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كم ـ خاييدن«های  ترتيب به معنی درست واژه در كدام گزينه به -1  اشاره شده است؟» تعلّل ـ ميعاد ـ قهر ـ مترا

  بهانه كردن ـ زمان وعده ـ عذاب كردن ـ گردآينده ـ جويدن) ۲  خشم كردنگاه ـ خشم ـ برهم نشيننده ـ اظهار  بهانه آوردن ـ وعده) ۱
 گويی جويی ـ وعده ـ چيره شدن ـ انباشته شده ـ بيهوده بهانه) ۴  بهانه گرفتن ـ جای وعده ـ غضب ـ روی هم جمع شده ـ چاپلوسی) ۳

 روی آن درست نوشته شده است؟ معنی چند واژه در كمانک روبه - 2

   ) /خشـمگين(دژم ) / سـنگ محـک(ايـار ) / مشـورت كـردن(رای زدن ) / سـرودخوان(خـواليگر ) / كشـش(جزمّيـت ) / هدهند پايان(عنود 
  )ضربه(زخم ) / نوعی تير(خلنگ ) / ی دريا ميانه(لّجه 

 شش) ۴  پنج) ۳  چهار) ۲  سه) ۱

 وجود دارد؟ غلط اماليیدر متن زير، چند  - 3

نهايت است كه  رنج و تبعت اهل عالم بدان بی یها طمع است و كلّ  ی آفت آهنگ همه الها و پيشی ب ی همه همرا مقّرر شد كه مقدّ مو در جمله «
ی حـذر و مشـّقت  ينهزكشد و انواع هول و خطر و ه را كودک ُخرد به هر جانب می  كه اشتر ماده چنان. گرداند حرص ايشان را عنان گرفته می

  ».سخیقبض مال بر دست دراز كردن برای كه تر  سفر برای دانگانه بر حريص آسان
 سه) ۴  يک) ۳  دو) ۲  چهار) ۱

 وجود دارد؟ غلط اماليیدر كدام گزينه  - 4

  .گاه ديگران را بر آن باعث بود چون وجوه تجارب معلوم گشت، اّول در تهذيب اخالق خويش بايد كوشيد، آن) ۱
  .امكار و غّداری است مّكاردارد؛ كه جّباری است ك وفايی و غدر او را بر آن می كمال بی) ۲
  .و نيز شايد بود كه برای فراغ اهل و فرزندان و تمهيد اسباب معيشت ايشان به جمع مال حاجت افتد) ۳
كرام او بيافزود و مبّرت) ۴  .های فراوان واجب ديد چون اهلّيت او اين امانت و محرمّيت او اين ِسر را محّقق گشت، در ا

 وجود دارد؟» نقش تبعی«و » شاخص«در كدام گزينه  - 5

  .بند چرمين كاوه درفشی بود انقالبی كه وی بر ضّد پادشاه وقت، ضّحاک برافراشت پيش) ۱
  .جويی كردند زده شد و دستور داد فرزندش را آزاد و از او دل ضّحاک از جسارت و سخنان تند كاوه شگفت) ۲
  .بندد شاه به او دل می ووسگردد سودابه همسر كا هنگامی كه سياوش به نزد پدر باز می) ۳
 .آيند مردم كه از خودكامگی و جورپيشگی ضّحاک به جان آمده بودند، به زودی بر كاوه و فريدون گرد می) ۴

 در كدام گزينه متفاوت است؟» ی وابسته وابسته«شكل نمودار  - 6

  .ها است ی عاطفی آن ار ادبی بر اساس محتوا و حوزهبندی آث اند، تقسيم ای كه منتقدان اروپايی بدان توّجه داشته يكی از مسائل عمده) ۱
  .رسد ی جوانب معنايی كار شاعران دشوار به نظر می های ظاهری، داوری درباره بندی با توّجه به تقسيم) ۲
  .كند ها صدق می ی ملّت شناسد و بر آثار ادبی همه بندی، مرز و زبان خاّصی را نمی گونه تقسيم اين) ۳
 .ی سرزمين ما، رواج و رونق چندانی نداشته است دانيم نوع ادبی نمايش در ادبّيات گذشته میگونه كه  همان) ۴

 وجود دارد؟» ی پسين وابسته«در متن زير به ترتيب چند  - 7

پذير  هعلمی سازگاری ندارد و تنها از رهگذر عقايد دينی عصر خود توجي های از ديگر شرايط حماسه جريان يافتن حوادثی است كه با تجربه«
  ».است

 ده) ۴  نه) ۳  هشت) ۲  هفت) ۱

 است؟» مرّكب«در كدام گزينه » اليه اليه مضاف مضاف« - 8

  ديده آميز كودكان آسيب نگاه معصومانه و محّبت) ۲  ی معاصر ی شادروان علی حاتمی كارگردان و نويسنده نامه آخرين فيلم) ۱
 شناسان برجسته های زيست رزشمندی تحقيقات و پژوهشا) ۴  پوست های جنبش اعتراضی دانشجويان سياه نخستين جرّقه) ۳

 وجود دارد؟» تركيب اضافی«و چند » تركيب وصفی«ترتيب چند  در متن زير، به - 9

ها تنها برای بيان وجوه عظمـت  های حماسی طبيعی عبارت است از نتايج افكار و قرايح و عاليق و عواطف يک ملّت كه در طّی قرن منظومه«
  ».ده استوجود آم آن قوم به

 ۱۱ـ  ۳) ۴  ۱۱ـ  ۴) ۳  ۱۲ـ  ۳) ۲  ۱۲ـ  ۴) ۱

 )دقيقه14:زمان پيشنهادي(
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 وجود دارد؟» آرايی ـ تشبيه ـ تشخيص ايهام تناسب ـ واج«های  ی آرايه در كدام گزينه همه -10

 بـــــرگ كـــــاهم پـــــيش تـــــو ای تنـــــدباد) ۱
  

 مـــن چـــه دانـــم كـــه كجـــا خـــواهم فتـــاد
  

ـــــدار هم) ۲ ـــــدر م ـــــيا ان ـــــنگ آس ـــــو س  چ
  

ــــــاالن بی ــــــردان و ن ــــــب گ ــــــرار روز و ش  ق
  

ـــق) ۳ ـــور عش ـــن مقه ـــت و م ـــار اس ـــق قّه  عش
  

ـــق ـــور عش ـــدم از ش ـــيرين ش ـــكر ش ـــون ش  چ
  

 مـــاه گـــردون چـــون در ايـــن گرديـــدن اســـت) ۴
  

ـــــت ـــــن اس ـــــانی روش ـــــک و زم ـــــاه تاري  گ
  

 ؟نداردوجود » تناقض«ی  در كدام گزينه آرايه - 11

ــی) ۱ ــد كس ــا پوش ــی نيســت ت ــانی لباس ــر عري  غي
  

ــا ــانيم م ــويش پنه ــدا در خ ــون ص ــت چ  از خجال
  

ـــر در ايـــن عـــالملبـــاس عـــ) ۲ گ  افيتی هســـت ا
  

 ســت كــه دســت خــار از آن كوتــه اســت عريانی
  

 باشــد لباســی در بــر مــن غيــر عريــانی نمی) ۳
  

 پوشـــم نـــدارم كســـوت ديگـــر ز عـــالم چشـــم می
  

 عريـــان شـــو از لبـــاس تعلّـــق كـــه در ســـلوک) ۴
  

گـــر همـــه احـــرام بســـتن اســـت  ســـدِّ ره اســـت ا
  

گر بخواهيم بيت -12  ؟مرتّب كنيم، كدام گزينه درست است» آميزی ـ مجاز جناس تام ـ ايهام ـ حس«های  داشتن آرايهترتيِب  های زير را به ا

 چه خوش بود كـه نشـينی و گـل برافشـانی) الف
  

ـــنم ـــاره ك ـــو را نظ ـــم و روی ت ـــه نوش  پيال
  

 ز ســخن آن لــب شــيرينجــخســرو نكنــد ) ب
  

ـــيرين ـــد یش ـــانه ببيني ـــه و افس ـــن گفت  اي
  

 بـه بـوی تـو مسـتام  چنان به مـوی تـو آشـفته) ج
  

 از هرچــه در دو عــالم هســت خبــركــه نيســتم 
  

 شـق نيفتـاده اسـت راهای ع هركه را بر سـينه) د
  

 دانـد كـه چيسـت گرمی صـحرای محشـر را چـه می
  

  ب ـ د ـ ج ـ الف) ۲    د ـ ب ـ ج ـ الف) ۱
 د ـ ج ـ ب ـ الف) ۴    الف ـ د ـ ج ـ ب) ۳

 تر است؟ برجسته» ی خرق عادت زمينه«ها  در كدام گروه از بيت -13

 چنــان گشــت زال از بــس آمــوختن) الــف
  

ــــی ستاره ــــو گفت ــــروختن ت ــــت از اف  س
  

ـــر) ب ـــر زال مه ـــيمرغ ب ـــد س ـــو افكن  چ
  

ـــت زين ـــر او گش ـــپهر ب ـــدی س ـــه چن  گون
  

ـــدران) ج ـــه مازن ـــتم ك ـــت رس ـــدو گف  ب
  

ــــران ــــا  ك ــــران ت ــــو را از ك ــــپارم ت  س
  

ـــــفنديار) د ـــــتی ز اس ـــــرا رزم جس  چ
  

ــــين ــــت روي ــــه او هس ــــدار ك  تن و نام
  

 مـــرا خـــوار شـــد جنـــگ ديـــو ســـپيد) ه
  

 ز مـــــردی شـــــد امـــــروز دل نااميـــــد
  

  الف ـ ج ـ ب) ۲    هد ـ ب ـ ) ۱
 هالف ـ ب ـ ) ۴    هج ـ د ـ ) ۳

 ؟نداردكدام گزينه به اقدامات شخصّيت مورد نظر در ابيات زير اشاره  -14

ـــــرد و زن« ـــــون دام و دد و م ـــــی خ  هم
  

 بريـــــزد كنـــــد در يكـــــی آبـــــزن
  

 بــه خــونمگــر كــاو ســر و تــن بشــويد 
  

ــــون ــــان نگ ــــال اخترشناس ــــود ف  »ش
  

ــــت) ۱ ــــد نوش ــــون بباي كن ــــر ا ــــی محض  يك
  

ــــت ــــپهبد نكش ــــی س ــــم نيك ــــز تخ ــــه ج  ك
  

 داســـــتان بـــــه خـــــون پـــــدر گشـــــت هم) ۲
  

ـــــتان ـــــن داس ـــــن اي ـــــنيدم م ـــــا ش  ز دان
  

 اش سراســــر بــــه دو نــــيم كــــرد بــــه اّره) ۳
  

 بيم كــــــرد جهــــــان را از او پــــــاک بــــــی
  

ــــا ســــر كتــــف اوی) ۴ ــــه فرمــــان دهــــد ت  ك
  

ــــــم  ــــــم و رویببوس ــــــرنهم چش ــــــدو ب  ب
  

 تری دارد؟ تناسب معنايی بيش و ما رميت إذ رميت و لكّن اهللا رمٰی ی  ی شريفه كدام گزينه با آيه - 15

 سـت حكايت شب هجـران نـه آن حكايـت حـالی) ۱
  

 ای ز بيـــانش بـــه صـــد رســـاله برآيـــد كـــه شـــّمه
  

 ز گــرد خــوان نگــون فلــک طمــع نتــوان داشــت) ۲
  

 برآيـد) لقمـه(= نوالـه مالمت صـد غّصـه يـک  كه بی
  

 به سعی خـود نتـوان بـرد پـی بـه گـوهر مقصـود) ۳
  

ـــی  ـــار ب ـــاين ك ـــد ك ـــال باش ـــد خي ـــه برآي  حوال
  

 گرت چو نـوح نبـی صـبر هسـت در غـم طوفـان) ۴
  

ـــــد ـــــاله برآي ـــــام هزارس ـــــردد و ك ـــــال بگ  ب
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 تری دارد؟ تناسب معنايی كم» شكست اندر آورد و برگشت كار/ منی چون بپيوست با كردگار «كدام گزينه با بيت  -16

ــــالک) ۱ ــــر اف ــــر ب ــــر س ــــر از تكّب ــــی گ  كِش
  

کچـــــو آتـــــش  نشـــــينی هم  زود بـــــر خـــــا
  

 تواضـــــــع ســـــــر رفعـــــــت افـــــــرازدت) ۲
  

ــــــدازدت ــــــدر ان ــــــه خــــــاک ان ــــــر ب  تكّب
  

ــــــد پســــــت) ۳ ــــــر ســــــربلندان را  كن  تكّب
  

 تواضـــــــــع زيردســـــــــتان را زبردســـــــــت
  

ــــــد) ۴ ــــــد و رفتن ــــــدكی بودن ــــــان ان  رفيق
  

ــــــد ــــــودند و رفتن ــــــزل نياس ــــــن من  در اي
  

گر خواهی كه به ما رسی، خود را بر در «ها با عبارت  كدام گروه از بيت -17  تری دارد؟ تناسب معنايی بيش» .بگذار و در آیا

 هركـــه از مـــا و منـــی بيگانـــه شـــد) الـــف
  

ـــت بی ـــان آشناس ـــه جان ـــا ب ـــاب م  حج
  

 گـــرد از وجـــود خـــاكی عاشـــق بـــرآورد) ب
  

ــی ــو در كس ــق ت ــش عش ــاد آت ــون اوفت  چ
  

 جـا شـود حجـاب آن به خلوتی كـه سـخن می) ج
  

ـــاه می ـــاِن نگ ـــه زب ـــديث دل ب ـــويم ح  گ
  

 تـو، مـايیِّ مـا آمـد حجـاب اندر ميـان مـا و) د
  

 ای كـاش برخيـزد منــی تـا بــا تـو رودررو شــوم
  

 می خـور كـه صـد گنـاه ز اغيـار در حجـاب) ه
  

ــد ــا كنن ــه روی و ري ــه ب ــاعتی ك ــر ز ط  بهت
  

 هالف ـ ) ۴  هد ـ ) ۳  الف ـ د) ۲  ب ـ ج) ۱

 بيت زير اشاره دارد؟» مفهوِم مقابل«كدام گزينه به  - 18

ـــد« ـــادويی ارجمن ـــد ج ـــوار ش ـــر خ  هن
  

ـــــد ـــــكارا گزن ـــــتی آش ـــــان راس  »نه
  

 ســت در ابنــای دهــر دعــوی فضــل و هنــر خواری) ۱
  

ـــرو می ـــواهی اين آب ـــرآ خ ـــادان ب ـــدكی ن ـــا ان  ج
  

ـــــر) ۲ ـــــل هن ـــــی و اه ـــــا باش ـــــه دان  گرچ
  

ـــــادان شـــــمر ـــــر ن ـــــم ز ه  خويشـــــتن را ك
  

 آن كــاو بــه علــم و عقــل خــود از دوســت بازمانــد) ۳
  

ــه علمــش جهالــت اســت  عقلــش جنــون شــناس ك
  

ــان مســند شــاهی) ۴ ــر در جه ــت، فضــل و هن  بياف
  

 هنـــــری خـــــوار شـــــد در قـــــدم پادشـــــا بی
  

 تری دارد؟ كدام گزينه با بيت زير، تناسب معنايی كم -19

 عقالن مشـو غـّره بدين زور و زر دنيـا چـو بـی«
  

ـان بينـی  كه اين آن نوبهاری نيسـت كـش بـی  »مهرگ
  

 مريزيـــــد خـــــون از پـــــی تـــــاج و گـــــنج) ۱
  

 كــــه بــــر كــــس نمانــــد ســــرای ســــپنج
  

 بگيــر بــاده و بــر چــرخ دل منــه كــه نمانــد) ۲
  

ــم ــف ج ــام در ك ــه ج ــری ن ــر كس ــر س ــاج ب ــه ت  ن
  

ـــــه خـــــاک) ۳ ـــــاد پســـــت ب ـــــه اّول فت  دان
  

ـــــــالک ـــــــر اف ـــــــيد ب ـــــــا از آن سركش  ت
  

 هركه را خوابگه آخر نه كـه مشـتی خـاک اسـت؟) ۴
  

ــوان را ــی اي ــالک كش ــه اف ــه ب ــت ك ــه حاج ــو چ  گ
  

 دارد؟ تری كدام گزينه با قطعه شعر زير تناسب معنايی كم - 20

  »آرند ـ پريانی كه سر از آب به در می نه به دريا/ ها دل خواهم بست  نه به آبی/ چنان خواهم راند  هم/ و دل از آرزوی مرواريد / قايق از تور تهی «
ـــه) ۱ ـــن و در گوش ـــرو ز گلش ـــاش ب ـــان ب  ی بياب

  

ــــــق كشــــــيده ــــــاش ز خــــــارزار تعلّ  دامان ب
  

 ســــت باری دليــــل منــــزل آزادگــــان سبک) ۲
  

ــــــه  ــــــه زاد ره داردب ــــــد هرك ــــــی نرس  منزل
  

ــد) ۳ ــا نرس ــت م ــو دس ــل ت ــن وص ــه دام ــر ب گ  ا
  

ـــــــيده  ايم در آغـــــــوش، آرزوی تـــــــو را كش
  

ــاد) ۴ ــر ب ــدگی ب ــت و زن ــاده اس ــر آب نه ــان ب  جه
  

ــــاد ــــر او ننه ــــه دل ب ــــم ك ــــت آن ــــالم هّم  غ
  

 
  ّ۲۸ـ  ۲۱( أو المفهوملترجم‗ أو التعريب الجواب لن األصّح و األدّق في عي(:  

 :».الرحالت العلمّي‗ و مطالع‗ تراجم العلماء تساعد التالميذ للتوّصل إلی الصمود« -21

  .كند يافتن به پايداری كمک می آموزان را در دست های دانشمندان، دانش نامه سفرهای علمی و مطالعۀ زندگی) ۱
  .دست آوردن مقاومت ياری خواهد نمود آموزان را در به دانشهای علمی و خواندن شرح حال مفيد دانشمندان،  گردش) ۲
  .كند كه به پايداری دست يابد آموز كمک می نامۀ دانشمندان به دانش سفرهای علمی و مطالعۀ زندگی) ۳
 .يابی به پايداری ياری كرد آموزان را در دست های دانشمندان، دانش مسافرت علمی و خواندن ترجمه) ۴

 )دقيقه16:زمان پيشنهادي(
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 :»تهاج حينما تتذّكر ضاحي‗ مدينتك المخضّرة؟أال تحّس باالب« - 22

  آوری؟ خاطر می كه حومۀ سرسبز شهرت را به كنی هنگامی آيا احساس شادمانی نمی) ۱
  آوردی آيا احساس خوشحالی كردی؟ كه حومۀ شهر سرسبز را به ياد می هنگامی) ۲
  آوردی؟خاطر  آيا احساس شادمانی نكردی آن هنگام كه اطراف سرسبز شهرت را به) ۳
 كنی؟ آوری آيا احساس غرور نمی كه شهر سرسبزت را به ياد می هنگامی) ۴

 :».تعرض عليهم القيم اإلنسانّي‗ الحريّ‗ الّتي يريد العدی لرعايانا لن« - 23

  .های انسانی را به آنان عرضه نخواهد كرد خواهند ارزش  آزادی كه دشمنان برای شهروندان ما می) ۱
  .كند ها ارائه نمی وجه ارزش بشری را به آن خواهد به هيچ  برای مردم ما می آن نوع آزادی كه دشمن) ۲
  .ها نباشد انسان  پسندند كه در پی عرضه كردن ارزش دشمنان برای شهروندان ما آن آزادی را می) ۳
  .ها عرضه نكرده است های بشری را به آن خواهد ارزش هايی كه دشمن برای اين مردم می آزادی) ۴

 : صحيحعّين ال - 24

  .كنند بندوباری و فساد را دور می های انسانی را دوست دارند، بی كه ارزش كسانی.: من يحّب القيم اإلنسانّي↨ يبتعد عن التحلّل و الفساد) ۱
  .كشاند هركس نخواهد دشمنان را شكست دهد، كشور را به وابستگی می.: من اليطلب إرغام األعداء يجّر البالد إلی التبعّي↨) ۲
  .نيازی را چشيده است اش به قناعت رسيد، طعم بی كه در زندگی كسی.: الحياة يذق طعم الغنی  من يتوّصل إلی القناع↨ في) ۳
 .كند ها خودداری می ها را بشناسد از عرضه كردن خود به آن هركس غربی: من يعرف الغربّيين يرفض ما يعرضونه عليه) ۴

 :الخطأعّين  - 25

  .كنند همانا مردم از قانون اساسی پيروی می.: ستورإّن الرعّي↨ يّتبعون الد) ۱
  .هيچ خصلتی برای انسان نيكوتر از بخشندگی نيست.: الشيم↨ لإلنسان أحسن من سخاء الكّف ) ۲
  .در تاريكی هيچ چراغی سودمندتر از دانش نيست: السراج في الظلماء أنفع من العلم) ۳
 .يافت از رنج گرسنگی نجات مینوا  كاش بی.: ليت البائس ينجو من ألم الجوع) ۴

 :في المفهوم يختلفعيِّن ما  - 26

 .بقدر الكدِّ تكتسب المعالي) ۴  .البلّي↨ أصعب من الجهل) ۳  .من طلب العلی سهر اللّيالي) ۲  .من طلب شيئاً َو جَدَّ َوجََده) ۱

 :> .دها پی ببري بايد دربارۀ ياری كردن بينوايان با دوستانتان صحبت كنيد تا به مشكالت آن< - 27

كين كي تعرفوا مصاعبهم) ۱   .ليتكلّموا مع األصدقاء عن المساعدة المسا
  .يجب أن تتكلّموا مع زمالئكم عن مساعدة الفقراء لكي تدركوا مشكلتهم) ۲
كلهم) ۳   .عليكم أن تتكلّموا حول مساعدة البؤساء مع أصدقائكم حّتی تفطنوا لمشا
 .تفهمن المشكالتتحّدثَن مع صديقاتكم عن مساعدة البائسين ل) ۴

 :> .ها نگه دارد در روزهای كودكی، مادرم گردنبندی به گردنم آويزان كرده بود تا مرا از بدی< - 28

  .في أيّام الطفول↨ كانت ُأّمي قد علّقت في عنقي قالدة لكي تحفظني من الشرور) ۱
  .كانت ُأّمي تعلّق في أيّام الطفول↨ في عنقي قالدة لتحفظني من الشرور) ۲
  .علّق ُأّمي في أيّام الطفول↨ قالدة في عنقي كي يحفظني من الشرورقد ) ۳
 .كانت األُّم قدعلّقت في عنقي قالدة في األيّام الطفول↨ ألن تحفظني من الشرور) ۴

  ِيناسب النّص بما ) ۳۷ ـ ۲۹(أجب عن األسئل‗  ثمّ  ‗ٍ التالي بدقّ  قرأ النّص ا:  
إنّه كان يبحث في الطبيع‗ عن حـلٍّ لمعالجـ‗ . داي‗ خلقته بمواجه‗ األمراض الشائع‗ في مجتمعهاهتّم اإلنسان منذ ظهوره علی األرض و من ب

كه. من األمراض يتخلّصالمرضی و يحاول أن  فاكتشف . علی أثر هذه المحاول‗ استطاع اإلنسان أن يعرف القيم‗ الغذائّي‗ لبعض النباتات و الفوا
. العنب مملوء بالسّكريّات الّتي هي ضروريّ‗ إليجاد الطاق‗ في الجسم. كثيرة للناس منافعرمّان و التين الباحثون أّن للعنب و الثوم و البصل و ال

الجسم في حاج‗ إلـی أمـالح و عناصـر مثـل الفسـفور و الحديـد و . الثوم و البصل مفيدان لسالم‗ الجسم و الثاني يطّهر الفم من الجراثيم
كه قبل أن يصف األطّباء أدوي‗ مفيدة لشفائنا. في الرمّان و التين تشاهدالكالسيوم أيضاً و هذه المواّد    . فعلينا االنتفاع من هذه الفوا

 متی اهتّم اإلنسان بمواجه‗ األمراض؟ - 29

  .حينما ما كانت األمراض في المجتمع شائع↨) ۲    .بعد أّن األطّباء وصفوا له أدوي↨) ۱
 .↨ الغذائّي↨ لبعض النباتاتعندما عرف القيم) ۴    .منذ بداي↨ خلقته في األرض) ۳
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كه «: الخطأعّين  -30  »...استطاع اإلنسان أن يعرف قيم‗ الفوا

  .نّه لم ينتفع من األدوي↨ الّتي وصفها األطّباء له أل) ۲  .نّه اهتّم بمواجه↨ األمراض الشائع↨ بعد أ) ۱
كه مفيدة في ) ۴  .لّما حاول أن يتخلّص من األمراض) ۳  .الطبيع↨حينما كان يبحث عن فوا

 :عّين الصحيح -31

كه) ۱   .البصل مفيد لتطهير الفم من الجراثيم) ۲  .التوجد األمالح و العناصر إّال في الفوا
  .استطاع اإلنسان منذ ظهوره أن يتخلّص من األمراض) ۴  .األطّباء يصفون للمرضی أدوي↨ الفائدة لها) ۳

 :الخطأعّين  - 32

كه ) ۱ كتشفوا منافع الفوا كه) ۲  .الكثيرةإّن الباحثين ا   .الجسم محتاج إلی العناصر الّتي توجد في الفوا
كه دواء لكّل أمراض الجسم) ۴  .السكّريّات ضروريّ↨ للجسم إليجاد الطاق↨) ۳  .الفوا

  ۳۴و  ۳۳(عّين الّصحيح في التشكيل:(  
 :».كهعلی أثر هذه المحاول‗ استطاع اإلنسان أن يعرف القيم‗ الغذائّي‗ لبعض النباتات و الفوا« -33

كِهَ ) ۲    أَثَرِ ـ اإلنساُن ـ القيمَ↨ ـ النباتاتِ ) ۱ ِ↨ ـ بَعِض ـ الَفوا   اِستَطاَع ـ الِغذائيَّ
كِهِ ) ۳  اإلنساَن ـ أنَّ ـ القيَمُ↨ ـ النباتاتَ ) ۴  الُمحاولَُ↨ ـ يَْعرُِف ـ الِغذائِّيَ↨ ـ الَفوا

كه قبل أن يصف األطّباء أدوي‗ مفي« - 34  :».دة لشفائنافعلينا االنتفاع من هذه الفوا

كَِه ـ يَِصَف ـ أدوِيَ↨ً ) ۱   االنتِفاُع ـ ِمن ـ األطّباُء ـ مفيدةً ) ۲    اِالنتِفاَع ـ الَفوا
كُِه ـ يَِصُف ـ ُمفيَدةٌ ) ۴    قَبَل ـ أْن ـ األِطّباَء ـ أدوِي↨ً ) ۳  ِمن ـ الَفوا

  ّ۳۷ـ  ۳۵( ّي رفاإلعراب و التحليل الص حيح فين الصعي:(  
 :»يتخلّص« -35

  فاعله ضمير مستتر و الجمل↨ فعلّي↨/ ارع ـ للغائب ـ مجّرد ثالثي ـ صحيح ـ مبني فعل مض) ۱
  فعل و فاعل و الجمل↨ وصفّي↨/ ـ الزم » افتعال«فعل ماٍض ـ للغائب ـ مزيد ثالثي من باب ) ۲
  المستتر» هو«فعل و فاعله ضمير / ـ مبني للمعلوم » تفّعل«للغائب ـ مزيد ثالثي من باب ) ۳
 فعل مضارع منصوب بعالم↨ اإلعراب الفرعّي↨/ ـ متعدٍّ ـ معرب » تفّعل«الثي من باب مزيد ث) ۴

 :»منافع« - 36

  فاعل و مرفوع/ اسم ـ جمع تكسير ـ نكرة ـ معرب ) ۱
  و مرفوع» أنّ «خبر / جامد ـ معرف↨ ـ مبني ـ ممنوع من الصرف ) ۲
  مبتدأ و مرفوع/ ـ معرب ـ منصرف ) »نفع«اسم فاعل من (جمع تكسير ـ مشتق ) ۳
 و منصوب» أنّ «اسم / اسم ـ جمع تكسير ـ نكرة ـ ممنوع من الصرف ) ۴

 :»تشاهد« - 37

  الجمل↨ فعلي↨ و خبر و مرفوع محالً / فعل مضارع ـ للمخاطب ـ متعدٍّ ـ معرب ) ۱
  المستتر» هي«فعل و نائب فاعله ضمير / للغائب↨ ـ مزيد ثالثي ـ متعدٍّ ـ مبني للمجهول ) ۲
  المستتر» أنت«نائب فاعله ضمير / ع ـ للغائب↨ ـ مبني للمجهول ـ مبني فعل مضار) ۳
 فعل مضارع مرفوع و فاعله ضمير مستتر/ ـ الزم » مفاعل↨«مزيد ثالثي بزيادة حرفين من باب ) ۴

  ۴۰ـ  ۳۸(المناسب في الجواب عن األسئل‗ التالي‗ عّين:(  
 :عامل‗ً » ما«عّين  -38

  !ما فيه صالٌح و رشاد هو أفضل األعمال) ۲  !الّدرس الجديدما يسأل المعلّم مّنا إّال ) ۱
 !نّك لم تطالعها ما انتفعَت من الكتب أل) ۴  !ما تنفق من األموال تَجده عند اهللا) ۳

 :فيه المبني للمجهول ليسعّين ما  - 39

  .الناس يحاسبون يوم القيام↨ علی أعمالهم) ۲    .تُفتح في بيتنا نافذتان متقابلتان) ۱
 .تُرَسل الموجات الصوتّي↨ لتَصطدم باألشياء) ۴  .هد التلميذ تقّدماً في دروسهلم يشا) ۳

 :عّين فعل الّشرط في محّل الجزم - 40

  !المؤمن إن يتدنّس قلبه يشاهد هذه الدنيا غير جميل↨) ۲  !إن تترك عهدك و مسؤولّيتك التظفر) ۱
 !رت جّيداً قبل الكالم حفظت نفسك من الخطأإن فكّ ) ۴  !من يعتمد علی نفسه في أداء واجباته وصل إلی أهدافه) ۳
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 ............ی  ی شـريفه ی مخلوقات را نيز در اختيار دارد كه آيـه طور طبيعی، تدبير و پرورش همه تمام جهان است، به ............خداوند كه تنها  -41

 .حاكی از آن است

  ما لهم من دونه من ولّی و اليشرك فی حكمه احداً خالق ـ )   ۲ما لهم من دونه من ولّی و اليشرك فی حكمه احداً فرمانروای ـ ) ۱
 افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الّزارعونخالق ـ )   ۴افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الّزارعونوای ـ فرمانر) ۳

ترتيب به شـرک  به» ی جهان به مخلوقات خود نيازی ندارد خداوند در اداره«و » های متعدد پديد نيامده جهان از اصل«كه  عدم اعتقاد به اين - 42
 .آن است ............های گوناگون طبيعی بيانگر  شود و در نظر گرفتن چند خدا برای پديده منتهی می ............و  ............در 

 ربوبيت ـ خالقيت ـ دومين) ۴  ربوبيت ـ خالقيت ـ نخستين) ۳  خالقيت ـ ربوبيت ـ نخستين) ۲  خالقيت ـ ربوبيت ـ دومين) ۱

 اند؟ ترتيب بيانگر كدام مفاهيم به اليشرك فی حكمه احداً و  و الّذی قّدر فهدیی  آيات شريفه - 43

  .كس در فرمانروايی شريک او نيست توحيد در ربوبيت ـ فرمانروای جهان خداست و هيچ) ۱
  .باشد توحيد در خالقيت ـ چون خداوند خالق جهان است، مالک آن نيز می) ۲
  .باشد ک آن نيز میچون خداوند خالق جهان است، مال توحيد در ربوبيت ـ) ۳
 .كس در فرمانروايی شريک او نيست فرمانروای جهان خداست و هيچ توحيد در خالقيت ـ) ۴

كرم  -44 و آنـان بـه  ............و اوليای دين در برآوردن حاجات انسان وقتی موجب شرک است كه ايـن توانـايی را ) ص(عقيده به توانايی پيامبر ا
 .دهند انجام می اين كار را ............ی  واسطه

  مختص به زمان حيات ايشان بدانيم ـ اسباب غيرمادی) ۲  ها بدانيم ـ اسباب مادی و غيرمادی از خود آن) ۱
 ها بدانيم ـ اسباب غيرمادی از خود آن) ۴  مختص به زمان حيات ايشان بدانيم ـ اسباب مادی و غيرمادی) ۳

گر بگوييم - 45  آيد؟ دست می اين حقيقت از كدام آيه به» .باشدكسی اليق عبادت است كه رّب انسان «: ا

۱ (و من يسلم وجهه الی اهللا و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقی  
۲ (و لقد بعثنا فی كّل اّم↨ رسوالً ان اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوت  
۳ (اّن اهللا ربّی و ربّكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم  
۴ (هم ارباباً من دون اهللا و المسيح ابن مريماتّخذوا احبارهم و رهبان 

است و امكان  ...........تنظيم و كنترل اميال و غرايز مانند ميل جنسی، ميل به قدرت و ميل به ثروت معلول افزايش توحيد در عبادت در بُعد  -46
اتّخذوا احبارهم و رهبانهم اربابـاً مـن دون ی  د و آيهآن ناديده گرفته شو ...........رود كه توحيد عبادی در بُعد  رشد و تعالی وقتی از بين می

 .آن است ...........مربوط به  اهللا

 فردی ـ اجتماعی ـ نخستين ) ۴  اجتماعی ـ فردی ـ هر دوی) ۳  فردی ـ اجتماعی ـ هر دوی ) ۲  ـ نخستين اجتماعی ـ فردی) ۱

 :گوييم كه گردد، می عالم حضور دارد و چرخ خلقت با تدبير او میترين حوادث  وقتی انسان به چشم قلب ببيند كه خداوند در كوچک - 47

  .ی خود را داده است معرفت به خداوند، ميوه و ثمره) ۲  .پرستی جديد در او وجود ندارد ی شرک و بت ريشه) ۱
 .نگرفته استتوحيد در عقيده و نظر مورد غفلت قرار ) ۴  .ميان بعد فردی و اجتماعی توحيد تشابه و تناسب وجود دارد) ۳

 .حاكی از آن است ............ی  ی شريفه است كه آيه ............ی توحيد عبادی  الزمه - 48

  ...و لقد بعثنا فی كّل ام↨ رسوالً ان اعبدوا اهللا دوری از طاغوت ـ ) ۱
  ...و من يسلم وجهه الی اهللا و هو محسن تسليم خدا بودن ـ ) ۲
  ...ا فی كّل ام↨ رسوالً ان اعبدوا اهللا و لقد بعثنـ  تسليم خدا بودن) ۳
 ...و من يسلم وجهه الی اهللا و هو محسن دوری از طاغوت ـ ) ۴

 اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اهللا و المسيح ابن مريم و ما امروا اّال ليعبدوا الهاً واحداً ال اله اّال هـو سـبحانه عمـای  ی شريفه آيه - 49
 ؟باشد نمیی كدام مفهوم  دهدربردارن يشركون

  .عنوان تنها كسی كه سزاوار پرستش و اطاعت است ها و اثبات خدا به نفی معبودهای ساختگی و طاغوت) ۱
  .تنزيه و تسبيح ذات باری تعالی از شريک داشتن) ۲
  .دعوت به عبادت خدای واحد كه جز او الهی نيست) ۳
 .دعوت به پرستش خدای يگانهبه ) ع(مأموريت احبار، رهبان و حضرت مسيح ) ۴

  )دقيقه14:زمان پيشنهادي(
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 . ............و اين كلمه » ............«در دعوت مردم به اسالم اين بود كه ) ص(اولين سخن رسول خدا  -50

  عنوان تنها معبود واقعی و سپس نفی معبودهای ساختگی قولوا ال اله اّال اهللا تفلحوا ـ از دو بخش تشكيل يافته؛ اول اثبات خدا به) ۱
  عنوان تنها معبود واقعی و سپس نفی معبودهای ساختگی تشكيل يافته؛ اول اثبات خدا به ال اله اّال اهللا حصنی ـ از دو بخشكلم↨ ) ۲
  ی ابعاد و اقسام توحيد و نفی هرگونه شرک است قولوا ال اله اّال اهللا تفلحوا ـ جامع همه) ۳
 توحيد و نفی هرگونه شرک است ی ابعاد و اقسام جامع همه كلم↨ ال اله اّال اهللا حصنی ـ) ۴

گر بگوييم - 51 چـه اسـتحقاق دارد، برسـاند  كه هـركس را بـه آن ی خداوند به اين  ای است كه امكان تحقق وعده گونه زندگی انسان در دنيا به«: ا
اق اوست، از هسـتی كه مشت شود كه خداوند عشق به خود و حيات ابدی را در وجود كسی قرار دهد و سپس او را در حالی نمی«و » دهد نمی

 .است ............و  ............معاد براساس  ............ترتيب بخشی از استدالل ما در  به» بيندازد

  ضرورت ـ عدل ـ حكمت) ۲    ضرورت ـ حكمت ـ عدل) ۱
  امكان ـ حكمت ـ عدل) ۴    امكان ـ عدل ـ حكمت) ۳

 پيام كدام آيه با ساير آيات متفاوت است؟ - 52

۱ ( كم عبثاً و انكم الينا الترجعونافحسبتم   ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بينهما اّال بالحق  ۲ (انّما خلقنا
۳ ( ًو ما خلقنا الّسماء و االرض و ما بينهما باطال  ۴ (اهللا ال اله اّال هو ليجمعّنكم الی يوم القيام↨ الريب فيه 

كند و بـا اشـاره بـه  بر امكان معاد تأكيد می ...........با توجه به  ل مّرة و هو بكّل خلق عليمقل يحييها الّذی انشأها اوّ ی  قرآن كريم در آيه -53
 .دهد آن را توضيح می ...........

  ی انسان كه حقيقت وجود انسان، نفس و روح اوست ـ خلقت اوليه اين) ۱
  امكان آفرينش مجدد جسم برای پيوستن به روح ـ قدرت و علم نامحدود الهی) ۲
  ی انسان امكان آفرينش مجدد جسم برای پيوستن به روح ـ خلقت اوليه) ۳
 كه حقيقت وجود انسان، نفس و روح اوست ـ قدرت و علم نامحدود الهی اين) ۴

 ............ی اين است كه  دهنده نشان ............ی  ی شريفه در آيه» توّفی«ی  كاربرد كلمه - 54

۱ ( صالحاً فيما تركتقال رب ارجعون لعلّی اعمل ها در دنيا ممكن نبود كند كه درک آن ـ انسان در برزخ اموری را درک و مشاهده می.  
۲ (يقولون سالم عليكم ادخلوا الجن↨ بما كنتم تعملون ها در دنيا ممكن نبود كند كه درک آن ـ انسان در برزخ اموری را درک و مشاهده می.  
۳ (حاً فيما تركتقال رب ارجعون لعلّی اعمل صال دهد چنان به حيات خود ادامه می ـ حقيقت وجود انسان، روح است كه بعد از مرگ نيز هم.  
۴ (يقولون سالم عليكم ادخلوا الجن↨ بما كنتم تعملون دهد چنان به حيات خود ادامه می حقيقت وجود انسان، روح است كه بعد از مرگ نيز هم ـ. 

ی خـويش اسـت و  ی مقدار ديدار برزخيان با خـانواده كننده تعيين ............پرسيد،  ............به شخصی كه از  در پاسخ) ع(به بيان امام كاظم  -55
 .باشد می ............ترين آن  كم

  جا مانده ـ هر جمعه وضع مؤمنان پس از مرگ ـ اعمال نيک به) ۱
گاهانه ادامه) ۲   زها ـ هر سه رو ی روح ـ مقدار فضيلت ی فعاليت آ
  ها ـ هر جمعه وضع مؤمنان پس از مرگ ـ مقدار فضيلت) ۳
گاهانه ادامه) ۴  هر سه روز جا مانده ـ اعمال نيک به ی روح ـ ی فعاليت آ

 باشد؟ كدام ويژگی عالم برزخ، مبين شباهت اين عالم با دنيا می - 56

  .شود ها با مرگ بسته نمی ی اعمال انسان پروندهچنان برقرار است، بدين معنا كه  ارتباط عالم برزخ با دنيا، پس از مرگ نيز هم) ۱
  .گذرانند شود، مؤمنان در بهشت برزخی و كافران در جهنم برزخی روزگار می بخشی از پاداش و جزای مردم در عالم برزخ داده می) ۲
  .نمايند دريافت میطور تمام و كمال  كنند؛ يعنی آن را به فرشتگان حقيقت وجود انسان را كه همان روح است، توّفی می) ۳
 .كند چنين اموری را درک و مشاهده می شنود، هم شان را می كند و پاسخ وگو می در اين عالم، انسان با فرشتگان گفت) ۴

 :گويند  شود و گناهكاران می محقق می ............ابتدا . شود ی قيامت، رسيدگی به اعمال آغاز می با آماده شدن صحنه ............ی  در مرحله -57

  .شد ی عملم به من داده نمی ـ كاش نامه و اّما من اوتی كتابه بشمالهدوم ـ ) ۱
  .حساب آورده است چه كتابی است كه هيچ كار كوچک و بزرگی را از قلم نينداخته و همه را به  ـ اين و وضع الكتاباول ـ ) ۲
  .شد ی عملم به من داده نمی ـ كاش نامه ه بشمالهو اّما من اوتی كتاباول ـ ) ۳
 .حساب آورده است چه كتابی است كه هيچ كار كوچک و بزرگی را از قلم نينداخته و همه را به  ـ اين و وضع الكتابدوم ـ ) ۴
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 باشد؟ می  يک از آيات شريفه ترتيب پيام كدام ها و شهادت اعضای بدن انسان، به كنار رفتن پرده -58

۱ (و قضی بينهم بالحق  ـفاذا هم من االجداث الی ربهم ينسلون  
۲ ( األرض بنور ربهاو اشرقت  ـقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا  
۳ (و قضی بينهم بالحق  ـقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا  
۴ (و اشرقت األرض بنور ربها  ـفاذا هم من االجداث الی ربهم ينسلون  

هـذا مـا وعـد ی  است و آيـه ............و  ............ ترتيب مربوط به نفخ صور به و كفی بنا حاسبينو  و اذنت لربّها و حّقتی  آيات شريفه - 59
 .آن است ............مرتبط با  الرحمن و صدق المرسلون

  اّول ـ دوم ـ دومين) ۲    دوم ـ اّول ـ نخستين) ۱
 دوم ـ اول ـ دومين) ۴    اّول ـ دوم ـ نخستين) ۳

 .شود خطاب می ............است كه به  ............ی  نتيجه ،اعالم ورود جاودانه به بهشت ...و قال لهم خزنتها سالم عليكم ی  با توجه به آيه - 60

كی از گناهان ـ متقين) ۱ كی از گناهان ـ طيبين) ۲    پا   پا
 اعمال نيک در دنيا ـ طيبين) ۴    اعمال نيک در دنيا ـ متقين) ۳

 
 

PART A: Vocabulary and Grammar 
Directions: Choose the word or phrase, (1), (2), (3), or (4), that best completes each sentence. Then 
mark the answer on your answer sheet. 

 

61- I don't know ............ to study French or German. 
1) as if 2) as 3) however 4) whether 

62- He did not join us for the movie ............ he had already seen it. 
1) because  2) unless 3) while 4) whether 

63- The doctor advised my father ............ anymore. 
1) don't smoke 2) not to smoke 3) not smoking 4) to not smoke 

64- This is a new ............ of flower; we're selling it for the first time. 
1) function 2) interest 3) variety  4) scene 

65- He was chosen for the job on the ............ of his education. 
1) object 2) measure 3) fortune 4) basis 

66- He was very ............ when his daughter received a prize for her hard work. 
1) efficient 2) proud 3) serious 4) religious  

67- I was ............ to take a taxi because the last bus had left. 
1) forced 2) attracted 3) released 4) recalled 

68- I was so ............ about my exams that I couldn’t sleep. 
1) repetitive 2) flexible 3) mental 4) nervous 

69- The boys behind us kept ............ everyone by talking during the movie. 
1) distracting 2) reacting 3) evaluating 4) operating 

70- In this book, several important problems are only ............ mentioned. 
1) silently  2) perfectly  
3) briefly  4) efficiently 

 

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. 

 

Recent research indicates that a child's brain actually learns a new language …71… than an adult's 
brain does. In one study, scientists used a special machine to …72… the brains of bilingual adults. Some of 
the adults had learned a second language …73… they were children, and some had learned a second 
language as adults. The study …74… that children use the same …75… of their brain to learn both their 
first and a second language. Adults, on the other hand, used a different area of their brain to process the 
second language. 

 )دقيقه16:زمان پيشنهادي(
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71- 1) naturally  2) differently 3) flexibly 4) regularly 

72- 1) make up 2) keep on 3) pick up 4) look at 

73- 1) because  2) when 3) whether 4) however 

74- 1) placed 2) chose 3) showed 4) allowed 

75- 1) part 2) fact 3) basis 4) depth 
 

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

 

Throughout history man has changed his physical environment in order to improve his way of life.  
With the tools of technology he has altered many physical features of the earth. He has transformed 

woodlands and prairies into farmland, and made lakes and reservoirs out of rivers for irrigation purposes 
or hydroelectric power. Man has also modified the face of the earth by draining marshes and cutting 
through mountains to build roads and railways.  

However, man's changes to the physical environment have not always had beneficial results. Today, 
pollution of the air and water is an increasing danger to the health of the planet. Each day thousands of 
tons of gases come out of the exhausts of motor vehicles; smoke from factories pollutes the air of 
industrialized areas and the surrounding areas of countryside. The air in cities is becoming increasingly 
unhealthy. 

The pollution of water is equally harmful. In the sea, pollution from oil is increasing and is killing 
enormous numbers of algae, fish and birds. The whole ecological balance of the sea is being changed. The 
same problem exists in rivers. Industrial wastes have already made many rivers lifeless. 

 

76- After which of the following events, the pace of changes to the physical environment has quickened? 
1) The invention of hydroelectric power 
2) Transformation of rivers into lakes and reservoirs 
3) Introduction of new tools by modern technology  
4) The use of new machines in factories  

77- The word "modified" in line 4 is closest in meaning to ............ . 
1) placed  2) examined  
3) involved  4) changed 

78- Which of the following areas probably faces a more serious air pollution problem? 
1) A factory in the countryside 2) The seas and rivers 
3) An industrialized city  4) Roads and railways 

79- In this passage, changes to the physical environment are mainly divided according to their ............ . 
1) beneficial results  2) effect on plants and fish 
3) place of occurrence  4) surrounding areas  

80- The best title for the passage could be ............ . 
1) Destruction of the Physical Environment 2) Man and His Environment 
3) Beneficial Results of Human Acts 4) Ecological Balance and Human Beings  

 

  
 ی عناصر است؟ تر از بقيه ر در كل زمين نسبت به پوسته بيشدرصد وزنی كدام عنص - 81

كسيژن) ۳  نيكل) ۲  منيزيم) ۱  آهن) ۴  ا

 ی اقيانوس در كدام منطقه است؟ ترين بخش پوسته نازک - 82

  بستر اقيانوس) ۲  های اقيانوسی كوه نزديک محور رشته) ۱
 سراشيب قاره) ۴    فالت قاره) ۳

 درصد جامداند؟ ۹۹ تا ۹۰ها در چه عمقی از زمين حدود  سنگ -83

 كيلومتری ۲۹۰۰تا  ۶۷۰) ۴  كيلومتری ۳۵۰تا  ۱۰۰) ۳  كيلومتری ۶۷۰تا  ۳۵۰) ۲  كيلومتری ۱۰۰تا ) ۱
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 در كدام مناطق، سرعت افزايش دما نسبت به عمق زمين زياد است؟ - 84

  ی خارجی ی زيرين و هسته ليتوسفر و مرز گوشته) ۲    ی خارجی ليتوسفر و هسته) ۱
 ی داخلی و خارجی هسته) ۴    استنوسفر و مرز موهو) ۳

 است؟ تر به سطح زمين نزديک, انفصال موهو در كدام قسمت -85

  های اقيانوسی كوه رشته) ۴  ها دشت) ۳  شيب قاره) ۲  فالت قاره) ۱
 ؟كند نمیاين زلزله را دريافت  Sسنجی موج  كدام ايستگاه لرزه. ی شمالی روی داده است درجه 50با عرض جغرافيايی Aای در شهر  زلزله - 86

  ی شمالی درجه 90ايستگاهی واقع در عرض جغرافيايی) ۲  ی جنوبی درجه 60ايستگاهی واقع در عرض جغرافيايی) ۱
  یی جنوب درجه 40ايستگاهی واقع در عرض جغرافيايی) ۴  ی شمالی درجه 20ايستگاهی واقع در عرض جغرافيايی) ۳

 .شود ی خارجی می سبب ايجاد جريان كنوكسيون در آهن مذاب هسته............  اختالف دمای بين -87

    ی خارجی ی داخلی و هسته هسته) ۲    ی خارجی گوشته و هسته) ۱
  ی زيرين و ليتوسفر گوشته) ۴    ی داخلی و گوشته هسته) ۳

 يابد؟ میای تقريباً منظم افزايش  در كدام اعماق زمين سرعت امواج لرزه -88

  كيلومتری  2900تا 670)۴  كيلومتری 670تا 400)۳  كيلومتری 350تا 100)۲  كيلومتری 350تا 0)۱
 شود؟ ی تحت فشار حفر شده باشد چه ناميده می ارتفاع آب در چاهی كه در سفره - 89

  سطح اساس) ۲    سطح پيزومتريک) ۱
 سطح مبنا) ۴    سطح ايستابی) ۳

 رو، در كدام ناحيه امالح آب زيرزمينی، حداقل است؟ با توجه به شكل روبه - 90

۱ (۱    ۲ (۲  
۳ (۳    ۴ (۴ 

گر حجم كل يک سنگ  -91  ؟استتخلخل اين سنگ حدود چند درصد  ،مكعب باشد متر ۷متر مكعب و حجم فضای خالی آن  ۶۳ا

۱ (۱۱  ۲ (۲۰  ۳ (۹  ۴ (۱۷ 

 شود؟ آنتراسيت در اثر فشار و گرمای زياد به كدام كانی زير تبديل می - 92

 گرافيت) ۴  گرونا) ۳  هماتيت) ۲  الماس) ۱

 شود، كدام است؟ استخراج میی كانی كه از آن آهن  رنگ خاكه - 93

 زرد) ۴  قرمز) ۳  ای قهوه) ۲  سياه) ۱

 .باشد می ............پيروكسن دارای ساختمان سيليكاتی  - 94

  ای ورقه) ۲    چهاروجهی) ۱
 بعدی ی سه  شبكه) ۴    زنجيری ساده) ۳

 های ديگر خراش ايجاد كند؟ تواند بر روی كانی كدام كانی می - 95

 فلوئوريت) ۴  ژيپس) ۳  ارتوز) ۲  آپاتيت) ۱

  
گر اين شخص به تمام سؤاالت پاسخ دهد احتمال آن. دهد ای به تصادف پاسخ می سؤال تستی چهار گزينه ۵شخصی به  - 96 كـه سـؤال پـنجم  ا

  قدر است؟  سومين جواب صحيح وی باشد، چه

۱(9
512  ۲(27

512  ۳(9
256  ۴(27

256  

0/سال آينده ۲۰ای تا  احتمال زنده ماندن مرد خانواده - 97 0/سال آينده ۲۰و احتمال زنده ماندن مرد خانواده ديگر تا  7 كـه  احتمال آن. است 8
  قدر است؟ ها زنده بمانند، چه آنسال آينده حداقل يكی از  ۲۰تا 
۱(/0 96  ۲(/0 94  ۳(/0 9  ۴(/0 88  

گر - 98 P(A)/ا 0 P(B)0/و 3 P(A|B)/و 25 0 P(Aباشند، مقدار 6 B) قدر است؟ چه  
۱(/0 3  ۲(/0 35  ۳(/0 4  ۴(/0 45  

 )دقيقه31:زمان پيشنهادي(
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|x|مقدار عبارت - 99 [x] ازای بهx


4
5 ](قدر است؟  چه 3   )عالمت جزء صحيح است [

۱(( )4 3 5  ۲(3 5  ۳(5 3  ۴(5 3  

fهرگاه - 100 {(x , x ):x }  2 3  وg(x) x x 3 دو تابع باشند، مقدار(fog )( )1   قدر است؟ چه 10

۱(5
2  ۲ (۲  ۳ (۱  ۴(1

2  

fی با ضابطه fتابع  -101 (x) (a )x x a    22 4   كنند؟ ای قطع می ديگر را در چه نقطه هم f1و fنمودار توابع . يک است به يک روی 1

۱(( , )1 1
3 3  ۲(( , )1 1

4 4  ۳(( , )1 1  ۴(( , )2 2  

yترين مقدار تابع كم -102 |x| |x | |x |    1   قدر است؟ چه 1
  1)۴  صفر) ۳  ۱) ۲  ۳) ۱

گر قبولی آن. اند ها در درس فيزيک قبول شده نفر از آن ۸۰ها در درس رياضی و  آن نفر از ۷۰آموز دارد كه  دانش ۱۰۰ای  مدرسه - 103 ها در اين دو  ا
كه وی در درس رياضی قبول شده و در درس فيزيک قبول نشـده  درس مستقل از هم باشد و يک نفر را به تصادف انتخاب كنيم، احتمال آن

  قدر است؟ باشد، چه
۱(/0 28  ۲(/0 24  ۳(/0 21  ۴(/0 14  

گر با ارقام -104 ,ا , ,5 4 2   پذير باشد؟ بخش ۳قدر احتمال دارد اين عدد بر  يک عدد سه رقمی با ارقام متمايز بسازيم، چه 0

۱(2
3  ۲(4

9  ۳(2
9  ۴(1

3  

  قدر است؟ باشد، چه ۷تر از  ها كم كه اعداد روی دو تاس متمايز و مجموع آن در پرتاب دو تاس احتمال آن - 105

۱(5
12  ۲(1

3  ۳(4
9  ۴(1

4  

)}ی رابطه -106 , m ) , ( , m ) , ( , m ) , ( , m )}   2 22 2 2 3 2 3 3   يک تابع است؟ mازای كدام مقدار  به 2
۱ (۲  ۲ (۱  ۳(2  ۴(1  

xfی ی تابع با ضابطه دامنه - 107 (x)
x


 
5 1

3 2 1
a]ی بازه  , b) مقدار. استb a قدر است؟ چه  

۱(1
4  ۲(7

4  ۳(9
4  ۴(11

4  

xfی با ضابطه fی تابع  دامنه - 108 (x)
a |x b|


 

),ی بازه  )1  كدام است؟  bمقدار . است 3

۱(1  ۲(2  ۳ (۱  ۴ (۲ 

|)ی چند عدد صحيح در نامعادله -109 x | )(x x)
x

 


 

32   كند؟ صدق می 02

۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱  

ی مجموعه جواب نامعادله -110
x x


 
1 1

1   كدام است؟ 4

۱(x  4 1     ۲(x 0  
۳(x 1 ياx  4    ۴(x 2 ياx 3  

گر اندازه. موازی هستند dو dدر اين شكل خطوط  -111   كدام است؟ Aی  ی زاويه باشد، اندازه 20و 30ترتيب برابر با به Ĉو B̂ی زوايای ا

۱(30    

۲(40  

۳(50    

۴(60  
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AMكنيم كه را در يک جهت طوری انتخاب می Qو  M  ،N  ،Pنقاط  ABCDروی اضالع لوزی  - 112 BN CP DQ    باشد، كدام مـورد در
  ؟همواره صحيح است MQPNمورد چهارضلعی 

  .مستطيل است) ۱
  .قطرها بر هم عمودند) ۲
  .قطرها مساويند) ۳
  .االضالع است متوازی) ۴

  در مورد اين مثلث كدام گزينه صحيح است؟  .اند متناسب ۵و  ۴، ۳ی خارجی مثلثی با اعداد  سه زاويه -113
  .ی منفرجه دارد يک زاويه) ۲    .ی قائمه دارد ک زاويهي) ۱

  .چنين مثلثی وجود ندارد) ۴    .دارد 45ی يک زاويه) ۳
ABC (ABالساقين  در مثلث متساوی - 114 AC) ی بين اين ارتفاع و ضلع  زاويه. ارتفاع وارد بر يک ساق برابر نصف آن ساق استBC  كـدام

  است؟

۱(30  ۲(15  ۳(20  ۴(45  
  قدر است؟ چه مقدار. ضلعی منتظم است رو يک شش شكل روبه -115

۱(110  

۲(90  

۳(135  

۴(120  

 
 كدام عبارت صحيح است؟ - 116

كسيژن كم دئوكسی  )۱   .، ممكن است پيوندهای هيدروژنی يافت شوندRNAدر ساختار ) ۲  .تر از ريبوز دارد ريبوز، يک مولكول ا
كتری DNA) ۴  .يوراسيل، يک نوكلئوتيد پيريميدينی است) ۳   .ها استخراج شد اولين بار توسط فردريک ميشر از با

 شود؟ های همتا انجام می كدام نوع جهش كروموزومی، فقط بين كروموزوم - 117

 واژگونی) ۴  جايی دوطرفه جابه) ۳  مضاعف شدن) ۲  حذفی  )۱

 ؟نيستكدام عبارت صحيح  -118

  .كند استر برقرار می از، بين بازها پيوند فسفودیمر پلی DNAآنزيم   )۱
  .توان از اتانول استفاده كرد ی سلولی، می از عصاره DNAبرای استخراج ) ۲
  .ی انسان نقش دارندDNAهای ديگری در فشرده شدن  ها، پروتئين عالوه بر هيستون) ۳
  .شوند ها در اثر عوامل محيطی ايجاد نمی برخی جهش) ۴

 ی اسپرم انسان صحيح است؟ مورد مراحل ميوز سلول زايندهكدام عبارت در  - 119

  . شوند شده و قابل رؤيت می ها مضاعف ، كروموزومIدر پروفاز   )۱
  .گيرد مشابه با آنافاز تقسيم ميتوز انجام می Iآنافاز ) ۲
  .كند همانندسازی می I ،DNAپس از تلوفاز ) ۳
  .شود های دوک تشكيل می رشته ی هاپلوئيد، ، در اطراف هر هسته IIدر پروفاز ) ۴

 ؟نيستكدام عبارت صحيح  -120

  .ميكروتوبول است ۵۴هر جفت سانتريول، شامل   )۱
  .شود شروع می G1ی ی سلولی، از ابتدای مرحله چرخه) ۲
  .پيچد مولكول هيستون می ۸دقيقاً دو دور به دور  DNAدر هر نوكلئوزوم، ) ۳
  .است Xتر از كروموزوم  انسان كوچک Yكروموزوم ) ۴

 )دقيقه30:زمان پيشنهادي(
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 كدام عبارت صحيح است؟ - 121

كثر مواقع به نسل بعد منتقل نمی در انسان، جهش  )۱   .شوند های پيكری، ا
  .كنند انسان از قوانين مندل پيروی می Xهای واقع بر روی كروموزوم  ی توارث ژن نحوه) ۲
  .واسط را نشان دهد، حالت حد Xتواند برای يک صفت وابسته به  ملخ نر می) ۳
  .دهند های چند ژنی، افراد درجات متفاوتی از شدت بيماری را نشان می در بيماری) ۴

 دارای چند الل برای صفت گروه خونی است؟ G2ی ی تخمک انسان، در مرحله سلول زاينده -122

۱(  ۲  ۲ (۳  ۳ (۴  ۴ (۶ 

 باشد؟ B، دارای گروه خونی )۲(ی  و فرد شماره A، دارای گروه خونی )۱(ی  تمال دارد كه فرد شمارهقدر اح رو، چه ی روبه با توجه به دودمانه -123

۱( 1
2    ۲(1

4  

۳(1
8    ۴(3

8 

 صحيح است؟سازی ملخ نر  كدام عبارت در مورد مراحل اسپرم -124

  .كروموزوم دو كروماتيدی است ۲۳اسپرم نابالغ، دارای   )۱
  .شود تشكيل می  تتراد در سلول زاينده I ،۱۱در پروفاز ) ۲
  .كروموزوم تک كروماتيدی باشد ۱۱تواند دارای  می IIاسپرم تمايزنيافته در آنافاز ) ۳
  . سانترومر هستند ۲۳های تمايزيافته دارای  اسپرم) ۴

 :نظر از جنسيت، برابر است با های ديپلوئيد، صرف های ممكن بين افرادی با ژنوتيپ انواع آميزش. ژن، دارای پنج الل استنوعی  - 125

۱(  ۵۰  ۲ (۱۲۰  ۳ (۲۲۵  ۴ (۱۰۰ 

هـر دو  چه همسر اين مرد سالم باشد، احتمال تولد دختری مبتال به چنان. غالب است Xمردی مبتال به هانتينگتون و يک بيماری وابسته به  -126
 تواند باشد؟ قدر می بيماری چه

۱( 1
4  ۲(3

4  ۳(1
8  ۴(3

8 

اين الل را به ارث برده ) ۲(ی  رهكه فرد شما احتمال اين. زا است دارای يک الل اتوزومی مغلوب و بيماری) ۱(ی  رو، فرد شماره ی روبه در دودمانه -127
 قدر است؟ باشد، چه

۱( 1
2  ۲(1

4  ۳(1
8  ۴(1

16 

 دهد؟ كدام رويداد در هنگام پروفاز ميتوز، ديرتر از سايرين رخ می - 128

  ی پوشش هسته شروع تجزيه) ۲    ها كروموزومقابل رؤيت شدن   )۱
 های دوک به سانترومرها اتصال رشته) ۴  ديگر ها از يک آغاز جدا شدن جفت سانتريول) ۳

گر يكی از كروموزوم -129  جايگاه آغاز رونويسی باشد، كدام عبارت صحيح است؟ ۱۰۰۰ی آغاز همانندسازی و  نقطه ۱۰های انسان دارای  ا

  .كنند زمان فعاليت می طور هم مراز به پلی RNAآنزيم  ۱۰۰۰ در هر سلول، همواره  )۱
  .شود دوراهی ايجاد می ۱۰هنگام همانندسازی، ) ۲
  .كنند آنزيم هليكاز برای همانندسازی اين كروموزوم فعاليت می ۲۰) ۳
  .يابد از يک انتها شروع شده و در انتهای ديگر پايان می DNAهمانندسازی ) ۴

  ايـن فرزنـد در اثـر . متولـد شـده اسـت XXYموفيلی با يک مرد سالم، فرزندی هموفيـل بـا فرمـول كرومـوزومی از ازدواج زنی ناقل ه - 130
 .ايجاد شده است........... جدا نشدن 

  سازی های همتا هنگام اسپرم كروموزوم) ۲  سازی كروماتيدهای خواهری هنگام تخمک  )۱
 سازی های همتا هنگام تخمک كروموزوم) ۴  سازی كروماتيدهای خواهری هنگام اسپرم) ۳

 .بود ...........ی آميزش  قانون دوم مندل، نتيجه -131

  مونوهيبريدی) ۲    آزمون  )۱
 بين افراد خالص و ناخالص) ۴    هيبريدی دی) ۳
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 ؟نيستكدام عبارت صحيح  -132

  .های يوكاريوتی، دارای اينترون هستند ی ژن همه  )۱
  .هاست سوی پروتئين به DNAطرفه و از  ها هميشه يک جهت جريان اطالعات ژنی در سلول) ۲
  .های زايشی ممكن است به نسل بعد منتقل نشوند جهش در سلول) ۳
  .شود ها ايجاد می های مختلفی از آن عوامل رونويسی متعددند و تركيب) ۴

 كدام عبارت صحيح است؟ - 133

  .شود ليگاز تشكيل می  ی مكمل، بدون كمک آنزيم نتهای چسبندهپيوندهای هيدروژنی بين دو ا  )۱
  .اند توزيع شده DNAمولكول  ۲۴ی انسان، در طول  های موجود در ژنوم گونه ژن) ۲
  .رسند مستقل از هم به ارث می L10ريبوزومی  و پروتئين ۲ی آنژيوتانسين  های پذيرنده در انسان، ژن) ۳
  .ها را مشخص كرده است ی ژن ی ژنوم انسان، جايگاه همه هپروژ) ۴

 .كند را رمز می ...........، پروتئين  ...........دهد، ژن  لک را نشان می با توجه به شكل زير، كه اپران  -134

  ـ مهاركننده ۱  )۱
كتوز كننده ـ جذب ۲) ۲   ی ال
  مراز پلی RNAـ  ۳) ۳
كتوز ـ سازنده ۱) ۴   ی ال

 ح است؟كدام عبارت صحي - 135

كتری های انسانی را می ی پروتئين همه  )۱   .ها توليد كرد توان از طريق مهندسی ژنتيک در با
  .يافته ايجاد شده بود دالی يک جانور تراژن بود كه از كلون كردن نوعی سلول تخصص) ۲
  .كردند های جنينی، جانوران را كلون می ی سلول وسيله قبل از آزمايش يان ويلموت، دانشمندان به) ۳
كاروتن را می ژن رمزكننده) ۴   .به گياه برنج وارد كرد Tiی پالزميد  وسيله توان به ی بتا

 كنند؟ ها، چه زمانی همانندسازی می های كمكی باكتری كروموزوم -136

كتری در حال توليدمثل است  )۱   .فقط زمانی كه با
كتری تقسيم نمی فقط هنگامی) ۲   .شود كه با
كتری در حال توليدمثل است، همانندسازی كنندممكن است هنگامی كه ) ۳   .با
 .كنند اصلی همانندسازی می  همواره همراه با كروموزوم) ۴

 ............در آزمايش يان ويلموت،  - 137

  .شده، به درون رحم مادر جانشينی وارد شد سلول ادغام  )۱
  .كند، قرار داده شدند میی سلولی را متوقف  ای كه چرخه ه های تخمک، در محيط كشت ويژ سلول) ۲
  .ی دو سلول شد شوک الكتريكی باعث ادغام هسته) ۳
۴ (DNAی دالی به ارث رسيد ی موجود در ميتوكندری تخمک، به بره.  

 باشد؟ يک، جاندار تراژنی می كدام - 138

  .تيافته كلون شده اس های تخصص موشی كه از سلول) ۲  .انسانی كه مواد ضدانعقاد خون دريافت كرده است  )۱
كتری كه دارای پالزميد ) ۳ كتری است گياهی كه دارای ژن رمزكننده) ۴  .است Tiيک با   .ی َسمِ نوعی با

 ؟نيستكدام عبارت صحيح  -139

  .است ۳ی بالغ همواره مضربی از عدد mRNAتعداد نوكلئوتيدهای   )۱
  .متصل شوند IIIمراز  پلی RNAتوانند به  عوامل رونويسی می) ۲
  .شد تيتوم، يک هاگ حاصل از ميوز و ميتوز به هر محيط كشت كامل منتقل میدر آزمايش بيدل و ) ۳
  .كنند داری آن روی ريبوزوم كمک می به نگه tRNAی كناری  دو حلقه) ۴

 شوند؟ هم متصل می ترتيب با چه پيوندهايی به به» انتهای چسبنده«و » EcoRI«ی  مونومرهای سازنده -140

  استر ـ هيدروژنی دیفسفو) ۲    استر پپتيدی ـ  فسفودی  )۱
 استر استر ـ فسفودی فسفودی) ۴    پپتيدی ـ هيدروژنی) ۳
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 ............های محدودكننده،  ی آنزيم همه - 141

  .قادر به شكستن پيوندهای هيدروژنی هستند) ۲  .كنند ، انتهای چسبنده ايجاد میDNAدر قطعات حاصل از برش   )۱
كتری هب) ۴  .ی خود، اينترون دارند در ژن رمزكننده) ۳   .شوند ها يافت می طور طبيعی، فقط در با

كسن هرپس تناسلی به روش مهندسی ژنتيک، كدام -142  عنوان وكتور است؟ يک به در مراحل ساخت وا

۱(  DNAويروس هرپس نوتركيب) ۴  ژن پروتئين سطحی هرپس) ۳  ی گاوی ويروس آبله) ۲  ی ويروس هرپس  
 شود؟ يک، نوعی ترانسفورماسيون محسوب می كدام -143

كتری  )۱   آزمايش سوم گريفيت) ۲  جذب پالزميد نوتركيب توسط با
كتری به سلول گياه Tiانتقال پالزميد ) ۳   ی گاوی انتقال ژن از ويروس هرپس به ويروس آبله) ۴  از با

 ...........ی پالزميدها  همه -144

كتری می) ۲  .ی همانندسازی دارند جايگاه آغازكننده  )۱   .آلوده كنندها را  توانند تمام انواع با
  .توانند ژن خارجی را وارد هسته كنند می) ۴  .خورند برش می EcoRIتوسط آنزيم ) ۳

 ...........مهاركننده به اپراتور متصل است،   كه پروتئين در اپران لک، هنگامی - 145

  .ال داردكننده اتص به پروتئين تنظيم  كننده، عامل تنظيم) ۲  .باشد ی اپران لک، خاموش می كننده ژن تنظيم  )۱
كتری حضور دارد كننده پروتئين جذب) ۴  .شود ی سه ژنی ساخته میmRNAيک ) ۳ كتوز در غشای با   .ی ال

 ؟ندارديک، در ژنوم انسان وجود  ی كدام ژن رمزكننده -146

 آنزيم محدودكننده) ۴  ۱سيناپسين ) ۳  ليگاز) L10  ۲پروتئين ريبوزومی  )۱

 ............پالزميدها،  -147

  .ی همانندسازی هستند دارای جايگاه آغازكننده) ۲  .انداز و افزاينده هستند های راه دارای توالی  )۱
كتری، نوكلئوتيدهای بيش  نسبت به كروموزوم) ۳ كتری در همه) ۴  .تری دارند اصلی با  .ها وجود دارند ی با

كثر چند نوع  ۱۰۰برای ساخت يک پروتئيِن دارای  -148 در هر سلول، سه نوع كدون (ريبوزوم شود؟  Pتواند وارد جايگاه  ون میكد آمينواسيد، حدا
 .)پايان وجود دارد

۱(  ۱۰۰  ۲ (۹۹  ۳ (۶۱  ۴ (۶۴ 

گر در آزمايشی شبيه آزمايش نيرنبرگ،  -149  پپتيدی ساخته خواهد شد؟ ی پلی كار ببريم، چند نوع زنجيره ی زير را بهmRNAا

  دو ) ۲    يک  )۱
  چهار ) ۴    سه) ۳

 .گردند رونويسی می........... مراز  پلی RNA، توسط  IIمراز  پلی RNAآنزيم  متصل بهی عوامل رونويسی  های رمزكننده ژن - 150

۱(  I  ۲ (II  ۳ (III  ۴ (پروكاريوتی  
 ...........تفنگ ژنی، ........... عنوان وكتور،  به Tiزميد با استفاده از پال -151

  .ی نوتركيب ضروری استDNAبرخالف ـ توليد ) ۲  .ی گياهان وارد كرد توان ژن خارجی را به همه همانند ـ می  )۱
  .شود  گياه ايجاد می برخالف ـ تومورهای بزرگی روی) ۴  .خارج كرد Tiی تومور را از پالزميد  همانند ـ بايد ژن ايجادكننده) ۳

 كدام است؟ DNAی الگوی  كدون متيونين بر روی رشته رمز آنتی - 152

۱(  TAC  ۲ (ATG  ۳ (AUG  ۴ (UAC 

 و تشكيل پيوندهای كوواالن است؟ DNAی  كدام آنزيم قادر به شكستن پيوندهای هيدروژنی بين دو رشته - 153

۱(  RNA ۲  مراز پلی (DNA ۳  مراز پلی (EcoRI  ۴ (ليگاز  
گر در مرحله - 154 ی آمينواسيدِی سيستئين ـ فنيل آالنين ـ متيونين متصل باشـد،  ، زنجيرهPی موجود در جايگاه tRNAی ترجمه، به  ی ادامه ا

 كدام عبارت صحيح است؟

  .دار متصل است ، متيونين به نوكلئوتيد آدنينtRNAدر اين   )۱
كنون سه بار جابه) ۲   .جايی انجام داده است ريبوزوم تا
  .باشد ACAكدون  تواند دارای آنتی می Aی ورودی به جايگاه tRNAومين د) ۳
  .شده است Pتا اين مرحله، دو كدون وارد جايگاه ) ۴

 تر است؟ يک مناسب های سلول گياه گندم، كدام برای وارد كردن ژن خارجی به درون ميتوكندری - 155

كتريوفاژ) Ti  ۳پالزميد ) ۲  تفنگ ژنی  )۱ كتری ) ۴  با   E.coliپالزميد با

 

=AUA كدون ايزولوسين 
 =UAU كدون تيروزين  

AUAUAUAUAU
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Ngدر صورت لزوم
kg

  .فرض شود 10

Vصورت به SIی سرعت متحركی در  معادله - 156 t 4 tی زمـانی  جايی متحـرک در بـازه شده به جابـه نسبت مسافت طی. است 2 s1 تـا 1
t s2   كدام است؟ 5

۱ (۱  ۲(9
7  ۳(5

4  ۴(4
3  

maمتحركی از حالت سكون با شتاب ثابت - 157
s

 متر اول را بپيمايد چند برابر  ۱۰۰كشد تا متحرک  مدت زمانی كه طول می. آيد به حركت درمی 22

  پيمايد؟ متر بعد از آن را می ۱۵۶مدت زمانی است كه 

۱(3
5  ۲(5

8  ۳(5
3  ۴(8

5  

 ی اول حركت چند متر است؟  ثانيه ۴جايی متحرک در  جابه. ـ زمان متحركی مطابق شكل مقابل است نمودار مكان - 158

۱ (۴  
۲ (۸  
۳ (۳  
۴ (۶ 

 ۶تا  ۲ی زمانی  شتاب متوسط اين متحرک در بازه. ـ زمان آن مطابق شكل است متحركی در مسير مستقيم در حال حركت بوده و نمودار مكان - 159
 است؟ SIثانيه چند واحد 

  صفر) ۱
۲(/2 5  
۳(/2 5  
۴ (۵ 

. شود، مطابق شكل مقابـل اسـت باالی ساختمانی در شرايط خأل و در راستای قائم به سمت باال پرتاب میای كه از  زمان گلوله  _  نمودار مكان -160

گر گلوله m(gی اوج گلوله از سطح زمين چند متر است؟ ی نقطه ثانيه به زمين برخورد كرده باشد، فاصله ۶پس از   ا )
s

 210  

۱ (۲۰    ۲ (۴۰  
۳ (۶۰    ۴ (۸۰  

ای كه  در لحظه. شود به سمت باال پرتاب می V0ی بدون سرعت اوليه رها شده و دومی از سطح زمين با سرعت اوليه hدو گلوله يكی از ارتفاع  - 161

V0ی اول به سرعت گلوله
3
  است؟ V0ی دوم چند برابر ی سرعت گلوله اندازه  رسد، می 4

۱(1
4  ۲(1

2  ۳(7
4  ۴(1

3  

rصورت به SIكند، در  حركت می xoyی مكان جسمی كه در صفحه -162 (t t) i ( t) j
 

  2 جسـم در پايـان بردار سرعت و شتاب . است4
 سازند؟ ديگر می ای برحسب درجه با يک ی اول حركت، چه زاويه ثانيه

۱ (۳۰  ۲ (۵۳  ۳ (۳۷  ۴ (۶۰ 

xصورت های حركت جسمی به معادله -163 t yو 4 t t  2 گر بزرگی سرعت متحرک در لحظـه. باشد می 9 tی ا s2 برابـرm
s

 باشـد، 5

  كدام است؟

۱( 3
2    ۲(3  

  .توانند صحيح باشند می )۲( و )۱(های  گزينه) ۴    ۳) ۳

 )دقيقه30:زمان پيشنهادي(
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ثانيه از اين حركت، شتاب در سوی مثبت محور چند . رو است كند به شكل روبه ـ زمان يک متحرک كه روی خط راست حركت می نمودار مكان -164
  است؟

۱ (۲  
۲ (۴  
۳ (۶  
۴ (۳  

mرا طی كرده است، سرعتش hدرصد  ۷۵هنگامی كه گلوله . شود بدون سرعت اوليه و در شرايط خأل رها می hای از ارتفاع  گلوله - 165
s

. است 30

m(gسرعت برخورد گلوله با زمين چند متر بر ثانيه است؟ )
s

 210  

۱(15 3    ۲(20 3  
۳(20 2    ۴ (۴۰  

N(gدار چند نيوتون است؟ ها نيروی وارد بر جسم از طرف سطح شيب رو، با فرض ناچيز بودن كليه اصطكاک در شكل روبه -166 )
kg

 10 

۱(80 2  
۲ (۱۶۰  
۳ (۸۰  
۴(160 2 

 T2نيروی كشش نخ. قرار دارند F2و F1ديگر متصل هستند، تحت اثر دو نيروی های بدون جرم به يک مطابق شكل، سه جسم كه توسط نخ -167

N(gچند نيوتون است؟ )
kg

 10 

۱ (۲۲  
۲ (۲۸  
۳ (۱۹  
۴ (۱۴  

گر ضرايب اصطكاک جنبشی و ايستايی بين جسم و سطح به. شود وارد می kg2به جسم ساكنی به جرم Fمطابق شكل مقابل نيروی  - 168 ترتيب ا

/0 0/و 6 N(gكند، چند نيوتون است؟ ی نيرويی كه سطح به جسم وارد می باشد، اندازه 8 )
kg

 10  

٢٠) ١    
١٥) ٢  
٢٥) ٣    
١٢) ٤  

Ng(چند نيوتون است؟  Tرو، كشش نخ  در شكل روبه -169
kg

 /، جرم قرقره10 kg 0   .)نظر شود ها صرف ی اصطكاک و از كليه 5

۱ (۹۶  
۲ (۱۹۲  
۳ (۱۹۷  
۴ (۲۰۰  

Fنيروی - 170 i j
  
 2 Vی آن كه بردار سرعت اوليه kg2بر جسمی به جرم 4 i j

  
 1 4 حركـت جسـم،   بردار اندازه. شود است وارد می 6

  .)است Fتنها نيروی وارد بر جسم، نيروی (؟ ثانيه كدام است ۳پس از گذشت 

۱(i


14  ۲(i j
 
8 4  ۳(i j

 
12 2  ۴(i j

 
7 5  
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گر پرتويی از محيطی شفاف با ضريب شكست  - 171  كدام است؟  n. يابد درصد افزايش می ۲۰به هوا بتابد، سرعت آن  nا

۱(3
2  ۲(4

3  ۳(6
5  ۴(5

4 

4/ی شفافی به ضخامت تيغه -172 4متر با ضريب شكست سانتی 8
گر از باال به طور قائم به سكه نگاه كنيم، سكه چنـد . ای قرار دارد روی سكه 3 ا

 شود؟  اش ديده می متر باالتر از مكان واقعی سانتی

۱ (۱  ۲(/1 2  ۳(/1 6  ۴(/2 4 

گر زاويه. تابد می 2از هوا بر سطح يک محيط شفاف به ضريب شكست iی تابش  يهپرتو نورانی با زاو - 173 ی بين پرتو بازتابش و پرتو شكسـت  ا
 چند درجه است؟  iی  درجه باشد، زاويه ۱۰۵

۱ (۳۰  ۲ (۴۵  ۳ (۶۰  ۴ (۹۰ 

 دهد؟  تر از جسم تشكيل می ستقيم و كوچکی نوری، همواره از جسمی كه مقابل آن قرار دارد تصويری م كدام وسيله -174

گرا  آينه) ۲    ی محدب و عدسی همگرا آينه) ۱   ی مقعر و عدسی وا
گرا آينه) ۳  ی مقعر و عدسی همگرا  آينه) ۴    ی محدب و عدسی وا

گر پرتو . متر است سانتی ۲۵ی كانونی آينه  ديوپتر و فاصله 5در شكل زير، توان عدسی - 175 پس از شكست در عدسی و بازتـاب از آينـه  SIا
 .) محوراند عدسی و آينه هم(متر است؟  ی بين آينه و عدسی چند سانتی روی خود باز گردد، فاصله

۱ (۲۰  
۲ (۳۰  
۳ (۲۵  
۴ (۳۵ 

gگرم و با چگالی ۵۰۰ای توپر با جرم  گلوله -176

cm34 را داخل يک ظرف كه پر از مايعی با چگالیg

cm32 چند گرم مايع از اين . اندازيم است، می

 ريزد؟ ظرف بيرون می

۱ (۵۰۰  ۲ (۴۰۰  ۳ (۲۵۰  ۴ (۲۰۰ 

kNرو، فنری با ثابت در شكل روبه - 177
m

پيستون بـزرگ . بين يک تير عمودی و پيستون بزرگ يک اهرم هيدروليكی در حال تعادل قرار دارد 60

 cm5ای برحسب نيوتون روی پيستون كوچک قرار دهـيم تـا فنـر چه وزنه. برابر مساحت پيستون كوچک است ۱۸دارای مساحتی معادل 
  .)نظر شود تفاع مايع صرفاز فشار ناشی از تغيير ار(فشرده شود؟ 

۱(250
3  

۲(500
3  

۳(250
6  

۴(500
6  

گر فشار هوا . رو، مايع درون ظرف جيوه است در شكل روبه - 178   است؟ متر جيوه متر جيوه باشد، فشار هوای داخل محفظه چند سانتی سانتی ۷۵ا
۱ (۶۳  
۲ (۹۲  
۳ (۸۷  
۴ (۲۷  

،)١٩٠تا  ١٨١ ی ، شماره٣ فيزيک( ٢زوج درسو ) ١٨٠تا ١٧١ی، شماره٢و١فيزيک(١زوج درس، لطفاً از بين سؤاالتیداوطلب گرام:توجه
  .را به انتخاب خود پاسخ دهيد یسر کفقط ي

)180تا  171سؤاالت ( 2و  1فيزيك 
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ی  ی انتهـای بسـته و فاصله cm24باشد، سطح مقطع لوله می cm360رو، حجم فضای خالی باالی ستون جيوه در حالت قائم در شكل روبه -179

P)شده نيروی وارد بر ته آن چند نيوتون است؟ ی كج در لوله. است cm90لوله تا سطح جيوه در ظرف pa) 5
0 10  

۱ (۷  
۲ (۱۶  
۳ (۳۱  
۴ (۳۶  

cmمكعب مستطيل توپری به ابعاد - 180 cm cm 2 3 gو چگالی 4

cm36 توانـد از طـرف  ترين فشاری كـه می بيش. روی سطح افقی قرار دارد

m(gمكعب بر سطح وارد شود، چند پاسكال است؟ )
s

 210  

۱ (۱۲۰۰  ۲ (۲۴۰۰  ۳ (۳۶۰۰  ۴ (۴۸۰۰  
  

  
چنـد برابـر  Aمقاومت سـيم . ها، مطابق شكل است برحسب اختالف پتانسيل دو سر آن Bو  Aنمودار شدت جريان عبوری از دو مقاومت  -181

  است؟ Bمقاومت سيم 
۱ (۲    

۲(1
2  

۳ (۳    

۴(1
3  

  كند؟ ترتيب چه تغييری می به L2و L1های ، نور المپKرو با بستن كليد  در مدار شكل روبه - 182
  هر دو افزايش) ۱
  هر دو كاهش) ۲
  افزايش ـ كاهش) ۳
  كاهش ـ افزايش) ۴

گر توان مصرف در شكل روبه - 183  اهمی چند وات است؟ ۲۴شده در مقاومت  وات باشد، توان مصرف ۲۰اهمی  ۴شده در مقاومت  رو، ا

۱ (۳۰   
۲ (۳۶  
۳ (۴۸  
۴ (۶۴ 

  چند ولت است؟ 3ی نيروی محركه. ولت است 18برابر Bی  در نقطه پتانسيلباشد و  متصل به زمين می Aی  در مدار مقابل نقطه -184
۱ (۱۰  
۲ (۱۳  
۳ (۱۲  
۴ (۲۰  
  

گر آمپرسنج - 185 0/عدد A3در مدار مقابل ا   دهند؟ ترتيب چه اعدادی را برحسب آمپر نشان می به A1و A2های آمپر را نشان دهد، آمپرسنج 5
0/و ۲) ۱ 5  
۲(/1 0/و 5 5  
۳(/0 1/و 5 5  
۴(/0   ۲و  5

)190تا  181سؤاالت ( 3فيزيك 
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ی الكتـرون وارد يـک ميـدان مغناطيسـی  اين باريكـه. شمال به جنوب در حركت است ی الكترون در يک مسير افقی از سمت يک باريكه - 186
گر باريكه به سمت غرب منحرف شود، جهت ميدان مغناطيسی كدام است؟. شود يكنواخت می  ا

 در راستای قائم رو به پايين) ۲    در راستای قائم رو به باال) ۱

 غرب) ۴    شرق) ۳

شـود چنـد  وارد می ۳از سيم  cm20نيرويی كه بر. باشند، نشان داده شده است ديگر می ه موازی يکدر شكل زير سه سيم راست و بلند ك - 187

)Nmنيوتون است و جهت آن به كدام سمت است؟ )
A

   7
0 4 10 

۱(  54 10  

۲(  58 10  

۳(  54 10  

۴(  58 10 

. است ۶۰۰لوله  و تعداد دورهای سيم ۴۰۰ی مسطح  تعداد دورهای حلقه. لوله با هم برابر است ی مسطح و يک سيم جريان عبوری از يک حلقه - 188
گر طول سيم لوله چند برابر  در مركز سيم، ميدان مغناطيسی باشندمتر  سانتی ۱۰ی مسطح هر دو  لوله و حلقه متر و شعاع سيم سانتی ۵۰لوله  ا

  .)ی مغناطيسی است لوله فاقد هسته سيم(ی مسطح است؟  ميدان مغناطيسی در مركز حلقه

۱(5
3    ۲(3

5  

۳(2
3    ۴(3

2  

0/ای به شعاع رو حلقه شكل روبه - 189 0/ی ديگری به شعاع دهد كه با حلقه متر را نشان می  6 گـر جريـان. مركز است متر هم 2 ی  از حلقـه A5ا
  صفر باشد؟ Oتر چند آمپر باشد تا ميدان مغناطيسی كل در  ی كوچک تر عبور كند، جريان در حلقه بزرگ

۱(5
3    ۲(3

5  

۳ (۱۵    ۴ (۱  
گـر. كند عبور می A10تسال قرار دارد، جريان ميلی ۱۰كه در ميدان مغناطيسی يكنواخت  ABCDرو، از سيم  در شكل روبه -190 ABا cm30 ،

BC cm40 وCD cm50 ی  باشد، برايند نيروهای وارد بر قطعهABCD از طرف ميدان مغناطيسی چند نيوتون و به كدام جهت است؟

(sin sin )  130 150 2
   

۱(/0 0/)۲    سو ، درون03   سو ، درون07
۳(/0 0/)۴    سو ، برون03   سو ، برون07

  
كنش انرژی ـ پيشرفت «با توجه به نمودار  - 191   رو، كدام مطلب درست است؟ روبه» وا

۱(H كنش برابر Eaوا Ea2   .است 1
  .تری دارد پايداری بيشی دوم  ی فعال در مرحله پيچيده) ۲
كنش در مرحله) ۳ كنش دارد تر است و اين مرحله نقش مهم ی اول بيش سرعت وا   .تری در تعيين سرعت وا
كنش دو مرحله) ۴ كنش دارد ی دوم آن، نقش بيش ای است و مرحله وا   .تری در تعيين سرعت وا

  ؟نيستی برخورد قابل بررسی  كدام گزينه در نظريه -192
كنش میبرای افزايش سر) ۱   .ی فعال را افزايش داد توان غلظت پيچيده عت وا
كنش به تعداد برخوردهای بين ذره) ۲ كنش سرعت وا   .دهنده بستگی دارد های وا
كنش بايد بين ذره) ۳   .برخورد صورت گيرد شوند،  های سخت در نظر گرفته می صورت گوی دهنده كه به های وا
كنش شيميايی، به ) ۴   .مقداری انرژی نياز استبرای انجام يک وا

 )دقيقه25:زمان پيشنهادي(
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  تر است؟ يک از شرايط زير برای سوختن آهن مناسب كدام -193
  الياف آهن در هوای آزاد) ۲    ی آهن در هوای آزاد قطعه) ۱

كسيژن) ۳ كسيژن قطعه) ۴    الياف آهن در ارلن پُر از ا   ی آهن در ارلن پر از ا
كنش -194 MgCO:نمودار تغيير غلظت منيزيم كربنات برحسب زمان در وا (s) MgO(s) CO (g) 3   كدام است؟ 2

۱ (  ۲ (  ۳ (  ۴ (  
كنش، رابطه - 195 كنش مربوط به آن كدام است؟ معادله. صورت زير است ی سرعت به در يک وا  ی وا

  [A] [C] [B]
t t t

  
     

  
3 4 2

كنش(   R)وا
۱(A C B 4 3 6    ۲(A B C 3 2 4    
۳(A B C 4 6 3    ۴(A C B 3 4 2  

كنش -196 گر در وا HCl(g)ا O (g) Cl (g) H O(g)  2 2 24 2 شود، پس از  ليتری انجام می ۵ی  ، كه در دمای معين در يک ظرف سربسته2

3/ثانيه، مقدار ۲۴دقيقه و  ۲گذشت  molود، سرعت متوسط توليد گاز كلر، برحسبمصرف ش O2مول گاز 6 L s  1   ؟، كدام است1
۱(/0 01    ۲(/0 1  
۳(/0 02    ۴(/0 2  

كنش«با توجه به نمودارهای  -197   است؟، كدام عبارت درست »انرژی ـ پيشرفت وا
كنش ) ۱ كنش  (II)در جهت برگشت، سرعت وا   .تر است كم (I)از سرعت وا
كنش ) ۲ كنش  (I)سرعت وا   .تر است بيش (II)در مقايسه با سرعت وا
كنش  Hبا به كار بردن كاتاليزگر،) ۳   .يابد تر كاهش می بيش (I)وا
كنش ) ۴ كنش  در مقايسه (I)گرمای آزادشده از وا   .تر است بيش (II)ی با وا

كنش - 198 Fe:كدام عامل در افزايش سرعت وا (aq)
H O (aq) H O(l) O (g)


 

2
2 2 2 22   ؟نيستمؤثر  2

  غلظت) ۴  كاتاليزگر) ۳  فشار) ۲  دما ) ۱

/ی كلسيم كربنات در شرايطی معين برابر سرعت متوسط تجزيه -199 mol min 10 گر . است 025 ر اين شرايط گرمـا مول كلسيم كربنات را د ۴ا

,؟ ی جامد در ظرف وجود خواهد داشت ساعت چند گرم ماده دهيم، پس از نيم ,(C Ca O :g mol )    112 40 16  
۱ (۲۸۴  ۲ (۲۷۶  ۳ (۳۷۵  ۴ (۳۶۷  

كنش، توسط دانش  امكان پيشرفت خودبه -200 كنش توسط دانش  ............خودی وا   .شود بررسی می ............و ايجاد شرايط بهينه برای انجام وا
  ترموديناميک ـ سينتيک) ۲    سينتيک ـ ترموديناميک) ۱
  سينتيک ـ سينتيک) ۴    ترموديناميک ـ ترموديناميک) ۳

  ؟نيستكدام گزينه درست  -201
كنش) ۱ كنش غلظت وا   .يابد ها افزايش می گرها كاهش و غلظت فراورده در طی انجام وا
كنش نسبت به ) ۲ كنش، سرعت وا كنش فراوردهدر طی انجام وا   .يابد ها كاهش می دهنده ها افزايش و نسبت به وا
كنش نسبت به همه) ۳   .يابد ی مواد موجود كاهش می با گذشت زمان سرعت وا
كنش) ۴ كنش سرعت وا   .گرها است های شيميايی تابع دما و غلظت وا

كنش - 202 كنش افزايش ............ی  شده های كاتاليز يكی از وا كنش در غياب كاتاليزگر بسيار . هايی نظير اتيلن است به آلكن H2وا   .است ............اين وا
  ناهمگن ـ آهسته) ۴  همگن ـ آهسته) ۳  همگن ـ سريع) ۲  ناهمگن ـ سريع) ۱

كنش -203   است؟ نادرستهای شيميايی  كدام عبارت در مورد نقش كاتاليزگر در وا
كنش را تغيير ) ۱   .دهد ی فعال را تغيير می ساختار پيچيده) ۲  .دهد میمسير انجام وا
  .دهد ی فعال را كاهش می سطح انرژی پيچيده) ۴    .دهد مقدار آنتالپی را كاهش می) ۳
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 عبارت زير، چند عبارت صحيح وجود دارد؟ ۵در بين  - 204

كنش) آ كنش را بررسی می ها و تغيير آنتروپی، شرايط ها و فراورده دهنده ترموديناميک با تعيين سطح انرژی وا   .كند بهينه برای انجام وا
كنشی است كه در مدت كوتاهی، مقدار چشم) ب كنش پربازده وا   .گيری فراورده توليد كند وا
كنش با سرعت قابل توجهی انجام می خودبه) پ كنش از ديد ترموديناميک يعنی وا   .شود خودی بودن يک وا
  .ازی شكل موجود در هوا دارندبلورها توانايی زيادی برای جذب سطحی مواد گ) ت
SO)سولفوريل كلريد) ث Cl )3 كنش 2 SO:بر اثر گرما، مطابق وا Cl SO Cl 3 2 3   .شود تجزيه می 2
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

كنش تجزيه -205 كسيد، كدام ی دی با توجه به وا   های زير درست است؟ يک از عبارت نيتروژن پنتاا

۱([N O ]

t





2 5

كنش R    ۲(NOوا
[N O ]

R ( )
t


  

2
2 51

2  

۳([NO ]/ t [N O ]

t

  
 


2 2 5

2  ۴(O NO N OR R R 
2 2 2 5

4 2  
 

ــه ــؤاالت زوج درس:توج ــين س ــاً از ب ــی، لطف ــب گرام ــيمی(١داوطل ــماره٢ش ــا  ٢٠٦ی  ، ش ــيمی ( ٢و زوج درس) ٢١٥ت  ، ٣ش
 .را به انتخاب خود پاسخ دهيدفقط يک سری، )٢٢٥تا  ٢١٦یشماره

  
  

  
گر تفاوت شمار پروتون - 206 Xهای يون تک اتمی ها و نوترون ا 79   .جدول تناوبی قرار دارد........... ی  و دوره........... در گروه  Xباشد، اتم  ۱۱برابر  2

  ـ پنجم ۱۱) ۴  ـ چهارم ۱۶) ۳  ـ پنجم ۹) ۲  چهارم  ـ  ۱۴) ۱
  ؟چند است Bو  Aاختالف عدد اتمی . و تناوب دوم جدول تناوبی جای دارند ۱۴در گروه  Bو تناوب چهارم و عنصر  ۱۷در گروه  Aعنصر  -207

۱ (۲۳  ۲ (۲۹  ۳ (۲۴  ۴ (۳۰  
  ؟دهد نمیها نشان  را برحسب عدد اتمی آن Csو  Li ،Na ،Rb رو، روند كلی تغييرات كدام خاصيت چهار فلز قليايی نمودار روبه -208

  ی ذوب نقطه) ۱
  چگالی) ۲
كنش) ۳   پذيری وا
  شعاع اتمی) ۴

گر فاصله با توجه به شكل روبه - 209 دروالسی اتم داده شده،  پيكومتر باشد، تفاوت شعاع كوواالنسی و وان ۲۹۶برابر  bی  و فاصله ۱۵۲برابر  aی  رو ا
 ام است؟برحسب پيكومتر كد

۱ (۷۲  
۲ (۷۶  
۳ (۱۴۸  
۴ (۲۲۴ 

 است؟ نادرستدهد، كدام مقايسه  رو كه بخشی از جدول تناوبی را نشان می با توجه به جدول روبه -210

D:انرژی نخستين يونش) ۱ C  
J:الكترونگاتيوی) ۲ C  
A:شعاع اتمی) ۳ D  
B:خصلت نافلزی) ۴ I  

  

  است؟ نادرستكدام عبارت  - 211
كنش يابی به آرايش الكترونی گاز نجيب مبنايی برای سنجش پايداری اتم دست) ۱   .ها است پذيری آن ها و در واقع ميزان وا
كنش شدنیانجام ) ۲   .يابند ها به آرايش هشتايی پايدار دست می ها اتم هايی هستند كه طی آن ها آن ترين وا
  .توانند با از دست دادن الكترون به آرايش هشتايی پايدار برسند ی فلزها می دهد كه همه ها نشان می مشاهده) ۳
  .شوند رفتن الكترون به آنيون تبديل میاتم فلزها با از دست دادن الكترون به كاتيون و اتم نافلزها با گ) ۴

  گروه  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷
  تناوب      

D C B A   ۲  
 G F  E ۳  
 J I H  ۴  

)215تا  206سؤاالت ( 2شيمي 
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  است؟ نشدهدرستی گفته  نام كدام يون به -212

۱(Sn 4 :۲    يون استانيک(Co 3 :يون كبالت  

۳(Cr 2 :۴    يون كرومو(Cu 2 :يون كوپريک 

  گذاری شده است؟ رو، كدام ذره درست نام روبهبا توجه به شكل  -213
۱ (A :آنيون 

۲ (B :يون كلر  
۳ (C :اتم سديم 

۴ (D :اتم كلر  
BaO،Naبين  كدام گزينه در مورد روند تغييرات انرژی شبكه -214 S2 وLi O2 درست است؟  

۱(BaO Li O Na S 2 2    ۲(BaO Na S Li O 2 2  
۳(Na S Li O BaO 2 2    ۴(Li O Na S BaO 2 2  

  رو، كدام عبارت درست است؟ با توجه به شكل روبه - 215
  .نام است های ناهم ی ميان يون تر از فاصله نام كم های هم ی ميان يون فاصله) ۱
۲ (A  يک آنيون وB كاتيون است يک.  
  .دهد يک مولكول نمک طعام را نشان می) ۳
  .ترين فاصله قرار گرفته است در نزديک Aيون  B ،۶اطراف يون ) ۴

  

  
 

  .شود منتقل می ............به  ............ها گرما از  است و بين آن ............انرژی گرمايی يک استخر آب از انرژی گرمايی يک فنجان آب داغ،  -216
  تر ـ استخر آب ـ فنجان آب داغ بيش) ۲  تر ـ فنجان آب داغ ـ استخر آب بيش) ۱
  تر ـ استخر آب ـ فنجان آب داغ كم) ۴  تر ـ فنجان آب داغ ـ استخر آب كم) ۳

  .است ............ظرفيت گرمايی مولی يک خاصيت  ............است و  ............شده تقسيم بر  ظرفيت گرمايی هر جسم برابر مقدار گرمای مبادله -217
  تغيير دمای آن ـ مانند ـ مقداری) ۲  تغيير دمای آن ـ برخالف ـ مقداری) ۱
  ـ مانند ـ شدتی) جرم جسم تغيير دما) (۴  ـ برخالف ـ شدتی) جرم جسم تغيير دما) (۳

2/ش دمایبرای افزاي - 218   .گرما نياز است............ به  C4ی گرم آب خالص به اندازه 5

۱(cal10  ۲(/ cal41 84  ۳(
/

( )J10
4 184  ۴(J10  

  است؟يک از مطالب زير درست  كدام -219
  .مرز سامانه همواره حقيقی است) ۱
  .ی يک جسم به حالت فيزيكی آن بستگی دارد مقدار ظرفيت گرمايی ويژه) ۲
  .نامند های گرمايی می ی يک ماده را حركت های سازنده های منظم ذره حركت) ۳
  .انرژی نياز دارد cal1هر تپش قلب انسان به حدود) ۴

كنش در - 220 گر سامانه بـر روی محـيط. شود گرما آزاد می kJ2000شود و از اين راه سيلندری با يک پيستون متحرک انجام می يک وا  kcal100ا
كنش برحسب Hكار انجام دهد، مقدار   در كدام گزينه درست آمده است؟ kJوا

۱(2000  ۲(2418  ۳(2100  ۴(1582  
كنش هنگامی -221 ازای سوختن پروپان و توليد يـک مـول  به. كيلوژول است 2056كه يک مول پروپان بسوزد و بخار آب توليد شود، آنتالپی وا

  شود؟ حالت مايع، چند كيلوژول گرما آزاد می آب به
۱ (۵۵۵  ۲ (۵۱۴  ۳ (۴۷۳  ۴(/410 8  

كنش، مانند  ............مقدار  - 222 كنش كه از چند مسير مختلف انجام می ............يک وا    ............ی مسيرها يكسان  شود، در همه يک وا
۱(H ـE ۲  .ـ است(H  ـW ۳  .ـ نيست(E  ـW ۴  .ـ نيست(E  ـW ـ است.  

)225تا  216سؤاالت (3شيمي
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كنش سوختن متان كه در فشار ثابت انجام می درباره - 223   است؟ نادرستگيرد، كدام عبارت  ی وا
۱(E كنش، هم   .شده بين سامانه و محيط است ارز گرمای مبادله وا
كنش، روی محيط كار انجام می سامانه) ۲   .دهد ی وا
  .دهد محيط انتقال میسامانه، مقداری انرژی گرمايی به ) ۳
  .است ۶ی آن، برابر  شده ی موازنه های مولی مواد در معادله مجموع ضريب) ۴

  است؟ نادرستكدام مطلب در مورد گرماسنج بمبی  - 224
كنش در حجم ثابت به كار برده می برای اندازه) ۱   .شود گيری گرمای يک وا
  .كنند گيری گرمای سوختن يک ماده استفاده می از آن برای اندازه) ۲
كنش  محفظه) ۳   .درون يک حمام آب قرار دارد) بمب فوالدی(ی انجام وا
كنش يک سامانه محفظه) ۴   .شود گيری می ی منزوی است و در آن تغيير دمای آب اندازه ی انجام وا

كنش، آنتالپی استاندارد تشكيل اتين را به - 225   دهد؟  درستی نشان می تغيير آنتالپی كدام وا
۱(H(g) C H (g) q  2   s(C2گرافيت و (22
۲(H (g) q C H (g)  2 2   s(C2گرافيت و (2
۳(H (g) C H (g) q  2 2   s(C2گرافيت و (2
۴(H(g) q C H (g)   2   s(C2گرافيت و (22
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