will take a couple 
of days to get there, …(91)… an e-mail will not take longer than a few seconds. Once you become 
accustomed to using the …(92)… , you will be amazed at how much more efficient it is than other means 
of communication. 
88- 1) willing  2) surrounded  3) surprised  4) straight 
89- 1) too embarrassed   2) embarrassed enough 

3) such embarrassed  4) so embarrassed 
90- 1) readable  2) normal 3) public 4) relevant 
91- 1) however   2) whereas 3) though 4) so that 
92- 1) fact  2) effect 3) ability 4) system 

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

Passage 1 
When you imagine a desert, you probably think of a very hot place covered with sand. Although this is 
a good description for many deserts, the Earth’s largest desert is actually a very cold place covered 
with ice: Antarctica.  

In order for an area to be considered a desert, it must receive very little rainfall. More specifically, it 
must receive an average of less than ten inches of precipitation, which can be rain, sleet, hail, or snow 
on the ground every year. Antarctica, the coldest place on Earth, has an average temperature that 
usually falls below the freezing point. And because cold air holds less moisture than warm air, the air 
in Antarctica does not hold much moisture at all. This is evident in the low precipitation statistics 
recorded for Antarctica. For example, the central part of Antarctica receives an average of less than 2 
inches of snow every year. The coastline of Antarctica receives a little bit more – between seven and 
eight inches a year. Because Antarctica gets so little precipitation every year, it is considered a desert.  

When precipitation falls in hot deserts, it quickly evaporates back into the atmosphere. The air over 
Antarctica is too cold to hold water vapor, so there is very little evaporation. Due to this low rate of 
evaporation, most of the snow that falls to the ground remains there permanently, eventually building 
up into thick ice sheets. Any snow that does not freeze into ice sheets becomes caught up in the strong 
winds that constantly blow over Antarctica. These snow-filled winds can make it look as if it is 
snowing. Even though snowfall is very rare there, blizzards are actually very common on Antarctica. 

93- The passage provides enough information to answer all of the following questions EXCEPT… . 
1) how much precipitation do different parts of Antarctica experience each year? 
2) where is the coldest place on Earth?  
3) why is Antarctica considered a desert? 
4) how many people are living in the central part of Antarctica?  

94- The best title for this passage would be … . 
1) Earth’s Many Deserts 
2) Antarctica: The Coldest Place on Earth  
3) The Earth: A desert  
4) Strong Winds in Antarctica  

انگليسي   زبان
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95- It can be inferred from the passage that the main reason behind the formation of thick ice sheets 

in Antarctica is the … . 

1) lack of evaporation  2) above average precipitation 

3) constantly blowing winds  4) common blizzards  

96- According to the final paragraph, any snow that falls over Antarctica … . 

I. becomes part of the Antarctic ice sheet  

II. is blown around by strong winds  

III. evaporates back into the atmosphere  

1) I only   2) I and II only  

3) II and III only   4) I, II, and III  

Passage 2 

If you consider the words you use, you will find that you have two main types of vocabulary. The first is 

your general vocabulary; the second is made up of your technical vocabulary. 

Your general vocabulary includes the words you commonly use in conversation and correspondence, and 

the words you read in newspapers, books and magazines. Your technical vocabulary includes the words 

you find in specialized subjects or fields such as history, chemistry, engineering, medicine, farming, auto 

repair, cooking, etc. 

You can find your general vocabulary indirectly through extensive reading; that is, through reading 

widely in different fields. You can also increase your general vocabulary directly through studying words. 

Through reading and your other experiences, you can develop your technical vocabulary. Of course, you 

do not want to master the technical vocabularies of all the different professions or trades. In fact, you 

could not learn all these vocabularies even though you spend a lifetime trying to do so. Yet, you will need 

to acquire technical vocabulary in each subject or field in which you are especially interested. 

97- The passage is mainly about … . 

1) the importance of technical vocabulary 

2) how to learn general vocabulary 

3) why people learn vocabulary 

4) types of vocabulary 
98- The underlined word “extensive” in paragraph 2 is closest in meaning to … .  

1) creative 

2) recreational  

3) practical  

4) essential  

99- It is most probable that you … . 

1) first learn your general vocabulary 

2) learn both types of vocabulary at the same time 

3) never use some of the general words you have learned 

4) find technical words in correspondences  
100- According to the techniques of paragraph writing, this passage … .  

1) explains something 2) shows the cause and effects 

3) compares two things 4) tells a story about words 

انگليسي   زبان
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 االت و مدت پاسخگوییسؤ ةعنوان مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد، شمار
 

 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف

 دقیقه 20 125 101 25 شناسی  زمین 1

 دقیقه 47 155 126 30 ریاضی 2

 دقیقه 36 205 156 50 شناسی زیست 3

 دقیقه 37 235 206 30 فیزیک 4

 دقیقه 35 270 236 35 شیمی 5
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 2: صفحه علوم تجربی شناسی زمین

گرم در متر  10درصد و رطوبت موجود در هوا  50گراد، رطوبت نسبی  سانتی ۀدرج 23اگر دماي هوا  -101
  گراد احتمال بارندگی وجود دارد؟ سانتی ۀمکعب باشد، با توجه به جدول زیر در چه دمایی برحسب درج

1 (24  
2 (19  
3 (20  
4 (17  

 گلف استریم کدام است؟   جریان ةوجود آورند عامل اصلی به -102
 ) نیروي جاذبه4 ) تبخیر3 ) باد2 ) اختالف دما1

  ترین تخلخل و بیشترین نفوذپذیري به ترتیب، در یک نمونه سنگ یا خاك با کدام آرایش زیر وجود دارد؟ (از راست به چپ) کم -103

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

  ؟باشد نمیتأثیر کدام عامل  تحت ها موقعیت سطح ایستابی در آبخوان -104
 میزان سختی آب ) 4 شناسی ساختمان زمین) 3 تخلخل و نفوذپذیري) 2 شرایط آب و هوایی) 1

  کند؟ درستی توصیف می کدام مورد منطقۀ تهویه را به -105
   شود. با آب پر می اي زیر سطح زمین که فضاهاي خالی آن منطقه) 1
  شود. اي زیر سطح ایستابی که فضاهاي خالی آن با آب پر می منطقه) 2
   شود. اي بین حاشیۀ مویینه و اشباع که با هوا پر می منطقه) 3
  شود. اي بین سطح زمین و سطح ایستابی که فضاهاي خالی آن با آب و هوا پر می منطقه) 4

 ؟ تبلورها، کدام اس  از جمله ویژگی -106
  اند. هاي سازنده مطابق نظم معینی پهلوي هم قرار گرفته ) اتم1
  ) زوایاي بین سطوح مشابه، در تمام بلورها یکسان و تغییرناپذیر است.2
  شود. ها می دهند و این عمل سبب درخشندگی آن ) نور را به خوبی عبور می3
  شود. تر می رگآن بز ةتر باشد، انداز ) هر چه ترکیب شیمیایی یک بلور ساده4

 ها هستند؟  آمفیبول ةاز خانوادکدام گروه همگی  -107
   ) الیوین، آزبست2   ، الیوین) هورنبالند1
  ) هورنبالند، اوژیت4   ) هورنبالند، گلوکوفان3

 تن آب تبلور با بقیه متفاوت است؟کدام کانی در همراه داش -108
 ) کائولن4 ) بیوتیت3 ) اوژیت2 ) گلوکوفان1

  ها با هم در یک سنگ غیرممکن است؟ هاي بوون، وجود کدام کانی ي واکنشبا توجه به سر -109
 ارتوکالز) مسکوویت و 4 و پالژیوکالز اوژیت) 3 ) الیوین و کوارتز2 و بیوتیت هورنبالند) 1

 شود؟ هاي اسیدي باعث ظاهر روشن می ها در سنگ وفور کدام کانی -110
 ار و فلدسپاتد نههاي آ ) کانی2  دار هاي آهن و منیزیم ) کانی1
 ) کوارتز و فلدسپات4  دار هاي آهن ) کوارتز و کانی3

 آید؟  وجود می هاي آذرین زیر به یک از سنگ آرنیت از کدامزکوارت -111
 ) بازالت4 ) گابرو3 ) پریدوتیت2 ) گرانیت1

  گذاري است؟ عمیق بودن محیط رسوب ةدهند کدام سنگ نشان -112
 فید) گل س4 ) کوکینا3 ) دولومیت2 ) انیدریت1

 ساز است؟ یک از عوامل دگرگون کدامتاثیر تبدیل الیوین به سرپانتین حاصل  -113
 ) هوازدگی فیزیکی4 هیدروترمالهاي  ) محلول3 زیاد ) فشار و دماي2 هاي اسیدي ) باران1

 هاي نیکوالس کوپرنیک در مورد حرکات زمین توسط یوهانس کپلر اصالح شد؟ گیري یک از نتیجه کدام -114
 تري از زمین قرار دارد. به زهره و زحل در فاصلۀ نزدیکعطارد نسبت ) 1
 گردد.  اي به دور خورشید می ها در مدار دایره زمین همراه با ماه، همانند دیگر سیاره) 2
 حرکت روزانۀ خورشید در آسمان، ظاهري و نتیجۀ چرخش زمین به دور محور خود است. ) 3
 گردند.  زمین ثابت است و ماه و خورشید و پنج سیارة دیگر در مدارهایی به دور زمین می) 4

 الجدي، اجسام قائم در چه زمانی از سال همیشه در ظهر محلی سایه خواهند داشت؟ هاي جغرافیایی استوا تا رأس در عرض -115
 اول مهر) 4 اول دي) 3 اول مرداد) 2 اول فروردین) 1

 16 19 24 دما
 16 20 25 رطوبت مطلق الزم براي اشباع
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 3: صفحه علوم تجربی شناسی زمین

 تماالً حاصل چه نوع تغییراتی در زمین است؟ وارونگی مغناطیسی اح -116
 ) میزان نور جذبی از خورشید2  خارجی ۀهاي همرفتی هست ) جریان1
 شدگی قطبی ) مسطح4  ) ضخامت پوسته3

 شوند؟  جزایر قوسی تحت تأثیر کدام پدیده تشکیل می -117
 ورقۀ اقیانوسی  خروج ماگما و دور شدن دو) 2 اي  فرورانش ورقۀ اقیانوسی به زیر ورقۀ قاره) 1
 اي  فشرده شدن رسوبات و برخورد دو ورقۀ قاره) 4 فرورانش ورقۀ اقیانوسی به زیر ورقۀ اقیانوسی ) 3

  ؟الئوشین به کدام عامل بستگی دارد هاي موجود در رشته جزایر هاوایی تا گودال سن هر یک از آتشفشان -118
  اقیانوسی در محل فرورانش این منطقه ۀ) ضخامت پوست1
  باالیی این منطقه ۀها در گوشت بخشی سنگ میزان ذوب) 2
  داغ قرار داشته است. ۀ) مدت زمانی که آتشفشان در نزدیک نقط3
  غربی این اقیانوس فرو رفته است. ۀشرقی اقیانوس آرام به زیر ورق ۀ) مدت زمانی که ورق4

 ند؟ هاي جامد قابلیت عبور دار اي زیر فقط از محیط یک از امواج لرزه کدام -119

1 (  2(  

3(   4 ( 

 توان از نوع تاقدیس درنظر گرفت؟ خوردگی شکل زیر را می با کدام فرض، چین -120
 تر از (ب) باشد.  تر از (ب) و (ج) قدیمی الیۀ (الف) قدیمی) 1
 سن الیۀ (الف): دونین، (ب): کربونیفر و (ج): پرمین باشد. ) 2
 از (ب) باشد. الیۀ (الف) جدیدتر از (ب) و (ج) جدیدتر ) 3
 سن الیۀ (الف): سیلورین، (ب): اردوویسین و (ج): کامبرین باشد. ) 4

 طور حتم کدام است؟  تفاوت قطعه سنگ و بمب به -121
 چگالی) 4 شکل) 3 جنس ) 2 اندازه ) 1

 اند؟  ترتیب در کدام دوره ظاهر شده و نخستین پرنده به دار مهرهنخستین خزنده، نخستین  -122
  دونین ـ کربنیفر ـ ژوراسیک) 2  ـ دونین کربنیفر ـ پرمین) 1
 کربنیفر ـ تریاس دونین ـ ) 4  ـ ژوراسیک اردوویسینکربنیفر ـ ) 3

  مقابل کدام است؟ ۀدرصد باشد، مقیاس نقش N ،25و  M ۀاگر شیب متوسط بین دو نقط -123

 

1 (1
12500

 2 (1
50000

  

3( 1
20000

 4( 1
125000

  

 در رابطه با تبدیل مواد گیاهی به زغال سنگ کدام مورد صحیح است؟  -124
 کند.  ها زغال نارس شروع به تشکیل می بعد از توقف فعالیت باکتري) 1
 شود.  یل میاي تبد در اثر فشار و دماي محیط زغال نارس به زغال قهوه) 2
 اي نسبت به زغال نارس ضخامت بیشتري دارد.  زغال قهوه) 3
 یابد.  ها مواد گیاهی تجزیه و درصد عناصر اکسیژن و هیدروژن افزایش می در اولین مرحله در اثر فعالیت باکتري) 4

 هاي مختلف حاصل از نفت خام در کدام گزینه درست است؟  درصد فراوردهترتیب  -125
 بنزین  <نفت سفید ) 2  نفت سفید <بنزین ) 1
 نفت سفید  >قیر ) 4  نفت سفید >گریس ) 3
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 4 :ةصفح علوم تجربي  رياضي
 

 
 

 

 محل انجام محاسبات

x اگر -126 
3
3 و 42 8 2y آنگاه ، x

y
  كدام است؟ 

1(8 1
8   2(12 1

32   

3(6 1
2   4 (1 

23 شده از رابطة كه مسير طي كند مي خود را به نحوي پرتابة اي، وزن پرتابگر وزنه -127 9 21
16 8 16y x x    آيد ( مي به دستy 

   است؟ كداماوج وزنه و محل برخورد وزنه با زمين ة بين نقطة شده است). فاصل مسافت افقي طي x ارتفاع وزنه از سطح زمين و

1 (3  2 (4  

3 (5  4(21  

x) جواب نامعادلة مجموعه -128 ) | x | x  21   ، كدام است؟1

1(x 1  ياx   1
2   2(x  xيا  2 1  

3(x  
1 12   4(x 1 2  

fاگر رابطة -129 {(a , b) , (b , a) , (ab , a) , (a , ab)} اين تابع ة نمايانگر يك تابع باشد، حداقل تعداد اعضاي ممكن براي دامن
  كدام است؟

1 (1  2 (2  

 ) صفر4  3) 3
  رقم دهگان باشد؟ تر از توان ساخت، به نحوي كه رقم يكان بزرگ مي بدون ارقام تكراري رقمي چند عدد سه 5و  4، 3، 2، 1با ارقام  -130

1 (60  2 (30  

3 (15  4 (10 
، »حداكثر دوبار رو بيايد«، Bو پيشامد »بار پشت بيايد حداقل يك«، A پيشامد .كنيم مي بار پرتابچهار  سالمي راة سك -131

A تعريف شده است. پيشامد B  زيرمجموعه دارد؟چند  
1 (4  2 (8  

3 (16  4 (32 

Aكه در آن  ABCدر مثلث  -132  090 ،AB  ACو  3  كند.  قطع مي D نقطة ررا د AC، ضلع B، نيمساز زاوية داخلي 4

 كدام است؟  BCاز ضلع  Dفاصلة نقطة 

1 (/0 75   2 (1   

3 (/1 25  4 (/1 5  
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 محل انجام محاسبات

STرو اگر در شكل روبه -133 || BC  وx

y


2
x حاصل آنگاه ،3 y كدام است؟  

1(15
2   

2 (5  

3(95
24   

4 (10   
  است؟ كدامتر  زرگارتفاع وارد بر وتر مثلث ب طولبا توجه به شكل،   -134

1 (4/2 

2 (6  

3 (6/9  

4 (12 

y ، تابعm به ازاي چند مقدار صحيحِ -135 x mx m  2 1 در بازة 2[ , ] ؟نيستيك  به يك  
1 (4 2 (8 3 (5 4 (7 

y، نمودار تابعزيرشكل  -136 asin( x) b


  2 .مقدار استb a كدام است؟  

1 (1  

2 (2  

3 (3  

4 (4 

f تابعة اگر دامن -137 (x) log (ax ) 2 ) بازة ،1 , ) g(x) و f باشد، نمودار 1 x   در چند نقطه متقاطع هستند؟ 2
 ) سه4 ) دو3 ) يك2 ) صفر1

 حاصل -138
x

[x] sin x
lim

cos x




21
2

2
]( كدام است؟    جزء صحيح) :[

1 (2 2(1
 1) 4 ) صفر3  2

 اگر -139
x

x x
lim a

x

 




2

1
3 4

f تابع آنگاه ،1 (x) [x] در بازة ( , a)1 ند نقطه ناپيوسته است؟در چ )[  جزء صحيح) :[

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 دختر دارد؟ دو دقيقاً با كدام احتمال، اين خانواده .جنس هستند  فرزندي، فرزند اول و آخر هم چهارة در يك خانواد -140

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

A

S

B C

T

3y 3

6

6

4x 1

3 5

20

A

B

C

D

E

y

x

3
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 محل انجام محاسبات

را به اشتباه  1030ة پس از بررسي مجدد متوجه شده است كه داد .اسبه كرده استمح 1010آماري را ة داد 10شخصي ميانگين  -141
  ميانگين واقعي كدام است؟ .نوشته است 1300

1 (740 2 (983 3 (1273 4 (760 

fاگر -142 (x) x  g(x)و 1
x



1

 كدام است؟ fogتابعة باشد، دامن 4
1(( , ] ( , ) 3 4   
2(( , ]3 4   
3(( , ] ( , ) 0 4   
4(( , ] ( , )  1 4  

tanحاصل  -143 cot2 0 2 075  است؟ 3، چند برابر75
1 (4 2 (6 3 (7 4 (8 

sinاز معادلة -144 x cosx3 ،بازة  در ها وابج مجموع( , )0 كدام است؟ 

1(7
8  2(  3(9

8  4(5
4  

  درست است؟ گزينه، كدام سم شدهكه در شكل مقابل ر fتابع  با توجه به نمودار -145
1 (

x
lim f (x)


 

1
 

2( 
x

lim f (x)


0 

3 (
x

f (x )lim
f (x)


 

0

3
1 

4(
x

lim f ( )
x


1 0 

2 تابع -146
1 0

1 0
| x | x

f (x)
x x

   
  

  است؟ ناپيوستهدر چند نقطه و  ناپذير  مشتقدر چند نقطه به ترتيب  

  ، صفر3) 4 1، 1) 3 1، 2) 2 فر، ص2) 1

xتابع  -147
f (x)

x




4 )4Aمفروض است. از نقطة  4 , ) كنيم. عرض از  را رسم مي نمودارمماس بر  يخط  نمودار اين تابع، واقع بر

  مبدأ اين خط مماس كدام است؟
1 (13 2( 10 3 (7 4( 9 

f تابعدر  -148 (x) x1، آهنگ متوسط تغيير تابع نسبت به تغيير متغير، در بازة 1 44[ , / از آهنگ آني تغييرات تابع در ابتداي  [
  بازه، چقدر كمتر است؟اين 

1(1
11  2(1

22  3(1
33  4(1

44  

y

x
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 محل انجام محاسبات

]بازة  -149 , ]1 f تابع اي است كه ترين بازه ، بزرگ3 (x) x ax bx c   3 21
b اكيداً نزولي است. حاصل در آن 3 a  كدام

  است؟
1(1   2 (1  
3(2   4 (2 

22f مقدار ماكزيمم مطلق تابع -150 (x) x x x  1در فاصلة 4[ ,   كدام است؟ [

1 (1  2(27
16   

3(7
4   4(13

8  

دهيم. مساحت سطح مقطع  مي را حول ساقِ قائم، دوران 4و طول ساق قائمِ  3و  1هاي  الزاويه با طول قاعده قائمة يك ذوزنق -151
 شامل محور دوران چقدر است؟ة شكل حاصل با صفح

1 (12  2 (16  
3 (18  4 (24 

2معادلة  و mاگر -152 2 2 3 0x y mx y     يك دايره را نشان دهد، مينيمم مساحت دايره كدام است؟ 

1(  2(
3  3(

6  4(
4  

2دسي ندر دنبالة ه -153 11 2 2, , ,  ها، چند برابر مجموع شش جملة اول است؟  مجموع همة جمله ...

1(8
7   2( 9

8   

3( 10
9   4( 11

10  

xدر هذلولي به معادلة  -154 y y   2 22 2 1  ، فاصلة كانون از مجانب كدام است؟ 0

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

2اگر  -155 23 314 1 7 3x( x ) dx x x.f (x) C     آنگاهf (x)  كدام است؟ 

1( ( / x )x31 75 4   

2( ( / x )x 231 75 4  

3( ( / x )x 234 1 75   

4( ( / x )x234 1 75 
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  ................ را به دنبال داشته باشد. واندت ینم...............  ،دولپهنهاندانۀ گیاه  به طور معمول در -156
  ه هاي هوایینگهبان روزن يها هاختی پالسمولیز -رشد  ةبازدارند هورمون ینوع آزادشدن )1
  لبه برگ ایتها کاهش خروج آب از ان - دایرة محیطیه يها هاختیدر  يمصرف انرژ شیافزا )2
  اهیگ شهیر يها هاختیجذب آب توسط  زانیم شیافزا - افزایش میزان عامل اصلی انتقال شیرة خام )3
  یچوب يدهاخام در آون ةریش یوستگیپ -نگهبان روزنه  يها هاختیمواد محلول در  زانیم شیافزا )4

 در یک سارکومر هر ماهیچه مخطط قطعاً ................... zهمزمان با ............... فاصلۀ خطوط  -157
 ماند.  همچنان متصل باقی می zسرهاي میوزین به خطوط  –افزایش  )1
 شود.  هاي عرضی شبکه سارکوپالسمی آزاد می از لوله ATPیون کلسیم با مصرف  –افزایش  )2
 شود.  هاي سارکومرهاي مجاور از یکدیگر بیشتر می فاصلۀ سرهاي میوزین –کاهش  )3
 شود.  کوتاه میهاي ضخیم و نازك  طول نوار روشن برخالف طول رشته –کاهش  )4

 .»، همگی .................. هستندانسان چشم ةي داخل کرها هماهیچ« ند؟ ک یتکمیل م نادرستیکدام گزینه عبارت مقابل را به  -158
  چشمدرون کرة اي  شفاف و ژله ةدر تماس با ماد )2  فرایند گلیکولیزفاقد نوکلئوتید محصول نوعی قادر به اکسایش  )1
   اي هسته کي دوکی شکل و تها هداراي یاخت )4    تحت کنترل بخش خودمختار دستگاه عصبی )3

  گزینه درست است؟کدام  -159
  هاي جانور همانند اطالعات ژنی در بروز رفتار نقش دارند. هبتجر ي،قش پذیرن رفتارهمانند دن فعال ش ی) در رفتار شرط1
  دهد. میدن فعال، جانور با استفاده از آزمون و خطا رفتار مناسبی از خود نشان ش یشرط برخالف) در رفتار حل مسأله 2
  د.وش یده مادن، از تجارب گذشته استفش يعاد برخالفدن کالسیک ش ی) در رفتار شرط3
  د.وش یدیده م ها نخستینقش پذیري فقط در  همانند)رفتار حل مسأله 4

  هاي کبدي انسان، با تولید هر................ می گردد. سلول اولین مرحله تنفس سلولیدر  -160
   ترکیب کربن دار دو فسفاته، دو مولکول سه فسفاته مصرف )1
   فسفاته مصرفدو غیرنوکلئوتیدي بدون فسفات، یک ترکیب  آلیترکیب  )2
  قند دو فسفاته، یک مولکول ناقل الکترون تولید )3
  تولید +NAD ترکیب نیتروژن دار، یک مولکول )4

 در گیاهان هر سلول متعلق به سامانۀ بافتی .................، در ................. دارد.  -161
 استحکام بخشیدن به گیاه نقش   – انشیمیاسکلر )2  هاي همراه نیاز جایی ترکیبات خود به سلول جابه –هادي  )1
 ها نقش  ها و میوه پوشش دانه –اسکلرانشیمی  )4  نقش O2بدون حضور  ATPتولید  –هادي  )3

 کند؟  تکمیل می نادرستی چند مورد عبارت زیر را به -162
  .....................»ه گندم ژن القاءکننده تومور در بیماري گال گیا«
 شود.  مراز پروکاریوتی در گیاه بیان می پلی RNA توسط •
 باشد.  هاي گیاه نمی قادر به آلودگی سلول Tiمستقل از پالزمید  •
 کند.  ي زنده گیاهی را آلوده میها همۀ سلول •
 است که کپسید ندارد.  RNAاي از  رشته تک •

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 کند؟  درستی تکمیل می چند مورد عبارت زیر را به -163

  ....................»شود،  ها ایجاد می ها که در پی یکسري تغییرات اندك و تدریجی گونه در نوعی الگوي تغییر گونه«
  طۀ با این تغییرات فراهم آورد.تواند شواهدي در راب اي نمی آثار سنگواره •
 شود. تواند باعث انقراض بسیاري از جانداران  می •
 ها را توضیح دهند.  توانند جانداران حد واسط را کشف کرده و سیر تحول گونه شناسان می زیست •
 شود.  هاي سازگار با محیط فراهم می شرایطی براي جایگزینی گونه •

1( 1 2( 2 3( 3 4( 4 
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 یح است؟ کدام گزینه صح -164
 باشد.  ژن روي سطح خود می ویروس هرپس تناسلی برخالف ویروس آنفلوآنزا، فاقد آنتی )1
 شود که وارد سلول میزبان شود. مرغان همانند زگیل وقتی زیانش آشکار می ویروس آبله )2
 حدودکننده برش داد. توان بوسیلۀ آنزیم م را همانند ژنوم ویروس هاري، نمی HIVژنوم  )3
 کنند.   ، در صورت ورود به چرخه لیتیک، با استفاده از امکانات سلول میزبان به سرعت تکثیر و رشد پیدا میHIVآدنو ویروس همانند  )4

 کند؟  درستی تکمیل می کدام گزینه عبارت زیر را به -165
  ».باشند نمی.......... قادر به ............... آغازیانی نظیر ............ همانند ......«

  هاي شور زندگی در آب –ها  کلپ –ها  آمیب )1
 در تولیدمثل غیرجنسی   انجام جهش مضاعف شدن –سیلیوم  پنی –کالمیدوموناس ) 2
  فرایند تقسیم میتوز –پارامسی  –داران جانورمانند  اغلب تاژك) 3
  زیگوت تولید –هاگداران  –اسپیروژیر ) 4

 هر بخشی از لولۀ گوارش انسان که ..........................، قطعاً ................... -166
 تحت تأثیر اعصاب ارادي قرار ندارد. –ها نقش دارد  ) در فرآیند گوارش کربوهیدرات1
 د.در تماس با پردة صفاق قرار دار -هاي حسی براي تحریک انعکاس استفراغ است  ) داراي گیرنده2
 نماید. ترین الیۀ خود، الیۀ ضخیم قلیایی را ایجاد می توسط داخلی –کند  ) به محیط داخلی هورمون ترشح می3
 ریز است. ترین الیۀ خود داراي غدد برون در داخلی –دهد  هاي درونی سلول نیز انجام می هاي غذا را توسط آنزیم ) گوارش مولکول4

 درست است؟ قرار دارد، گوش انسان سالم یتعادلحس  ةیرندگ یاخته هاي رتمجاو درکه  اي هدر مورد هر یاخت ینهگز کدام -167
 د.مژك در یک سمت خود می باش يتعداد يدارا) 1
 تولید پتانسیل عمل درون خود را دارند. ییتوانا) 2
 و شفاف قرار دارد. ینیژالت ةبا ماد مستقیم در تماس) 3
 ر دارند. در اطراف خود قرا نوعی مایعتماس با در ) 4

 ، .................شوند یم یافتبالغ  انسان یک ................. یدرون يکه در فضا هایی یمآنز ۀهم -168
  .پردازند یمواد م یمیاییبه گوارش ش اي یژهو pHدر  – یکبار ةرود) 1
  .گیرد یش ماده در آن قرار میدارند که پ یاختصاص (هاي)  بخش – ةمعد) 2
  کنند. یهها تجز آن ةسازند يهامونومرمواد را به  توانند یم – یکبار ةرود) 3
  اند. ساخته شده غدد معده یاصل هاي یاخته یآندوپالسم ۀشبکمتصل به هاي)  (ریبوزوم توسط – ةمعد) 4

  شود صادق است؟ چند مورد در ارتباط با هر پروتئینی که در غشاي یک سلول جانوري یافت می -169
  ها دارند.  جا کردن گروهی از یون نقش مهمی در جابهالف) 

  غشا قرار دارند. ةسازند يها مولکول ینتر ب) در تماس با فراوان
   است. یسلول ینب یعقرار دارند که در مجاورت ما یاخته ياز غشا ی) در سمتج
   .دننک یم ینقال مواد را تأمجهت انت یازموردن ي، انرژینپور یباز آل يدارا یدنوکلئوت ینوع مصرف) با د
1 (1 2( 2 3( 3 4( 4  

  کند؟ کامل می نامناسبطور  را به زیرعبارت  ینه،کدام گز -170
 »شود. یزباعث ....................... ن تواند یکه ........................، م یاهیرشد گ ةکنند یمتنظ یباتاز ترک ینوع« 
 ها از طریق تقسیم سلولی عداد سلولافزایش ت –نقش دارد  یرأس یرگیدر چ) 1
 در کشت بافت یافتهن یزتما هاي یاختهساقه از  یجادا - اندازد یم یررا به تأخ یاهگ ییهوا يها شدن اندام یرپ) 2
 ساقه  یرشد طول یکتحر - بدون نیاز به انجام لقاح باعث نمو مادگی به میوه شوند) 3
 یسکوروب یمآنز یژنازياکس یتفعال یشافزا -شود  می یخشک یطروزنه در شرا هباننگ هاي یاخته يسبب کاهش فشار اسمز) 4

 باشد؟  یم یحصح ،دنشو می آزادزن بالغ  یکاز تخمدان  يگذار که در روز تخمک یاخته هاییدر رابطه با  ینهکدام گز -171
  .شوند می یلزردرنگ تبد اي یاخته ي ها، به توده از آن یبرخ) 1
  اي همتا در هستۀ خود می باشند.(کروموزوم)هفاقد همگی ) 2
 هورمون(هاي) هیپوفیزي، در تخمدان ایجاد شده اند.  کنترلتحت همگی ) 3
  .نمایند یمنتقل م یاختۀ دیپلوئیدرا به  (ها)صفت پی لقاح،ی هستند که در یهالال همگی داراي) 4
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 شوند صادق است؟  سلولی یا پیکرشان شناسایی می هایی که براساس نوع رنگیزة فتوسنتزي و شکل کدام عبارت، دربارة همۀ جلبک -172
 و کاروتنوئیدها براي فتوسنتز هستند.  a ،bهاي کلروفیل  همانند براسیکا اولراسه در کلروپالست داراي رنگیزه) 1
 دهند.  هر دو نوع تولیدمثل جنسی و غیرجنسی را انجام می اي دارند که طی آن برخالف هاگداران چرخۀ زندگی پیچیده) 2
 اي را به ماده دیگر تبدیل کند.  هاي زیستی هستند که در مسیر سنتز آمینواسید ماده دهنده ها داراي واکنش همانند دیاتوم) 3
 کند.   ستقل زندگی میطور م هاي مجاور دارد، به داران چرخان، هر سلول صرف نظر از اتصالی با سلول برخالف تاژك) 4

  در ................... را انجام دهد. تواند یکه بالفاصله قبل از .................. قرار دارد، م یگوارش .................، بخش لولۀ در -173
 یالزآم آنزیم ترشح، ملخ – يمر – ی) کرم خاک2  جذب غذا ،ملخ –سنگدان  –خوار  دانه ة) پرند1
 جذب آب، ملخ – یردانش –نشخوارکننده پستاندار ) 4 کردن غذا  یابآس، خوار دانه ةپرند – سنگدان – ) ملخ3

 ........... قطعاً  ...........ه ک اي یاختههر ،  ییاسپرم زا ینداور در فرا ینگمرد سالم و بالغ، در صورت عدم بروز کراس یکدر  -174
 کند. حرکت می ساز اسپرم يها ولهبا حرکت تاژك خود، درون ل –فشرده و تاژك دارد  ۀهست) 1
 (هشت) است. VIII يعامل انعقاد یدمربوط به تول یژن یگاهدو جا يدارا -است  1 یوزم یمحاصل تقس) 2
 شود. می یگرد یاختۀ ینوع یدتول همنجر ب یم،با انجام تقس -شده است  قبل از خود حاصل یاختۀ یماز تقس) 3
 مضاعف است. کروموزوم نوع 24 يدارا -هاي همتا را دارد  وموزومجدا کردن کر ییتوانا ،یمتقس یندر ح) 4

 .............»خطی وجود  DNAدر هر یاختۀ زنده اي که « کند؟ یکامل م یرا به درست مقابلعبارت  نهیکدام گز -175
 آغاز شود.  یسیرونو انیاز پا شیپ تواند یم يساز نیندارد، پروتئ) 1
 . شود یم دهید يا هسته DNA یدو جهت يهمانندسازدارد، ) 2
 متصل است.  اختهی يبه غشا یاصل (کروموزوم)ندارد، ) 3
 اند. غشا محصور شده توسط یوراثت يها  دارد، مولکول) 4

 کند؟ درستی تکمیل می چند مورد عبارت زیر را به -176
 ..............»از یک دورة طوالنی در انتخاب طبیعی از نوع پایدارکننده پس «
 شود.  تري برخوردار می دو نوع فنوتیپ کامالً متفاوت از فراوانی بیش •
 ها رابطۀ عکس دارد.  هاي حدواسط با فراوانی آن شایستگی فنوتیپ •
 میزان مرك و میر براي افرادي که در دو آستانه هستند باالست. •
 کند.  تغییر می اه آن فنوتیپ همانند فراوانیژنوتیپ افراد  •

1 (1 2( 2 3( 3 4( 4  
 سازند داراي کدام ویژگی هستند؟ هاي جنسی می هاي هاپلوئید حاصل از تقسیم میتوز، هاگ هایی که با تمایز سلول قارچ -177

  توانند آسکوکارپ بسازند. هاي دو قارچ مختلف، می ن هستهداز جفت ش پس) 1
 سازند.  شکل می جانیترین تعداد هاگ را درون ساختارهاي فن بیش) 2
 رویند.  دهند و می ها تقسیم میوز انجام می در شرایط مساعد زیگوت) 3
 شود.  ها کالهک چتري ساخته می شوند و از ادغام آن هاي دو قارچ ادغام می نخینه) 4

تشکیل  تواند ینمچند مورد  ،(RW)یصورت یمونیگل م ۀکالل يبر رو (WW) دیسف یمونیگل م ةگرد ۀبا قرارگرفتن دان -178
  (بدون جهش) شود؟
  دانه ۀپوست يبرا WW) پیبا (ژنوت يا ) دانهالف

  یانیرو ۀساق يبرا RWW) پیبا (ژنوت يا ) دانهب
 براي صفت رنگ WW) پیبا (ژنوت يا گرده ۀ) لولج
 گل هایی با (فنوتیپ) متفاوت با هر یک از والدین) د
1 (1 2( 2 3( 3 4( 4 

  ......................مراز  پلی RNA میآنزهمواره  ،یسیحین مرحلۀ ................... رونو اشرشیاکاليدر  -179
 کند. پیوندهاي فسفودي استر بین نوکلئوتیدها ایجاد میتعداد زیادي در طی حرکت خود،  – اول) 1
 دارد.  را دار نیمیو ت دار نیآدن يدهاینوکلئوت نیاستر ب يفسفود وندیپ ایجاد ییتوانا – دوم) 2
 شود.  میجدا  )ها(ژنرونوشت کامل از  به طور، DNAاي در  (هاي) ویژهیاز توال یسیرونو یدر پ – سوم) 3
 را دارد. RNAۀ رشت و دهاضافه ش دینوکلئوت نیب ند اشتراکیویشکستن پ ییتواناویرایش،  طی – دوم) 4

 که .................... یاز بافت استخوان یساله، نوع 30مرد  کیدر استخوان ران  -180
 هاي خونی مجاورت داشته باشد.  امکان ندارد که حفرات نامنظم آن با رگاست،  ینامنظم استخوان يها  غهیت يحاو) 1
 . باشد یاندك م يا اختهی نیب يبا فضا ییها  اختهی يدارا دهد، یم لیتشک را استخوانبرآمده  يقسمت اعظم انتها) 2
 استخوان قرار دارد.  ةپوشانند يوندیاست، در تماس با بافت پ يمتعدد مواز يمجار يخود دارا يا نهیزم ةدر ماد) 3
  .دهد یم لیستخوان ران را تشکبخش تنه ا نیتر یشده است، درون لیمتحدالمرکز تشک يها  از اجتماع استوانه) 4
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 ..................... نیچشم انسان، آخر یمخروط يها  رندهیمولکول گلوکز در گ کیمصرف  يها  در واکنش -181
 است.  يو پرانرژ دداریوکلئوتن بیترک یالکترون، نوع رندةیپذ) 1
 . شود یم NADH شیمنجر به اکسا ل،یاست انیبن شیاکسا يها  واکنش ۀمرحل) 2
 با مولکول اتانول دارد.  يکربن برابر يها  ، تعداد اتم(گلیکولیز) يدیمحصول غیرنوکلئوت )3
  را دارد. دداریدو نوع مولکول نوکلئوتناشی از اکسایش  يها الکترون افتیدر ییعضو زنجیره انتقال الکترون، توانا) 4

  کند؟ یکامل م ینادرسترا به  ریعبارت ز نهیکدام گز -182
  ..............»کامل، قطعاً  یهر گردة نارس موجود در بساك گل«

 . شود یم لیتبد دهیبه دانۀ گرده رس وارهیدر د یراتیی) و تغتوزی(م میبا انجام دادن تقس) 1
 ده است. گر سۀیدر ک دیپلوئید يا اختهی) وزی(م میحاصل تقس) 2
  اس دارد.تمگرده  سۀینارس موجود در ک يها  گرده گروهی از اب) 3
  آمده است. دیگل پد دهندة لیحلقه تشک نیدر سوم) 4

  ............. ستینممکن که ................  پروتئین تک رشته اي مربوط به بالغ یوکاریوتی کیپ RNA ۀ یکاز ترجم يا در مرحله -183
 برقرار شود.  وندیپ کدون یکدون و آنت نیب وزوم،بیر A گاهیدر جا - شود یم کامل بوزومیوارد ر AUGکدون ) 1
 باشد.  دهیژن هنوز به اتمام نرس نوکلئوتیديتوالی از  یسیرونو - شود یم لیتشک دهاینواسیآم نیب يدیپپت وندیپ) 2
 مستقر شده باشد.  بوزومیر A گاهیدر جا عامل پایان ترجمه – شود یشکسته م بوزومیدر ر یدروژنیه وندیپ) 3
  مشاهده شود. کیپ RNAدر طول مولکول  بوزومیحرکت ر - شود یناقل جدا م RNAاز  يدیپپت یپل ۀرشت) 4

 است؟  نادرستکدام عبارت  -184
 طلب بیشتر است.   هاي فرصت احتمال رانش ژن در جمعیت) 1
 شود.  ، رشد جمعیت متوقف میKبا  Nدر بسیاري از جانداران، پس از مساوي شدن  )2
 هاي شدیدا متغیر، کاهش و افزایش جمعیت مستقل از تراکم است.  در محیط )3
 شود.  پایداري یا ناپایداري محیط، با توجه به گونه مورد بررسی سنجیده می )4

 .......................... ،Bلنفوسیت هاي  هیاول ایمنی .................... پاسخ B يها تیلنفوس ۀیثانو ایمنی در پاسخ -185
 .  کنند یم جادیا يدتریترشح شده و پاسخ شد يشتریها با تنوع ب پادتن –برخالف ) 1
 ود. ش ها می هاي آلوده موجب مرگ آن عامل ایجاد ایمنی، پرفورین است که با ایجاد منافذي در سلول –همانند ) 2
 .  کند یم دایبروز پ ياما با سرعت کمتر شتریبا شدت ب اختصاصی یمنیپاسخ ا –برخالف ) 3
 تولید می شوند که تا مدت ها در خون باقی می مانند. کسانی یژن یآنت يها رندهیبا گ ییها تیلنفوس –همانند ) 4

 کند؟ یرا به طور مناسب کامل م ریعبارت ز نهیکدام گز -186
 ............»اتصال  عد ازو ب ياشرشیاکال يباکتر طیدر محگلوکز  برخالف قندالکتوز  صورت حضور قند در«

 . شوند یالکتوز ساخته م ۀیتجز مؤثر در يها می) الکتوز به اپراتور، آنز1
2 (RNA از  یخاص یبه توالمراز  پلیDNAابدی یخود اتصال م ةژیو گاهیکننده به جا ، فعال . 
 الکتوز، متوقف می شود.قند فرایند رونویسی مربوط به تجزیۀ خود،  گاهیمهارکننده به جا) 3
4( RNA براي ساخت  به اپراتور، مراز پلیRNA، دشون یفسفاته م جدا شده و تک دهایفسفات از نوکلئوت يها گروه. 

  کند؟ یرا به طور مناسب کامل م ریعبارت ز نهیکدام گز -187
 .............................»"4C" اهی............................ گ "CAM" اهیگ در طور معمول، به«

 .شود یم دیتول یشش کربن آلی بیترک ینوع هیدر اثر تجز ،کربن تیحاصل از تثب داریپا یآل بیترک نیاول –همانند ) 1
 .دهد یتعرق را کاهش م زانیم ،ییهوا يها اندام هوایی يها نور، با بستن روزنه ادیباال و شدت ز يدر دماها -برخالف ) 2
 .دنشو یخته مسا NADPH يپر انرژ يها انتقال الکترون، مولکول يها رهیزنج تیفعال یروز در پ یفقط در ط –همانند ) 3
 .شود یم دیتول ی،چهارکربن دیاس دیهمزمان با تول ،نیچرخه کالو يانرژ نیالزم جهت تأم يها در طول روز، مولکول –برخالف ) 4

 ود.ش ییناپیسی، قطعاً ................ مس سی به گیرندة خود در غشاي یاختۀ پبا اتصال مولکول ناقل عصب -188
 غشا، زیاد ) اختالف پتانسیل دو سوي2  باز  ،کانال هاي سدیمی غشا ۀدریچ )1
 ) فعالیت الکتریکی نوعی یاختۀ عصبی، دچار تغییر4 میزان نفوذپذیري غشاي یاختۀ پس سیناپسی، دچار تغییر) 3

  کند؟ تکمیل می نادرستیچند مورد جملۀ زیر را به طور  -189
 »الموس نیست.هاي آزادشده از هیپوتا برخالف . . . . وابسته به هورمون« . . . . 

 ها. گذاري در تخمدان تحریک تخمک –هاي جنسی نر و ماده  تنظیم رشد سلول -الف
 هاي جنسی. تحریک ترشح هورمون –تحریک ساخت پروتئین و استخوان و رشد ماهیچه  -ب
 کاهش کلسیم خون. –هاي رحم و غدد شیري  تحریک انقباض -ج
 ها. ر در پستانتحریک تولید شی –تحریک بازجذب آب از کلیه  -د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
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از  رد؛یگ یدوم قلب صورت م يکه بعد از صدا يا  و مرحله دهد یاول قلب رخ م ياز چرخه ضربان قلب که قبل از صدا يا  مرحله -190
 .باشند ینظر ..................... مشابه بوده و از نظر .................. متفاوت م

  ها سرخرگ يموجود در ابتدا يها چهیدن دربوازب -عدم خروج خون از قلب ) 1
 تر قلب  ورود خون به درون حفرات بزرگ -سرخرگ آئورت  يابتدا چهیبودن در بسته) 2
 ها  حجم خون در بطن ادشدنیز -مرتبط با قلب  يها اهرگیس بازگشت خون تیره از طریق) 3
  تر قلب خون در حفرات کوچکوجود حداکثر فشار  - ترالیو م یلخت سه يها چهیبازبودن در) 4

  شده است؟ انیب یشده در شکل مقابل به درست مشخص يها در رابطه با بخش نه،یکدام گز  -191
 بخش (الف) است. از  تر شیبخش (ب) ب ترشح شده از يها ) تنوع هورمون1
 شکند.   ها را براي مصرف انرژي می هاي ترشح شدة بخش (ب) پروتئین همۀ هورمون) 2
 . ردیگبقرار  یعصب يها اختهیبرخی  فعالیت ریتحت تأثمی تواند ف) همانند بخش (ب) بخش (ال) 3
 موثر باشد.  MSدر درمان  تواند یمن شود، یکه از بخش (الف) ترشح م یهورمونهر ) 4

 درستی بیان شده است؟  هاي غیرتصادفی به کدام عبارت در مورد آمیزش -192
 یابد.  آمیزي فراوانی افراد غالب نسبت به نسل قبل افزایش می حالت درون در شدیدترین) 1
 کند.   هاي موجود در جمعیت تغییر می پسندانه فراوانی انواع ژنوتیپ هاي ناهمسان در آمیزش) 2
 خورد.  ها تعادل جمعیت بهم نمی پسندانه به دلیل ثابت ماندن فراوانی الل هاي همسان در آمیزش) 3
 زا داشته باشد.  تواند شبیه به مادگی دهنده تخم پسندانه گیاه شبدر پوسته دانه نمی زش ناهمساندر آمی) 4

  ................. قطعا................ در حالت طبیعی، در نوعی گونه زایی که -193
  د زادة زیستا و زایا ایجاد نماید.توان هر جاندار فقط در صورت لقاح با افراد هم گونه می – موجب ایجاد گل مغربی تتراپلوئید شد )1
  شود. شدن می انتقال ژن بین افراد دو جمعیت موجب بروز پدیدة تراژنی –شود  موجب جدایی تولید مثلی به صورت تدریجی می )2
  ند.شو ها می ی مانند انتخاب طبیعی، جهش و رانش موجب افزایش تفاوت جمعیتلعوام – دهد به دنبال توقف شارش ژنی رخ می )3
  ایجاد نوعی مانع جغرافیایی بین افراد دو جمعیت به منظور بروز جدایی تولید مثلی ضروري نیست. – باشدبا خطاي میوزي همراه تواند  می )4

 هر ......................  لوبیا، اهیگ میانبرگپارانشیم  يها در سلول -194
  .کند یم جادیا دوفسفاته یکربن سه دیاسدو شدن  شکسته و پس از هبود داریپاان، قطعاً یدو فسفات بنیکر 6 بی) ترک1
  .واکنش(هاي) آنزیمی درون سلول تولید می شود انجامدرپی  ، قطعاًمولکول قند سه کربنی فسفات دار) 2
   آب نقش دارد. مولکول دیولتدر  ، به طور حتمییاندامک دو غشا درون نوعیشده  دیحامل الکترون تولمولکول ) 3
 تولید می شود.  ATPمولکول هاي پرانرژي در آن،  ، به طور حتممصرف می شود سه کربنی فسفات دار ترکیبنوعی  آن که در واکنشی) 4

مرتبط به هم  يا  مختلف در شبکه یکه در دستگاه گردش خون خود، سه نوع رگ خون يدر رابطه با هر جانور ریز ي   نهیکدام گز -195
  ذکر شده است؟ یدارد، به درست

 دار حاصل سوختن آمینواسیدها هستند.   ۀ مواد زائد نیتروژنهم) 1
 . باشد یم یاسکلت داخل يدر ساختار بدن خود دارا) 2
 . باشد یدر سطح بدن خود م یقطعاً فاقد ترشحات مخاط) 3
  .پردازد یم زا يماریبه مقابله با عوامل ب ،یراختصاصیغ یمنیا يها اختهیبا کمک ) 4

  درستی نشان داده نشده است. فقط فنوتیپ فرد شمارة .............. به  به بیماري ................. باشد، اگر دودمانۀ زیر مربوط -196

 
  17 –ها  ها و گرفتگی ماهیچه کاهش توان کنترل ماهیچه )1
 12 -(غالب وابسته به جنس)  Dراشیتیسم مقاوم به ویتامین  )2
 18 -ون در موقع لزوم عدم انعقاد خ) 3
 10 -عدم وجود آنزیم سازنده رنگیزة سیاه در بدن ) 4
 ، درست است؟ودش ینممحسوب شش ها که جزئی از ظرفیت حیاتی هوایی  کدام عبارت در ارتباط با حجم -197

  ود.ش یا خارج مه شپس از دم عمیق با انجام بازدم عمیق از ش )1
  ود.ش یطی فرآیند بازدم مدل گاز ها و تبا هاي هوایی کیسهباعث باز ماندن  )2
  مجاري هادي بیشتر است.دمی وارد شده به ) میزان اکسیژن آن نسبت به هواي 3
  )جزئی از ظرفیت تام بوده و در تعیین حجم تنفسی در یک دقیقه نقش دارد.4
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  است؟ یر همواره درستچند مورد از موارد ز ،ادرار یهتخل یندبا توجه به فرا -198
   شود. به آن وارد می میزراه يرانده شده و پس از باز شدن اسفنکتر ابتدا یشپ یزنايم شکل یدوک یچهماه هاي یاختهدر اثر انقباض  الف) ادرار

   شود. ارسال می يمرکز یشده و به دستگاه عصب یجادعمل ا یلپتانس، مثانه یهاي حس ادرار، در گیرنده یهفعال شدن انعکاس تخل درپیب) 
   شود. می یکآن تحر ةیوارموجود در د یکشش حسی هاي مثانه، گیرنده اي یچهماه ۀیساز ورود ادرار به ک ج) بالفاصله پس

   .گذرد یپروستات م ةغد یانشود که از م راه باز شده و ادرار به آن وارد مییزم يابتدا اسفنکترانقباضات مثانه، درپی افزایش شدت د) 
  صفر) 4 3) 3 2) 2 1) 1 
 خت بید و نوعی قارچ سبب افزاییش جذب بسیاري از مواد معدنی در خاك توسط این گیاه شده است. همزیستی بین در -199

 ها قرار دارد که اغلب اعضاي آن ................... . اي از قارچ این نوع قارچ معموال در شاخه
  آورند.  دست می هاي آلی به انرژي خود را از تجزیۀ مولکول )1
   گیرند. ثانویه گیاهان قرار میدر معرض ترکیبات ) 2
  کنند که نیمی از محتواي ژنتیکی سلول سازنده خود را دارند.  هایی تولید می هاگ) 3
 کنند.  هاي باریک و طویل ایجاد می هاي هاپلوئید ریشه پس از رویش سلول) 4
 وان گفت که ............................ ت یم ندارند.شمارة هشت را نفره، پدر و پسر برخالف مادر و دختر، توان تولید عامل انعقادي  4اي  در خانواده -200

  مادر خانواده برخالف دختر خانواده قطعاً ناخالص است. )1
   ) پسر خانواده همانند دختر خانواده قطعاً خالص است.2
   را به پسر خود منتقل کند. الل مغلوب) ممکن است پسر خانواده 3
  را به دختر خود منتقل کند. الل مغلوبه ) ممکن است دختر خانواد4
 میلیون سال بعد از اولین انقراض گروهی کدام اتفاق رخ داد؟  70 -201

 ها را از بین برد.  درصد از گونه 83انقراض گروهی دیگر تقریبا با همان ابعاد اتفاق افتاد و  )1
 براي نخستین بار پوسته محافظ در تخم نوعی جانور ایجاد شد.  )2
 شدند.  ارزي پدید ین جانوران خشکیاول )3
 دارانی با سطوح تنفسی مرطوب وارد خشکی شدند.  مهره )4

 جاندارانی که قادر به انجام مراحل مختلف چرخه سلولی ................  -202
 ندارند.  DNAهستند، هیج محدودیتی براي تعیین ترتیب و تعداد بازها در یک رشته  )1
 ها وجود ندارند.  هاي آن گهانی ژنتیکی در سلولانیستند، امکان تغییر ن) 2
 ها آرایش پیدا کرده است.  هاي آن هاي میکروتوبولی، به صورت منظم در سلول نیستند، دسته )3
 کند.   ها به هم متصل می استر هر مولکول قند و فسفات را در مادة ژنتیک آن هستند، پیوند فسفو دي) 4

  است؟ نادرست در بدن انسان، ینه درمورد مراحل تشکیل یاختۀ تخم و جایگزینیکدام گز -203
 کند.  روز بعد از لقاح، بالستوسیست به جداره دیوارة رحم نفوذ می 6حدود  )1
 رود.   هاي متوالی آن باال می نسبت سطح به حجم بالستوسیست در لولۀ فالوپ با تقسیم) 2
 اووسیت ثانویه است. سلولی اي غشايده، از فسفولیپیتازه تشکیل شده تخم ۀاختی غشاي ايدهفسفولیپیبیشتر ) منشاء 3
 اي آمنیون و کوریون هستند.   هاي محافظتی و تغذیه پرده فاقدقبل از عمل جایگزینی  ستیالستوس) ب4

  د؟کن کامل می ینادرسترا به  زیر ۀجمل کدام گزینه -204
 .............» فعالیت آنزیم .................... وجود دارد........ که در آنها امکان پیکري يها  هدر گیاهان یاخت«
 ممکن است دیوارة دومین در اطراف پروتوپالست خود داشته باشند.  –) روبیسکو 1
  رود. به طور قطع در ساختار آنها ترکیبات لیپیدي به کار می -) هلیکاز درون هسته2
  شود. مشاهده می در آن ها 2 نوع مراز پلی RNAفعالیت  وارههم –تري فسفات  آدنوزین کنندة ه) تجزی3
  در تبادل مواد نقش دارند. هاي پالسمودسم کانال –در غشاي داخلی میتوکندري  ATP ة) سازند4

  ند؟ک یتکمیل مصحیح  ، عبارت زیر را به طورکدام گزینه -205
  »..............وان گفت به طور حتمت ی...... ، مدر رابطه با گیاهان گلداري که ........«
  ر نباشد.ت هنند که طول روز از حد معینی کوتاک یزمانی ساختار تولید کننده میوه را تولید م – روز کوتاه هستند )1
 رود.  از بین میکند و سپس  در یک فصل رشد، چرخه زندگی خود را تکمیل می –) شب کوتاه هستند 2
 دهند.  اند و در انتهاي دورة دوم گل می در انتهاي دورة اول داراي ریشه، ساقه و برگ –تند دوساله هس) 3
 شوند.  شیمیایی عامل خفتگی، در پاسخ به دماهاي پایین تجزیه می مواد – سرما دارند ةنیاز به گذراندن یک دور رویش) براي 4
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 محل انجام محاسبات

xمکان  در Aاز نقطۀ  xمتحرکی روي محور  -206 m= به نقطۀ  s3 زمان مدت طی 4+
B رسد و از نقطۀ  میB مدت زمان  طیs4  به نقطۀC رسد. اگر سرعت متوسط  می

3 با برابر Bنقطۀ تا  Aنقطۀ  متحرك از m
s

m برابر با Cنقطۀ تا  Bنقطۀ و از  −
s

5 
  کدام است؟ SIدر  Cباشد، مکان نقطۀ 

1( 25 2( 10 3( 15 4( 11 
متحرك در سرعت  سهمی شکل زیر است.ها در حال حرکت است، مطابق xبر روي محور که زمان متحرکی  –نمودار مکان  -207

tلحظۀ  s=   ، چند متر بر ثانیه است؟5
1( 14-  
2( 28-  
3( 42-  
4( 21-  

5شود. اگر این گلوله فاصلۀ  از سطح زمین بدون سرعت اولیه رها می hاي از ارتفاع  در شرایط خأل، گلوله -208
9

h  پایانی مسیر

210mgبرخورد گلوله به زمین چند متر بر ثانیه است؟  اندازة سرعتطی کند،  1sحرکتش را در مدت 
s

 = 
 

  

1 (15 2 (20 3 (25 4 (30 
0ضرایب اصطکاك ایستایی و جنبشی  افقی با یروي سطح که 6kgجسمی به جرم  به در شکل زیر -209 0و  /3 قرار دارد،  /25

Fنیروي افقی  N= Fاگر پس از مدتی نیروي . شود وارد می 24 N′ = سمت پایین به جسم اعمال  هم در راستاي قائم و به 20

10 ن صورت ...............در ایشود،  N(g )
kg

=  

   .ماند چنان ساکن می هم جسم) 1
  ایستد. حرکت جسم کندشونده شده و پس از مدتی می )2
  دهد. با سرعت ثابت به حرکتش ادامه میو سپس شده کندشونده  در ابتدا حرکت جسم )3
  چنان تندشونده است. حرکت جسم هم )4

22 به بزرگی یآسانسور با شتابکه کف آسانسوري قرار دارد. هنگامی  2kgجسمی به جرم  -210 m

s
، رود باال میصورت کندشونده  بهو  

برحسب متر بر مجذور شتابی اندازة  است. آسانسور با چه Nبا برابر شود،  نیرویی که از طرف جسم بر کف آسانسور وارد می اندازة

m(gشود؟  Nهمان مقدار از طرف جسم نیروي وارد بر کف آسانسوراندازة و چگونه رو به پایین حرکت کند تا ثانیه  )
s

= 210  

 ، کندشونده  2 )2  ، تندشونده2) 1
 ، کندشونده  1 )4  ، تندشونده1 )3

  یابد؟ آن چند درصد افزایش می بزرگی سرعتبرسد،  44به 40از  SIتکانۀ جسمی در ة اندازاگر  -211
1 (21 2( 10 3( 84 4( 4  
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 محل انجام محاسبات

10mثانیه از  15کیلوگرم در یک جادة افقی در مدت  1500اتومبیلی به جرم بزرگی سرعت  -212
s

20mبه  
s

د. توان متوسط رس می 
 است؟اتومبیل در این مدت چند کیلووات برایند نیروهاي وارد بر 

1 (5000  2( 15  3( 5  4 (15000 
 هانرژي جنبشی گلول ،از سطح زمین ۀ چندمتريشود. در فاصل اي رها می گلولهمتري سطح زمین  20در شرایط خأل و از ارتفاع  -213

1
  (سطح زمین را مبدأ انرژي پتانسیل گرانشی درنظر بگیرید.) است؟ آنانرژي پتانسیل گرانشی  برابر 3
1 (5 2( 10 3( 13 4 (15  

  یابد؟ در چه صورتی بیشینۀ شتاب آونگ افزایش میدهد.  حرکت هماهنگ ساده انجام می سطح زمین ر نزدیکیدیک آونگ  -214
  رم آونگکاهش ج )2  ) افزایش جرم آونگ1
 ) افزایش ارتفاع آونگ از سطح زمین4  کاهش طول آونگ )3

 ،ترتیب از راست به چپ . بهدهد ، نشان میدر حال انتشار هستنددر یک محیط  کهرا  Bو  Aشکل زیر نقش دو موج عرضی  -215
بیشینۀ چند برابر  Aر موج دذرات محیط  سرعت بیشینۀ واست  Bانتشار موج  سرعتچند برابر  Aانتشار موج  سرعت
  است؟ Bموج ذرات محیط در  سرعت

1و  1) 1
4   

  4و  1 )2

1و  4 )3
2  

4 (1
  4و  2

 

 120dBتراز شدت صوت برابر بـا  ، برحسب متر، چشمهاز این  اي است. در چه فاصله 1200Wیک چشمۀ صوتی متوسط توان  -216

WIاست؟  , )
m

12
0 210  )داریم.نو اتالف انرژي  3

1 (1 2( /0 1   3( 10  4 (/0 01  

300m)، 1موج در محیط ( سرعتیابد. اگر  درجه انحراف می 15، 2به  1ی در عبور از محیط صوت یموج -217
s

در  موج عتسرباشد،  

  چند متر بر ثانیه است؟ )2(محیط 
1 (150 2   

2( 150 6    

3( 300 6   

4 (600   ww
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 محل انجام محاسبات

ترتیب از راست به چپ چگونه  دهد. به یدة فوتوالکتریک رخ میشود و پد یک الکتروسکوپ تابیده می کالهکرنگی به  پرتو تک -218
  ها را افزایش داد؟ ها و تعداد آن توان انرژي جنبشی فوتوالکترون می
   کاهش شدت نور فرودي ،موج نور فرودي ) کاهش طول1
  نور فرودي ) افزایش شدت نور فرودي، کاهش طول موج2
  فرودي جافزایش طول مو ،افزایش شدت نور فرودي )3
  فرودي افزایش شدت نور ،روديفنور  موج ) کاهش طول4

5nالکترون در تراز اتم هیدروژن  در یک -219 ′2nقرار دارد. اگر الکترون به تراز  =  متفاوتبا انرژي برود، چند نوع فوتون  =
  کند؟ گسیل تواند  می
1 (4 2 (10 3( 6 4 (8 

 40واپاشی شده برحسب زمان رسم شده است. پس از هاي  هستهمانده و  باقیپرتوزاي  هاي هستهنمودار تعداد ، ل زیردر شک -220
 شوند؟ واپاشی می مادر اولیههاي  ساعت چه تعداد از هسته

1 (1000  
2 (1500   
3( 2000   
4 (3000   

3Aqالکتریکی  هايداراي بار کهگلولۀ کوچک فلزي مشابه  ود -221 C= + µ  8وBq C= − µ متري  سانتی12در فاصلۀ باشند  می
از هم قرار دهیم به هم نیروي  متري سانتی 10فاصلۀ  درهم تماس داده و  اها را ب کنند. اگر گلوله وارد میرا  Fنیروي یکدیگر به 
F′ اندازة نیروي کنند.  وارد میF′ نیروي   چند برابر اندازةF ؟است  

1 (3
8

  2 (5
16

  3( 8
3

  4 (16
5

   

0 الکتریکی گرم و بار میلی 2اي به جرم  ذره -222 4/ C+ µ 100الکتریکـی منفی با پتانسیل  اي هاز مجاورت صفحV−  سـرعت بـا  و 

0گی به بزرافقی  10mv
s

ذره بـه   بزرگـی سـرعت  اي که در آن  نقطه الکتریکی شود. پتانسیل سمت صفحۀ مثبت پرتاب می  به =

6 m
s

 نظر شود.) (از نیروي وزن و اتالف انرژي صرف چند ولت است؟ ،رسد می 
1 (260   
2 (84   
3( 60   
4 (40   

2به ظرفیت  تختی خازن -223 Fµ  40به یک باتري متصل است و بار Cµ فاصـلۀ بـین    ،در آن ذخیره شده است. اگر در همین حالت
 دهد.) (فروریزش الکتریکی رخ نمی کند؟ ژول تغییر می صفحات خازن را نصف کنیم، انرژي ذخیره شده در آن چند میلی

1 (/0 2  2 (/0 4  3( 200  4 (400  
چنـد   Aباشـد، مقاومـت   Bسیم قطر مقطع برابر  A ،3اگر قطر مقطع سیم  .در اختیار داریم Bو  A م جرمه دو سیم مسی -224

 است؟ Bبرابر مقاومت

1 (9  2 (1
9

  3( 81  4 (1
81
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 محل انجام محاسبات

ولت  16آن ر دو سوات و اختالف پتانسیل  12توان تلف شده در مولد  ،عبور کند 4Aجریان  در یک مدار هرگاه از مولدي -225
 (تنها یک مولد درمدار وجود دارد.)  کدام است؟ SIبرحسب  باشد. نیروي محرکه و مقاومت درونی مولد می

4و 20) 2   1و 19) 1
3

3و 19 )3   
4

0/و 20) 4    5    

 چه تغییري خواهد کرد؟ترتیب از راست به چپ  به 3Lو  1Lهاي  را باز کنیم، نور المپ Kاگر کلید  .اند ها مشابه در شکل زیر، المپ -226
 
 یابد میافزایش  –یابد می) افزایش 1
  یابد. میافزایش  –یابد  می) کاهش 2
  یابد. میکاهش  –یابد  میافزایش  )3
 یابد. میکاهش  –یابد  می) کاهش 4

qو بار  mg5اي به جرم  ذره -227 C= − µ20  32 سرعتاز غرب به شرق با 10 m
s

هاي  شود که در آن میدان وارد فضایی می ×

0الکتریکی و مغناطیسی یکنواختی وجود دارند. بزرگی میدان مغناطیسی  تسال و جهت آن رو به شمال و بزرگی میدان  /5

الکتریکی 
3

10 N
C

کدام گزینه با مطابق برحسب متر بر مجذور ثانیه و جهت آن و جهت آن رو به باال است. بزرگی شتاب ذره  

 نظر کنید.) ؟ (از وزن ذره صرفاست

38) 2  ) صفر 1  ، باال×10

3( 38  ، پایین8) 4  ، پایین×10
جهـت   Kلوله و در نزدیکی آن قرار دارند. در لحظـۀ وصـل کلیـد     دو حلقۀ فلزي نازك و سبک باال و پایین سیم ،مطابق شکل -228

 است؟ کداماز راست به چپ ترتیب  به Dو  C هاي ایی در حلقهجریان الق
 
 
 

1 (2 ،2 
2 (2 ،1 
3( 1 ،1 
4 (1 ،2 

0باگذرد برابر  می 20Ωبیشینۀ جریان متناوبی که از یک حلقۀ رسانا به مقاومت  -229 5/ A  ثانیه،  2است. اگر این حلقه در مدت

1دور بچرخد، در لحظۀ  100
600

t s=،  نیروي محرکۀ القایی در حلقه چند ولت است؟ اندازة 

1 (10 3 2 (5 3  3( 5 2 4 (5 
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 18 :ۀصفح علوم تجربی   فیزیک
 

 محل انجام محاسبات

با نزدیک  ،تر از قطر چشمۀ نور باشد در بزرگیک جسم کدر بین یک پرده و چشمۀ نور گسترده قرار دارد. اگر قطر جسم ک -230
 کند؟  سایه به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر می شدن جسم کدر به پرده، قطر سایه و پهناي نیم

 افزایش، افزایش) 2  کاهش، افزایش) 1
 کاهش، کاهش) 4  افزایش، کاهش )3

در  بآ لیتـر  3اسـت. اگـر    250cmو سطح مقطع قسمت باالیی ظرف  cm2200در شکل زیر، سطح مقطع قسمت پایین ظرف  -231
شـود؟   چنـد نیوتـون مـی   آب از طـرف  نیـروي وارد بـر کـف ظـرف     پـس از ایجـاد تعـادل، انـدازة     داخل ظرف خالی بریزیم، 

)N kgg ,
kg m

= ρ بآ= 310 1000( 

1 (60   
2 (80   
3( 30   
4 (15   

1نمایی برابر با در یک آینۀ محدب بزرگ -232
3

 متر است؟ است. فاصلۀ تصویر تا آینه چند سانتی cm9و فاصلۀ جسم تا کانون آینه برابر با  

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
اند را  به هم جوش داده شدهسرتاسر  طول هستند و درجۀ سلسیوس هم 35تیغه که در دماي هاي زیر، سه وضعیت دو  شکل -233

Cuد درست باشد؟ توان دهد. کدام گزینه می نشان می Fe( )α > α  

                                                                               
  3 ?θ 2 (پ = ?θ 1 (ب = 35 Cθ =  (الف °

1 (C2 45θ = C3و ° 60θ = ° 2 (C2 45θ = C3و ° 25θ = ° 
3( C2 25θ = C3و ° 45θ = ° 4 (C2 25θ = C3و ° 15θ = ° 

32آب  200gگرماسنجی محتوي  -234 C°  .300استg  50آب C° ریزیم و پس از مدتی دماي تعادل را اندازه  را درون آن می
38گیریم. اگر دماي تعادل مجموعه  می C°  ادل گرمایی با محیط از تب(باشد، ظرفیت گرمایی گرماسنج چند ژول بر کلوین است؟

Jنظر شود.  بیرون صرف
kg.K

=  )cآب4200

1 (3360 2 (1680 3( 5040 4 (6720 
را به  طور وارونه در سطح آب قرار داده و آن متر که پر از هواي محیط است را به 4/12ل طو یک لولۀ آزمایش بهزیر، مطابق شکل  -235

1دهیم. اگر آب به اندازة  پایین فشار می
4

فته است؟ (دما را ثابت ارتفاع لوله در آن باال بیاید، چند متر از طول لوله در آب فرور 

0 فرض کنید، 99P kPa=،N kg(g ,
kg m

= ρ بآ= 310 1000 

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

 
 

 
 

ww
w.
ka
no
on
.ir

Fmoeini.ir telegram/success100

براي دانلود تمامی آزمون هاي آزمایشی کانال ما را در تلگرام دنبال کنید



 19 :ۀصفح علوم تجربی   شیمی
 

 محل انجام محاسبات

 ............... .  جز بهاست،  درستو سدیم لیتیم ة زیر، دربارهاي  همۀ عبارت -236
 است.  بیشترهیدروژن  ازدر محدودة مرئی  سدیم) شمار خطوط طیف نشري خطی 1
 نقطۀ ذوب و جوش سدیم از لیتیم کمتر است. ) 2
 کنند.  هاي آن در شعلۀ رنگ قرمز تولید می ) لیتیم و ترکیب3
 باشد.  می 0= هایی با دوره فقط داراي الکترون برخالف اتم سایر عناصر هم ) اتم لیتیم4

mXاگر در گونۀ -237 +93
S یونهاي  تفاوت تعداد نوترون و الکترون برابر تعداد نوترون 41 −32 2

 است؟ کدام m باشد، 16
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5  
) شده، چند مورد از مطالب زیر درست است؟ با توجه به عنصرهاي داده -238 A , B , C , D)20 36 25 35  

[Ar] آن به صورتة بوده و آرایش الکترونی فشرد sعنصرهاي دستۀ وجز A الف) اتم s24  .است 
 است.  یالکترون ظرفیت 8داراي  B ب) اتم

C است و یون جدول تناوبی چهارمة و دور d عناصر دستۀ وجز C پ) عنصر = داراي دو الکترون با 3+ 2 باشد.  می 

 باشد.  می B است و آرایش الکترونی این یون همانند −D به صورت D ت) نماد یون پایدار اتم
1 (1 2(2  3 (3 4 (4 
 ... ................ جز بههاي زیر درست هستند،  همۀ عبارت -239

 کلرید توسط فارادي به کشف الکترون منجر شد. (II)هایی مانند برقکافت محلول قلع ) اجراي آزمایش1
 ساز کشف پروتون به عنوان دومین ذرة زیراتمی شد.  زمینه X) مطالعۀ گستردة هنري موزلی روي پرتوهاي 2
 یابد.  ژي نوارهاي طیف نشري خطی اتم هیدروژن، تراکم نوارها در قسمت مرئی کاهش می) با افزایش انر3
ر اتم کافی را براي مشخص کردن آدرس یک الکترون د mlو  n ،lهاي تجربی، سه عدد کوانتومی  ) دانشمندان در توجیه مشاهده4

 ندانستند. 
  چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -240

شود که در ساختار لوویس هر مولکول  می کنند که در آن گازي تولید دي استفاده مییهاي کارب ها اغلب از چراغ غارشناسالف) 
 شود.  النسی یافت میاپیوند کوو 3آن 

ناپیوندي با هم هاي  پیوندي و شمار جفت الکترونهاي  الکترون ، شمار جفتطبیعیگاز  ناقص دار سوختن کربنة ورداب) در فر
 برابر است. 

 است.  اکسید مولکول کربن دياکسیژن در هاي  برابر شمار اتم 5/1هالوژن هاي  کلرید شمار اتم فسفرتري مولکولپ) در 
O ت) مقایسۀ O>2  نسبت داد.  ها آب و پایداري شیمیایی آنپذیري این دو گاز در  توان به انحالل می را 3

1 (1 2 (2 3 (3 4(  4 
شـمار  گـروه متیـل قـرار گیـرد، نسـبت       ها آناز نیمی دیگر جاي  بهاتم کلر و  ،ها اگر در مولکول اتن به جاي نیمی از هیدروژن -241

   پیوندي به ناپیوندي در این ترکیب کدام خواهد بود؟ هاي الکترون جفت
1 (1 2 (5/0 3 (2 4 (5/1 
جـرم   (I)است. اگر در واکنش 6/0 ،در شرایط دما و فشار یکسان (I)به واکنش (II)نسبت حجم اکسیژن آزادشده در واکنش -242

 و شـوند موازنـه   هـا  شـود؟ (معادلـه   مـی  جامد تولیـد ة گرم ماد، چند (II)گرم باشد، در واکنش 202شده  مصرفة دهند واکنش

K , N , O , Cl / : g mol−= = = = ⋅ 139 14 16 35 5( 

  I) KNO (s) K O(s) N (g) O (g)→ + +3 2 2 2  

  II) KClO (s) KCl(s) O (g)→ +3 2  
1 (25/37 2 (5/74 3 (5/122 4 (5/372  
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 20 :ۀصفح علوم تجربی   شیمی
 

 محل انجام محاسبات

  درست است؟ ها آنة شده، کدام مطالب زیر دربار داده هاي با توجه به شکل -243

               
                  )1                      (                    )2)                                           (3(    
 گاز نیتروژن باشد. ة دهند تواند نشان می )2الف) شکل (

 ) قطبی هستند. 2(ة ) برخالف ماد3(ة مادة سازندهاي   لوب) مولک
 گیري کرده و قطبی هستند.  ) در میدان الکتریکی جهت1( ةمادهاي  پ) مولکول

 ) است. 3(ة ) بیشتر از ماد2(ة مادهاي  ت) گشتاور دوقطبی مولکول
 ) الف، پ4 ) ب، پ3 ت ) ب،2 ت) الف، 1
12شکر شکل زیر، نمایی از آغاز و پایان انحالل مقداري  -244 22 11(C H O گرم شکر  mدهد. اگر می نشان C25آب در دمايدر را  (

245دارايمجموع در نشده  حل 418 10/ ، C25در دمايپذیري شکر  حاصل چقدر است؟ (انحالل اتم باشد، جرم محلول سیرشده ×

O)گرم آب است). 100گرم در  205برابر  , C , H : g mol )−= = = ⋅ 116 12 1  
236 02 10A(N / )= ×  

1 (300  
2 (915  
3 (4/983  
4 (615 
 340آمونیـاك در  محلول سیرشـده  گرم باشد، غلظت  4/0اتمسفر برابر  10پذیري گاز آمونیاك در دماي اتاق و فشار  اگر انحالل -245

لیتـر از محلـول    تقریبـاً چقـدر اسـت و ایـن محلـول چنـد میلـی        ppm برحسـب  ،اتمسـفر  2گرم آب در همان دما و فشار 
pH اسید با هیدروکلریک = N) تواند خنثی کند؟ می را 1 ,H :g.mol )−= = 114 1  3 4NH HCl NH Cl+ →  

1(−160 40  2(−800 40  3(−160 800  4(−800 800  
4سوم پگرم نمک ا 4/98 -246 27(MgSO . H O)  گرم مس  6/69را به همراه(II) دهیم تا  سولفات آب پوشیده آنقدر حرارت می

گرم باشد، تعداد آب  72موجود در ظرف واکنش برابر با ها خارج شود، اگر تغییر جرم مواد جامد  جود در آنوتمام آب تبلور م
1تبلور در نمک مس کدام است؟ 

4 4 2160 120 18(CuSO ,MgSO ,H O :g.mol )−= = =  
1(2  2(3  3(4  4(5  
  باشد؟ یم کدام یک از موارد زیر صحیح -247

 تر از تغییرات شعاع اتمی در بین نافلزات است.  تغییرات شعاع اتمی در بین فلزات بیش، یاز جدول تناوبسوم ) در دوره 1
 دهد.  هیدروژن عنصري از گروه اول جدول تناوبی است که به آسانی با بیشتر عنصرها از جمله اکسیژن واکنش می) 2
 رسد.  گاز نجیب نمی یهاي واسطه به آرایش الکترونکدام از فلز ) کاتیون حاصل از هیچ3
 میلیارد سال پایدار است، اما عمر هستۀ بقیۀ اکتینیدها بسیار کوتاه است.  5/4هستۀ پایدارترین شکل عنصر اورانیم تا نزدیک به ) 4
 (نمادهاي انتخاب شده فرضی هستند.) ، چند مورد از موارد زیر درست هستند؟است اي شده که بخشی از جدول دوره با توجه به جدول داده -248

  Y  H  G  F  E  D  C  B  A نماد عنصر
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 عدد اتمی

 دارد.  Yاز نظر شیمیایی شباهت فراوانی به عنصر Dالف) عنصر
 پذیري کمتري دارد.  واکنش Aنسبت به عنصر Yب) عنصر

 کند.  می ، شعاع اتمی و یونی کاهش پیداGبه سمت Aپ) با حرکت از
 رسد.  می (Kr)با گرفتن یک الکترون به آرایش گاز نجیب بعد از خود Gت) عنصر

 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

 گرم شکر 4/683

m نشده حل گرم شکر→  
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 21 :ۀصفح علوم تجربی   شیمی
 

 محل انجام محاسبات

باشد، جرم مواد داخل ظرف در پایان،  %50فرض اینکه بازده واکنش خالص را حرارت دهیم، با %98اگر مقداري آلومینیم سولفات -249

127کنند؛ ها در واکنش شرکت نمی ناخالصی( چند درصد جرم اولیه است؟تقریباً  32 16(Al , S , O : g mol−= = = ⋅  

  Al (SO ) (s) Al O (s) SO (g)∆→ +2 4 3 2 3 33  
1 (3/34 2 (6/65 3 (5/66 4 (4/34 

1از سوختن کامل -250
12

11اکسید با چگالی دي لیتر گاز کربن 20 ،مول از یک آلکان  1/ g L−⋅  است. کدام گزینه، یک تولید شده

112دنظر است؟رایزومر از آلکان مو 16(C , O : g mol )−= = ⋅  
 متیل پنتان دي -2،2) 2  متیل پنتان-2) 1
 زنجیر ) پنتان راست4  اتیل هگزان -3) 3
 شده، گرافیت است.) است؟ (کربن استفاده نادرستبا توجه به شکل زیر، کدام گزینه  -251

 
 
1(H∆ 110−/برابر 1  کیلوژول است.  5
2(CO (g)2 ازCO(g)  پایدارتر بوده وCO  .نیز از گرافیت پایدارتر است 
 شود.  کمتر می CO(g)ه کنیم، سطح انرژيد) اگر به جاي گرافیت از الماس استفا3
 اي است.  مرحله دو واکنش فوقهمانند نیز  H2و  N2از گازهاي  ) واکنش تولید آمونیاك4

C) آنتالپی پیوند -252 H)− به میزان kJ mol−⋅ C) نـد تـر از آنتـالپی پیو   بـزرگ  174 Cl)−  پیونـد  و آنتـالپی (Cl Cl)−   بـه میـزان 

kJ mol−⋅ H) کمتر از آنتـالپی پیونـد   1189 Cl)−    اسـت. آنتـالپی واکـنش CH (g) Cl (g) CCl (g) HCl(g)+ → +4 2 44 4 
   برحسب کیلوژول کدام است؟

1(−460  2(−230  3(+460  4(+230  
  است؟ نادرستکدام گزینه  -253

بیمارانی که مشکالت تنفسی دارند، در شرایط اضطراري نیاز به تنفس از کپسول گاز اکسیژن خالص دارند که بیانگر اثر غلظت بر سرعت ) 1
 ست. واکنش ا

 دهد.  اي از زمان رخ می دهد هر تغییر شیمیایی در چه گسترده ) آهنگ واکنش کمیتی است که نشان می2
 د. سوز در یک ارلن پر از اکسیژن میآهن  تیغۀ) 3
 شود. رنگ می دهد، اما با گرم شدن، محلول به سرعت بی پرمنگنات با یک اسید آلی در دماي اتاق به کندي واکنش می محلول بنفش رنگ پتاسیم) 4
M(s) واکنشدر  3MClبراي تولید یک مول  شده ، گرماي مبادلهداده شدههاي  با توجه به واکنش -254 Cl (g) MCl (s)+ →2 32 3 2 

   برابر چند کیلوژول خواهد بود؟
1(M(s) HCl(aq) MCl (aq) H (g) ; H a+ → + ∆ =3 2 12 6 2 3  
2(HCl(g) HCl(aq) ; H b→ ∆ =2  
3(H (g) Cl (g) HCl(g) ; H c+ → ∆ =2 2 32  
4(MCl (aq) MCl (s) ; H d→ ∆ =3 3 42 2  

1(a b c d6 3
2

− − +   2(a b c d− − +6 3   

3(a b c d6 3
2

+ + +   4(a b c d6 3+ + +  
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 22 :ۀصفح علوم تجربی   شیمی
 

 محل انجام محاسبات

Nمـول  8/22واکنش تجزیـۀ   -255 O2 2طـی واکـنش   5 5 2 22 4 108( N O (g) NO (g) O (g) ; H kJ)→ + ∆ = را در نظـر   −
حجـم   ،36 ثانیـۀ قبـل بشـود و در    ثانیـۀ  12برابـر   4/0سرعت واکـنش   ،ثانیه از آغاز واکنش 12بگیرید. اگر پس از گذشت هر 

tزمـانی ة هنگ مصرف گرما در بـاز آباقیمانده باشد، ة دهند برابر حجم واکنش 3/1واکنش تولیدشده در این هاي  وردهافر =  تـا  0

24t s= در این واکنش برابر با چندkJ s−⋅    است؟ 1
1 (75/15 2 (25/11 3 (55/17 4 (25/14 
صورت زیر است. با توجه به ساختار داده شده،  هاي قلبی است که ساختار آن به پرمصرف بیماريپروکائین از جمله داروهاي  -256

 است؟  نادرستعبارت بیان شده در کدام گزینه 

C«صورت  ترکیب آروماتیک به نمولکولی ای ) فرمول1 H N O13 21  است. » 3
 وجود دارد.  اتم با آرایش مسطح مثلثی 8) در ساختار این مولکول 2
 باشد.  هاي عاملی آمینی و آمیدي می ) پروکائین همانند آسپارتام داراي گروه3
 است.  7هاي ناپیوندي برابر  الکترون هاي پیوندي به شمار جفت الکترون ) نسبت شمار جفت4

ماندة در ظرف  قدر حرارت داد تا جرم جامد باقی همراه مقداري ناخالصی آنبه  NaHCO3گرمی  100آموزي به یک نمونۀ  دانش -257

دست آورد. اگر بازدة  درصد به 2/67کربنات در نمونۀ اولیه را  ثابت ماند و از روي کاهش جرم مواد جامد درصد خلوص سدیم بی

انجام داده باشد، درصد خلوص واقعی سدیم  درصد محاسباتش را 100آموز اشتباهاً با بازدة  درصد بوده باشد و دانش 80واکنش 

Na)مانند)  ها دست نخورده باقی می کربنات در نمونۀ اولیه کدام است؟ (ناخالصی بی ,O ,C ,H :g.mol )−= = = = 123 16 12 1  

1 (76/53 2 (64/80 3 (00/84 4 (92/73 
واکنش برحسب کیلوژول و دماي  ∆H ،صورت زیر است. با توجه به نمودار فرضی به یشبراي واکن ∆Sبرحسب  ∆Gنمودار  -258

 واکنش برحسب کلوین کدام است؟ 

1» (+100« - 200  
2» (+100 «- 500  
3» (−100« - 500  
4» (−100 «- 200  

 هاي زیر بیشتر است؟  میزان افزایش نقطۀ جوش کدام یک از محلول -259
0/) 2  موالل اتانول در آب 2) 1  لرید در آبک موالل کلسیم 6
3 (/0 0/) 4 کلرید در آب موالل سدیم 8  فسفات در آب موالل سدیم 3
 کدام موارد از مطالب زیر صحیح هستند؟ -260

 . است ریزمادههاي  ید مخلوطی ناهمگن و پایدار، حاوي ذرهیالف) کلو
 کنند.  می را پخش، همانند کلوئیدها نور ها یونب) سوسپانس

 شوند.  هاي گیاهی یافت می اي از اسیدهاي آلی دراز زنجیر هستند که فقط در روغن اسیدهاي چرب دستهپ) 
 ت) محلول اسیدها و بازها، رساناي جریان الکتریکی هستند و میزان رسانایی برابري دارند. 

 گویند.  هاي کلوییدي، حرکت براونی می هاي دائمی و منظم ذره به حرکتث) 
 » ب« فقط )4 »ت«و  »پ«) 3 »ث«و  »ب«) 2 »پ« و »الف«) 1
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 23 :ۀصفح علوم تجربی   شیمی
 

 محل انجام محاسبات

 موجود هستند. یکسانیدر دو ظرف جداگانه در دماي  HNO2 محلول یک موالر یک لیتر و HCN محلول یک موالریک لیتر  -261

  کدام عبارت درست است؟

 اسید بیشتر از غلظت یون نیتریت در محلول نیترواسید است.  حلول هیدروسیانیک) غلظت یون سیانید در م1
 دهد، ولی در نهایت حجم گاز اکسیژن تولیدشده برابر است.  اسید، نسبت به محلول نیترواسید کندتر واکنش می ) فلز منیزیم با محلول هیدروسیانیک2
3( pH سید ازمحلول هیدروسیانیک اpH محلول نیترواسید بیشتر است و سرعت واکنش فلز با pH  .محلول اسیدي رابطۀ عکس دارد 
 محلول نیترواسید است.  در HNO2 اسید کمتر از غلظت مولکول در محلول هیدروسیانیک HCN ) غلظت مولکول4

، لسیوسس درجۀ 25موجود است. این محلول در دماي  02/0یونش  درجۀلیتر و  میلی 400به حجم  داسی محلولی از استیک -262

pH لیتر محلول آمونیاك با میلی 800توسط  /= 11 52و ثابت یونش 7 اسید چند  محلول استیک pH خنثی شده است. ×−10

5 بوده است؟ 0 7(log / )=  

1 (3/1 2 (3/2 3 (7/1 4 (7/2 

 زیر صحیح است؟هاي  با توجه به جدول زیر، کدام یک از عبارت -263

  2 02 0 34A (aq) e A(s) E / V+ −+ → = +  

  0 0 8B (aq) e B(s) E / V+ −+ → = +  

  2 02 0 76C (aq) e C(s) E / V+ −+ → = −  

  2 02 0 25D (aq) e D(s) E / V+ −+ → = −  

 ، نگهداري کرد. Cتوان در ظرف می را +Bالف) محلول حاوي
 کاسته خواهد شد.  Dرفته از جرم ، رفتهAو Dب) در سلول گالوانی حاصل از

Bقدرت اکسندگی به صورتۀ پ) مقایس A C D+ + + +> > >2 2  خواهد بود.  2
 د. یاب می افزایش، SHEمحلول SHE،pHسلول به نیم Cکردن عنصر ت) در اثر متصل

 ) ب، ت4 ) الف، ب3 ت پ، ) ب،2 ) الف، ب، پ1
تغییر عدد اکسایش، بیشتر ة اکسنده یا کاهنده، اندازۀ شده به ازاي مصرف یک مول از گون مطرحهاي  واکنش در کدام یک از نیم -264

 است؟
 واکنش کاهش فرایند هال ) نیم1
 واکنش کاهش در فرایند خوردگی حلبی ) نیم2

TiO)واکنش واکنش اکسایش در ) نیم3 C Cl TiCl COCl )+ + → +2 2 4 22 4 2  

)واکنش کاهش در واکنش ) نیم4 MnO H I Mn I H O)− + − ++ + → + +2
4 2 22 16 10 2 5 8  

  کدام مورد درست است؟ -265
 آید.  د در برقکافت آب به رنگ سرخ در میآن در داخل محلول پیرامون pH) کاغذ1
 کنند.  قکافت محلول آن تهیه میاز بر ،) فلز منیزیم را در صنعت همانند فلز سدیم2
 شود.  ) در اثر ایجاد خراش در سطح حلبی فلز قلع اکسید شده و آهن محافظت می3
 کنند.  ) در آبکاري یک قاشق فوالدي با فلز طال، قاشق فوالدي را به قطب مثبت باتري متصل می4
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 24 :ۀصفح علوم تجربی   شیمی
 

 محل انجام محاسبات

 اند؟ چند مورد از موارد زیر، صحیح -266

CHCl)الف) گشتاور دوقطبی در کلروفرم  . است تتراکلرید بیشتر از مجموع گشتاور دوقطبی در پروپان و کربن 3(

 دارد.  دهماة سازندهاي  مایع است، ارتباط مستقیم با نیروهاي جاذبه میان ذره حالتخالص در آن به ة دمایی که یک مادة ب) گستر

 . است اکسید دلیل حضور هالوژن در آن، بیشتر از منیزیم فلوئورید، به یونی در منیزیم شبکۀ) آنتالپی فروپاشی پ

 . است اکسید تري مولکول آمونیاك مشابه مولکول گوگرد ها در برایند بردارهاي قطبیت و نحوة توزیع الکترون روي مولکول) ت

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

در یک لیتر آب  NaAو  HAهاي  ار کافی و یکسان از مولدر محلول حاصل از اختالط مقد Fe(OH)2چند گرم ترکیب  -267
025 C توان حل کرد؟  میa(K (HA) / ;Fe ,O ,H :g.mol )− −= × = = =9 12 5 10 56 16 1 (log / , log / )= =2 0 3 5 0 7  

2 16
2 2 8 10Fe(OH) (s) Fe (aq) OH (aq) K+ − −→ + = ×  

1 (/ −× 31 5 10   2 (/ −× 34 5 10   

3 (/ −× 41 5 10   4 (/ −× 44 5 10  

 کند؟  ناهمگن زیر با تغییر بیان شده در جهت برگشت پیشرفت می تعادلکدام  -268

N2 :N) خارج کردن مقداري گاز 1 (g) H (g) NH (g)+2 2 33 2  

NHش فشار: کاه) 2 (g) H O(l) NH (aq) OH (aq)+ −+ +3 2 4  

SO) کاهش دما: 3 (g) O (g) SO (g)+2 2 32 2  

CaCO) افزایش حجم: 4 (s) CaO(s) CO (g)+3 2  

A(g)واکنش تعادلی -269 B(g) C(g)+ لیتري، برقرار است. مقدار تعادلی 1 در یک ظرفA،B وC  مـول   2مول،  4به ترتیب
در تعـادل جدیـد بـه     A  مـول تعداد و  Cموالر  لیتر برسانیم، غلظت 3حجم سیستم را به  در دماي ثابت مول هستند. اگر 2و 

   خواهند بود؟ ردقترتیب چ
1 (3 ،1 2( 1 ،1 3 (3 ،3 4 (1 ،3 

020و کربن مونوکسید در دماي  (Hb)سرعت واکنش میان هموگلوبین  -270 C صورت زیر است. ثابت سرعت این واکنش  به

 تقریب کدام است؟  به

 
 
 

1 (/ mol .L.s− −× 5 1 12 8 10  

2 (/ mol .L.s− − −× 5 1 12 8 10  

3( / mol .L.s− − −× 4 1 13 5 10  

4 (/ mol.L .s− −× 4 1 13 5 10  

 سرعت آغازي واکنش ها دهنده غلظت آغازي واکنش شمارة آزمایش
1 1(mol.L .s )− − [CO] [Hb] 

1 61 0 10/ −×  62 2 10/ −×  76 10 10/ −×  
2 61 0 10/ −× 64 4 10/ −× 61 22 10/ −× 
3 63 0 10/ −×  64 4 10/ −×  63 66 10/ −×  
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