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؟معنی چند واژه درست آمده است-1

، )بیزاري: نفیر(، )آرزومند: آزمند(، )ناتوانی: دنائت(، )تنگ گرفتن: مضایقت(، )عدم: کتم(، )ستیزه کردن: لجاج(، )راهنما: دستور(، )آهنگ: پرده(

)نوابی: روزيبی(، )کرم: جود(

هشت) 4هفت)3پنج)2شش)1

؟خوردشم میامالیی به چغلطدر کدام گزینه -2

مست چندان که بکوشند نباشد مستورچشم آویزاطل نکندـو بـر چشمان تـسح)1

ویش نبوده است تو را حمیتـر تنِ خـب؟عشرتستی این صحبت و اینبا که کرد)2

ه روز موعودـرت ایمان درست است بـگه مناهی و مالهی مشکن ـود بـت خـقیم)3

ت ـالل اسـد ظـیـأکــتم وـلـد ظـزیـمت ـال اســوبردمـر مـه بــاال کـا مـبس) 4

؟استنادرستکدام گزینه -3

.گرچه آغاز مثنوي موالنا با دیگر آثار نظم و نثر فارسی تفاوت دارد، اما روح نیایش در تار و پود آن نهفته است)1

.آورد، کشش انسان آگاه به سوي عالم معناستچه در این نی آوازي پدید میآن)2

.شهرت یافته است» نامهنی«سرآغاز دفتر اول مثنوي به )3

.ي آزاد ترجمه کرده استي سجادیه را با زیبایی و رسایی به شیوهمظاهر مصفا، صحیفه) 4

؟تر استدر کدام بیت کم» تشبیه«ي آرایه-4

درخت دوستی بنشان که بیخ صبر برکندمشراب وصلت اندر ده که جام هجر نوشیدم)1

جست یارـارم بـان ز کنـاگهـر نـیـون تـچدـاز غم خمیده دیصفتقامتم کمانچون)2

انــسد روحـورشیـه و خـرپیشـرام مهـهـباب ـتشمعرجیسـورت و بـصوان آبـیـک)3

ودــل بیستون شـه مثـم بـوه محنتــور کزیر نیستـرین گـب شیـادوارم از لــرهـف) 4

کدام است؟» معادله، استعارهاغراق، ایهام، اسلوب«هاي آرایهت داشتن ترتیب توالی ابیات زیر از جه-5

کشد پروانه رار میـمع در بـردم شـمپیشحسن و عشق پاك را شرم و حیا در کار نیست) الف

ه راهیـم بـام از چشانیـرهــو بازآییــبایدـه شـاز کـام بهـت دوختـه رهـچشمی ب) ب

گرد من فرسنگ در فرسنگ راساخت دریاوي او رفتن که اشکـسارمـار و نیـدورم از ی) ج

فتدچکیدن نیست آبی را که در دست گهر اد جان از فنا ایمنـا پیوست شـار تـه لعل یـب) د

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

دانشگاهیبان و ادبیات فارسی پیشز
تحمیدیه و مناجات 

2تا پایان درس 1درس 
8تا 1هاي صفحه

دقیقه15
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؟با کدام بیت تناسب دارد» .نشناسمباز افتم و بیغوله را از شاهراه خدایا روا مدار که از چراغ هدایت به دور«مفهوم عبارت -6

استـفــدر قرا وـــار ترّــــزن طـــرهنی ــکیـمذرـــه گــولــغـیـو ز بـا تـت) 1

کندرا هدایت میصائب عاقبت دلعشقرگز نماند آفتابـر زمین هـود را بـور خـن) 2

ریده پاي و کنده سر اختیار خویشــبــبدست عجزهـهی بـم الـکـراه حـاهــدر ش)3

چراغ هدایتکه چشم سعی ضعیف است بیخویشتنم دهز حرص من چه گشاید؟ تو ره به) 4

؟داردنتناسب » شددیرروزش،استروزيبیکههر/ز آبش سیر شد ،هر که جز ماهی«با بیت گزینهمفهوم کدام -7

اي محراب در دریاکه ماهی را بود هر موجهگردد یر گرد سر هر قطره مـریق عشق بـغ) 1

کندپایانفکرتکیبودماهیاوهـکرــهآب  پایاناوجویدنباشدماهیچونکههر) 2

ا راــم آب دریــلب طعـطـان بـــاهیــز مرسـاشق پـــخ را ز عـلـن تــالوت سخـح) 3

دریااینازسیرشداوکهراماهیهیچدیديتوسودااینازبودسیريکهراعاشقهیچدیديتو) 4

؟استمتفاوتگزینه کدام ابیات مفهوم -8

ه دید؟ـو نی دمساز و مشتاقی کـچهمه دید؟ـریاقی کــري و تــو نی زهــچمـه)1

گداهم زرم هم زرطلب، هم پادشاهم همان کنمـاهـر شـان بخش بـدایـگانم ازـزر ست

لـکـی مشـاهـم متنـهـو ز فـدرك تمشکل) فراموش کار(ان ساهی اي ذکر تو بر زب)2

ود زشت بود که عقل ما در تو رسدـخو رسدـا در تـل کجــویی عقــه تــا کــجآن

ا به محشر پرده راـدارد ز کار مرنمیـبچو پوشید از کفنانی ما را حقـعیب عری)3

کناهی میـب خود نگـه عیـار بـبیک ري ــگـران درنــب دیگــه عیــد بــا چنــت

برگ از این دار فنا خواهی رفت زود بیرفتوس گر تو به دنبال هوا خواهیـاز ه)4

از هدف قطع نظر تیر هوایی کرده استاقبتـردد جمع حسن عــویی نگـواجـا هــب

ي حق بر او اثر خیزد که جذبهوجودش برمینوازد و فریاد موالنا هنگامی از نیاین نی عشق را پروردگار می،در حقیقت«عبارت -9

؟نیستبا مفهوم کدام بیت متناسب » .گذاردمی

یـکنو زاري میـــا نی، تـــزاري از مزنیزخمه میو تومــچنگیوــا چــم)1

داستـدازش خـرانــان و تیــا کمــمه ز ماستـر آن نـیـرانیم تـپــر بـــگ)2

صفاتما ز توست اي خوشبرد و ماتدر برد و ماتـرنجیم انــو شطــا چـم)3

ود نگرــاي خــرام و سخـــدر اکـــانرــا نظـن در مـا مکـدر مـر انــگــمن) 4

؟استمتفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات -10

اـزون مــق روزافـشـعوارـن روزافزون یـحساندرو توأمـون دو سـرینش چـدر ریاض آف)1

ها بیناستیدهـن دیـزل ایـم یـع لـمـور شـوز نخورشید ازل عالم چنین زیباستیحسناز )2

خوبی از هر که جدا شد به تو پیوسته شده استختم شد بر تو از آن حسن، که از روز ازل)3

که شد حیران در اور چشمیـاد هـافتدر بهشتالم از حسن ازل یک چهره آراسته استـع) 4
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.آمده استنادرستاي معنی واژه…ي گزینهجزگزینه بهدر هر-11

)ترس: همس(، )ي کمانهچلّ: سوفار(، )ملول: ستوه()1

)مایهگران: فاخر(، )طبعیخوش: مزیح(، )تیر کوچک: خدنگ()2

)ي جنگیجامه: ترگ(، )ناراستی: دغل(، )خفتان: گبر()3

) هاي جنگنمیدا: مصاف(، )شیر: غضنفر(، )آب دهان: خدو() 4

؟داردنگزینه غلط امالیی وجود کدامدر -12

رده عملـه عمر کوته و دور و دراز کــبنشاطپايرـزیهـپهن بساطی بدهــفکن)1

ایمسر گشتهر بیــقـغ فـیـه تـــا بــمایمهـکشتودـزا خـغا بیـزا مــه غــچ)2

و را با بیست چشمــد تــویــجاو همیه خشمـد بــوایـخن همیــو آهــاو ز ت)3

د ضیاعـوت افکنـکـي ملهـزانــشمع خاي است که هر ساعتی در اوخانهدل تاب) 4

؟بیان شده استنادرستکدام گزینه -13

.است، به زبان سنسکریت»والمیکی«ي ي معروف هندوان، سرودهحماسه» رامایانا«)1

.ي دینی استدوازدهم، حماسههم و یازدذل مشهدي شاعر قرن اثر با» حیدرييحمله«)2

.استاثر منثوري از ابن حسام خوسفی شاعر قرن هشتم و نهم» خاوران نامه«)3

.را به ترکی سروده است» حیدربابایه سالم«ي شاعر معاصر در غزل سرایی معروف است و منظومه،محمدحسین بهجت تبریزي)4

؟ته استکار رفتري بهي سجع کمدر کدام گزینه، آرایه-14

.ایش او راسدیگر باید آیالهی، اگر عبداهللا را خواهی گداخت، دوزخی باید پاالیش او را و اگر خواهی نواخت بهشت)1

.الهی، اگر کاسنی تلخ است از بوستان است و اگر عبداهللا مجرم است از دوستان است)2

.ه یاد تو نازد و دل به مهر و جان عیانخداوندا، گفتار تو راحت دل است و دیدار تو زندگی جان، زبان ب)3

.چه کوشیدمچه در جام ریختی نوشیدم و هیچ نیامد از آنالهی، تو دوختی، پوشیدم و آن) 4

بیت زیر در کدام گزینه درست است؟مشخص شده درهايهاي گروههاي هستهتعداد واج-15

»باشمخاك کوي توبدان امید دهم جان که/ باشم آرزوي توکه بمیرم در آن نفسدر «

سه- پنج-پنج) 4سه- شش-پنج)3چهار-پنج- چهار)2چهار- پنج-پنج)1

2ادبیات فارسی 
)و هماي رحمتالهی(

1انواع ادبی 
4پایان درس تا 1درس

27تا 1هاي صفحه
3فارسی زبان

)قواعد ترکیب(شناسیزبان
)جمله(فارسیدستور زبان
)ویرایش(نگارش

3تا پایان درس 1درس 
26تا 9هاي صفحه

3و زبان فارسی 2ادبیات فارسی 
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.درست است…ي گزینهجزها بهي گزینهي واژگان در همهي همهمجموع تعداد تکواژهاي وابسته-16

تکواژ وابسته6= دیدگان، دست نیافتنی، سرمستانه )1

تکواژ وابسته5= ته برجسته کردن، کژتابی، فراموش گش)2

تکواژ وابسته7= االیشگاه پپژوهشگري، نازیبایی، )3

تکواژ وابسته6= سر و سامانی، ماالمال، ناخوانا بی) 4

؟نداردکدام عبارت، به ویرایش زبانی نیاز -17

.داردد، او را در نظر ما عزیز میبخشاي که در آثار او روح خاصی میذوق سلیم او، لطف جاذبه. ماستگویندگانسعدي واقعاً یکی از )1

.خوردندکه خود از شراب اجتناب داشت، در مجلس او ارکان و امراء شراب میبا آن. کردجزئیات کارها دقّت میبه)2

.دادندحرمتی قرار میزدند و مورد بیکردند را میهاي خلوت پیدا میگاه شیخ یا زاهدي که در محلّهبعضی رندان شهر گه)3

.آوردندها را به بازار شیراز میار عرب آنفروشی بود، تجفارس در عین حال یک بازار بردهجبنادرهاي خلی) 4

؟استمتفاوتدر کدام گزینه » آبنوس«ي مورد نظر از واژهمفهوم-18

ر سر آیم کف بود همتاي منـا بـخَس نیم تدفـصاـم بـا نشینـن دریـم در بـوسـآبن)1

ي عاج ز آبنوسی است یکی نقطه بر آن تختهدانی چیست؟و آن خال سیه بر بناگوش ت)2

وســنـن آبــیـد زمــون شــرگــیـوا قــهوسـآواي کتـاسـرخــن و بـت ایـفـبگ)3

امرـد دل کـافـکـوس شـنـاج و آبـون عــچشب ووس و عاجِ شب و روز، روزـاین آبن)4

؟استوتمتفامفهوم کدام بیت با سایر ابیات -19

کـو نیست شـامت تانـاصیـعاتـجـدر نو شفاعت روز حشرـت و از تـدایت رحمـاز خ)1

زنمنامی میان در نیکـدست شفاعت هر زمزنممیمیگاعمري است تا من در طلب هر روز)2

کرم را بعد از آن نبود سخن در عفو تقصیرشاز روي تو سازدمحشر در، شفیععاصی بهاگر) 3

اي دوزخ را تمامـدا درهـت خـدد از رحمـنـبکاران دريگنهت برــاعـایی از شفـر گشــگ) 4

.یکسان است…ي ي گزینهاستثناها بهي گزینهمفهوم ابیات همه-20

ویشتنی ـخد و بیـاشـو بـکـق نـمستی از عشخویشتن از خمر ظلوم است و جهولمست بی)1

ايکردهتو رسواارب نیـم یـواییـه رسـرچـگارـار یـال بـول از احتمـهـم و جـومیـظلاــم)2

رنتافتـردون بـه گـت را کـانـین امـگـار سنـبرفتـردن همت گــر گـا بـز مــیـاچـي نذره)3

جام گنجیدن نداشتریخت می برخاك چون درردون برنتافتـه گـر چـت هـانـرد آدم از امـب) 4
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:یھا جمع التکسیرفجاءماةعّین عبار-21

!الدنیايفةسألنا من هللا تقویة جوارحنا للعباد) 1

!حیاتکم باللسانيفشکرھا علی تقدرون تلک نعم ال) 2

!ء جعلھ الخالق بعد العسرينعم، الیسر ش: جوابھايفقلت ) 3

!ولئک المساکین یحتاجون ِالی مساعداتکم دائماً أ) 4

:شیر الیھا بخطّ مات اّلتي اُ لعیِّن الّصحیح حول الک-22

)المثّنی: (!من جانب الیمنالّرحمانوجدُت نفس )1

)الجمع المکّسر: (»بالبّیناتأرسلنا رسلنا «)2

) الجمع المکّسر(:!القوانیننحترم کّل یجب علینا أنْ )3

)المثّنی(:!يال یرتکب المعاصینرقالمرء یصلحھ )4

؟يّ مزید ثالثجاءماعبارۀ يّ أيف-23

!و أعمل جّیداً للنجاحيأوقاتةأعرف قیم: قالت) 1

!البیتينفسھا لالستقبال من الضیوف فئُ تھیّ يھ) 2

!ةالدراسيُیمکن دون االجتھاد فأنتم تعرفون أّن النجاح ال) 3

!ةرّبک علی ھذه النعميالفقراء بأموالک و اشکريساِعد) 4

عبارة جاء فعلٌ مزیٌد بحرفیِن؟يّ أيف-24

!کمثل العّطار إن شاَرْکَتھ نفعکَمَثُل المؤمن) 1

!أعلُم ما ال تعلمونَ يقال إنّ ) 2

!الّذیَن آمنوا ُیخرُجھم من الّظلمات إلی الّنورهللا وليُّ ) 3

!المدرسةيَتعاونوا فأّنھم يشاھدُت أصدقائ) 4

:عّین ما فیھ مشتق من فعل مزید-25

!أرسل ھدیة لصدیقھ بمناسبة عید میالدهوھ) 1

!ذیة مناسبة لفصل الشتاء فقطھذه األح) 2

!ناسب الصغارتمشاھدة  بعض المشاھد ال) 3

!انتخب کاتب أنسب عنوان لتألیفھ الجدید) 4

1عربی
یادآوري، اوزان ثالثی مزید، 

جامد و مشتق، ضمیر، موصول، 
ي فعلیه معرب و مبنی، جمله

ي اسمیهو جمله
 زیارة الحبیب، التلمیذُ…یا رب ،

المثالی، العبرَةُ، مشاهد من الحیاة 
البسیطۀ، التجربۀُ، الهجرةُ، توبۀ الثّعلبِ، 

»فیه شفاء للنّاسِ«حسن العاقبۀِ و 
)فقط قواعد(

10تا پایان درس 1درس 
112تا 1هاي صفحه

دقیقه15
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:األجوبة التالیةيعول ففعیِّن اسم الم-26

!یا دافع الّنقم صّل علی محّمٍد و آل محّمدٍ ) 1

!ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا رّبکم) 2

خیٌر حافظا و «) 3 »حُم الراحمینأرھوفا

!ھو سافر إلی مکان قریب و یرجع بعد قلیل) 4

»!نفسکيتفکّرین ف…یحترمن اآلباء و األّمھات و … الء ؤھ«: إمأل الفراغین بالموصول و الضمیر المناسب-27

أنتما-يتالّال ) 4ھما- ذانِ اللّ ) 3أنتِ -يتالّال ) 2أنتِ -الّذینَ ) 1

:عّین العبارة اّلتي فیھا کلمة معربة-28

!ال تعتمدن علی من کذبت) 2!أعتمد علی الّتي عرفُتھا) 1

!من اعتمد علی الّذین کذبوا) 4!علی الّذي عرفَتھدْ إعتمِ ) 3

نھایة الّسنة و أنا يدروسکَ حّتی َتنجَح فيإجتِھد کثیراً و ال تکَسل ف: يقال صدیقی ل«: ھذه العبارةيعّین عدد األفعال المبنّیة ف-29

»!من ھذه الّنصیحةِ فرحتُ 

خمسة) 4أربعة) 3ثالثة) 2إثنان) 1

):علی حسب مرجع الضمیر(عّین الّصحیح عن الّضمائر -30

!یتوّکلَن علی رّبھايھؤالء المؤمنات ھّن الّالت) 1

!کثیراً و ترید أن تھتمَّ بھ اُّمھُ يھذه الّطفلة تبک) 2

!ناُل رضا رّبھادروسھا تيُتساِعد صدیقتھا فيالّتلمیذةُ الّت) 3

!و َنسقیھ کّل یومٍ يھذه األشجار غرسُتُھ أنا و صدیق) 4
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سوااولئک الّذین «عبارة يعدد الکلمات المبنّیة فعّین -31 :»!فاضلونو اولئک ھم َدرَّ

سّتة )4أربعة)3خمسة)2ثالثة)1

:عیِّن ضمیراً متصالً مرجعھ ھو الموصول-32

!لّیلتعّجبت مّما کان بانتظاری ھذا ال)1

!لم تعرف المرأة من ساعدھا قبل قلیل)2

!یقول المؤمن ما ال یرفع شأنھال)3

!فھم سّر الحیاة من وعظتھ الّتجارب)4

:المشتّق من کلّ فعلٍ يعیِّن الّصحیح ف-33

فّالح: حأفل)4َغسل: َغَسلَ )3ُمنِزل : َنَزلَ )2ُحسنی: َحُسنَ )1

):ھعلی حسب مرجع(عن الضمیر الخطأعّین -34

!العزیزة ثوباً إشترتھ من الّسوقياُمّ يأعطتن)1

متم فیھا أبداً يإّنکم لم تجتھدوا ف)2 !دروسکم فما تقدَّ

!کیف نبلُّغ اآلخرین خبراً ینزعجون منھم کثیراً )3

!بسبب شّدتھايفتحت الّریُح نافذة غرفت)4

فیھا فعلٌ مزیٌد ثالثّي؟جاءَ مايعیِّن العبارة اّلت-35

!الکریم، أسألکَ التوفیق في اُموريرّبي)2!الوالد، إّنُھ أکَرمني عند الّناس کثیراً قال )1

!أجلَس األب ولده علی الکرسيّ )4!ذي یخرج الحيَّ من المیِّتھو الّ )3
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:عن الباقییختلفعیِّن العبارة اّلتي الخبر فیھا -36

ربِّ العالمین«)2!اإلنساُن عبُد اإلحسان)1 »الحمُد 

!حسن الخلق من ثمرات االدب)4!شرف المکان بالَمکین)3

فاعل؟جاءماعبارة يّ أيف-37

!توبة حّر بن یزید الّریاحی) ع(قد قبل الحسین ) 2)!ص(قصُد اإلمام بحرکتھ إصالُح اُمة جّده ) 1

!االعراب و التحلیل الصرفیّ يصّحح األخطاء ف) 4!یرفع العمل الصالح درجة اإلنسان) 3

:                              عّین الجملة الفعلیة-38

!نظر الولد إلی الوالدین عبادةٌ ) 2! ساعة خیٌر من عبادة سبعین سنةتفکّر) 1

!کُحسن الحدیث تعلَّم حسن االستماع) 4!اللّسانأحّب األعمال حفظ) 3

:عّین ما فیھ المبتدأ-39

!ھذه المکتبة قرأُت أفضَل کتابٍ يف) 2!القلوبأال بذکر هللا َتطمئنُّ ) 1

ُر الّناسيف) 4!إلی حدیقة فیھا ورود جمیلةذھبُت مع اُسرتي) 3 !الّشارع سمعِت صوتاً ُیحذِّ

:جملةشبھاالخبر فیھيعّین العبارة اّلت-40

ً يف) 2!ھذه الحدیقة األشجاُر مثمرةٌ يف) 1 !امتحان نھایة الّسنة الدراسّیة طّالب صفّنا نجحوا جمیعا

!ھذا الّسفر اُسرُتنا فرحة جّداً يف) 4!ھذه الدائرة موّظفون َیحترموَن الّناسيف) 3
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شناسانه و عمیق، مبتنی بر استدالل اي معرفتاگر بخواهیم نیازمندي جهان و مخلوقات به خداوند را در قالب قضیه-41

؟استل اويیک از مفاهیم ناظر بر بیان مقدمهکدام،ترسیم کنیم

.نیازمند به دیگري استبراي موجود شدن ،از خودش نباشدشاي که وجودپدیدههر )1

.ذات و حقیقتش مساوي با موجود بودن است،نداشته باشدهموجودي که نیستی در او را) 2

.هایی هستند که در وجود به خودشان اتکا ندارندموجودات جهان پدیده) 3

.پدیده نیست و خودش همواره هست،نداشته باشدموجودي که نیستی در او راه) 4

؟ داندنمیانجام چه امري را براي خود دشوار کریم خداوند در قرآن-42

»ماوات و األرضاهللا نور الس«) 2»الی اهللاءیا ایها النّاس انتم الفقرا«)1

»ان یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید«) 4»و اهللا هو الغنی الحمید«) 3

.د این حقیقت استمؤی…ي ي شریفهکه آیهتواند وجود خداوند را بگیرد و نابودش کندکسی نمیدر نتیجه ،…که ینبه علت ا-43

»اهللا هو الغنی الحمیدو «-وجود خداوند وابسته به چیزي نیست)1

»إن یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید«-وجود خداوند وابسته به چیزي نیست) 2

»اهللا هو الغنی الحمیدو«- ته به خداوند استوجود مخلوقات وابس) 3

»إن یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید«- وجود مخلوقات وابسته به خداوند است) 4

آید؟ دست می، این مفهوم از کدام عبارت قرآنی به».ي معمار با ساختمان نیستي خدا با مخلوقات، مانند رابطهرابطه«:اگر بگوییم-44

»ت بخلق جدیدأیذهبکم و یأان یش«) 2»ط بهم دعوا اهللاظنّوا انّهم احیو «) 1

»رکم فی البحرذي یسیهو الّ«) 4»و ما ذلک علی اهللا بعزیز«) 3

…چنین هم…چرا که ،کندپیش رفتن انسان در راه کسب فضایل و کماالت، تغییري در نسبت فقر وجودي وي به خداوند ایجاد نمی-45

.است…مولود 

تر شدن انسان به معناي حقیقیکامل- تر فقر خود به خداوندتهسایشدرك و فهم - کندی نامحدود دارد و ذهن به حقیقت خداوند احاطه پیدا نمیتحقیقخداوند)1

تر شدن انسان به معناي حقیقیکامل- فقر خود به خداوندتر تهسایشدرك و فهم - گیرددست آورده است، از خدا سرچشمه میچه که بهخود و هر آن) 2

فقر خود به خداوندتر تهسایشدرك و فهم - تر شدن انسان به معناي حقیقیکامل- گیرددست آورده است، از خدا سرچشمه میچه که بهخود و هر آن) 3

فقر خود به خداوندتر تهسایشدرك و فهم - تر شدن انسان به معناي حقیقیکامل- کندی نامحدود دارد و ذهن به حقیقت خداوند احاطه پیدا نمیتخداوند حقیق) 4

دقیقه15دانشگاهیدین و زندگی پیش
اندیشه و قلب

)بخشهستی(
1درس 

13تا 4هاي صفحه

.د را از مسئولین حوزه دریافت کنیدهاي معارف مربوط به خوتوانید سؤالشما میهاي مذهبی،اقلیتآموزاندانش
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.آن استناظر بر…است که حدیث شریف …ق منوط به تحقّ،هاي جهان به خداوند براي انساندرك نیازمندي پدیده-46

»اهللا نور السماوات و األرض«-بندگی خدا) 2»ما رأیت شیئاً الّا و رأیت اهللا قبله و بعده و معه«- خداشناخت)1

»ماوات و األرضاهللا نور الس«- خداشناخت) 4»هللا المتجلّی لخلقه بخلقهالحمد«-بندگی خدا) 3

47-و ال تفکّتفکّ«ل در حدیث با تأم دبرخداوند پی…توان به ممنوعیت اندیشه در می،»روا فی ذات اهللاروا فی کلّ شیءه در شعر و از توج

.شودمستفاد می…مفهوم عبارت » ل خدا دیدبه هر چیزي که دید او/ عرفت نور و صفا دید دلی کز م«

»و اهللا هو الغنی الحمید«- چیستی) 2»الحمدهللا المتجلّی لخلقه بخلقه«- هستی)1

»و اهللا هو الغنی الحمید«- هستی) 4»الحمدهللا المتجلّی لخلقه بخلقه«- چیستی)3

يشریفهيباشد و طبق آیهمی…ينتیجه،برنددر مشکالت به خداوند پناه میکنند و ز دیگران با خدا راز و نیاز میش ابیکه امامان این-48

ها و زمین به امر خدا که از دلیل استوار بودن آسمان،»م تخرجوننترض بأمره ثم إذا دعاکم دعوة من األرض إذا أاء و األمن آیاته أن تقوم السمو«

خداوند ذکر شده است، کدام آیه است؟هاينشانه

»یدیأت بخلقٍ جدإن یشأ یذهبکم و«- درك فقرشان نسبت به خدا) 1

»رضاألوات واماهللا نور الس«- درك فقرشان نسبت به خدا) 2

»رضاألوات واماهللا نور الس«- وجود انسانفطري بودن خدا در) 3

»یدیأت بخلقٍ جدهبکم وإن یشأ یذ«- وجود انسانفطري بودن خدا در) 4

49-فل«ي ي شریفهه به آیهبا توجرض بغیر الحقّا انجاهم اذا هم یبغون فی األمةها النّاس انّما بغیکم علی انفسکم متاع الحیایا ایالینا الد نیا ثم

؟ گرددام کدام بخش از آن مستفاد میت در پیاز دقّ» لت از سراي حقیقیغفي دهندههاي شکلزمینه«، »بما کنتم تعملونفننبئکم مرجعکم 

»الینا مرجعکم«) 2»رض بغیر الحقّهم یبغون فی األا انجاهم اذامفل«)1

3(»ةبغیکم علی انفسکم متاع الحیاانّما ها النّاس یا ای4»نیاالد (»ئکم بما کنتم تعملونفننب«

تها ریح و فرحوا بها جاءبۀٍطیریحٍإذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بی و البحر حتّررکم فی البهو الّذي یسی«يشریفهيت در آیهاز دقّ-50

دریافت ،»ینروا أنّهم أحیط بهم دعوا اللّه مخلصین له الدین لئن أنجیتنا من هذه لنکوننّ من الشّاکو جاءهم الموج من کلّ مکانٍ و ظنّفعاص

صورت فطري خداوند را صدا زده و از او درخواست کمک کرده و نسبت به اصالح ه، ب…ها در لحظات دچار شدن به گردد که انسانمی

.بندندعهد می…بیان با،خوديعملکرد گذشته

»رینلئن أنجیتنا من هذه لنکوننّ من الشّاک«-»بةٍ طيجرین بهم بریحٍ «) 2»دعوا اللَّه مخلصین له الدین«-»ةٍ طيبین بهم بریحٍ رج«) 1

»لئن أنجیتنا من هذه لنکوننّ من الشّاکرین«-»جاءتها ریح عاصف«) 4»دعوا اللَّه مخلصین له الدین«-»فصها ریح عاجاءت«) 3
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51-یابی به خداوند هر چیزي را در مسیر انجام وظیفه و دست«: فرمایندکه می) ع(سخن حضرت علی این ه به توج

؟ آیات شریفه ارتباط مفهومی دارد/ ي با پیام کدام آیه،»هدف خاص وي هدایت کرد

»خلقناه بقدرٍءانّا کلّ شی«) 2»حابی تمرّ مرّ السو هةو تري الجبال تحسبها جامد«)1

3 (»ر فهدي«) 4»هاریل و النّو اختالف اللّو األرض ماوات انّ فی خلق السي و الّذي قدالّذي خلق فسو«

.مبین این پیام است…ي ي شریفهاست که آیه…هاي اصلی هر نوجوان و جوان در مورد یکی از سؤال-52

»ما تري فی خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر هل تري من فطور«-هویت خود)1

»ما تري فی خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر هل تري من فطور«-ماهیت این جهان) 2

»…خلق اهللا السماوات و األرض بالحقّ انّ فی ذلک «-این جهانماهیت) 3

»…انّ فی ذلک خلق اهللا السماوات و األرض بالحقّ«-هویت خود) 4

گاه گه،ناپذیر الهیاز نظام عظیم آفرینش و خلقت خلل،چنین در تصورات خودخود و هميها در محاسبات روزمرهانسان«:یماگر بگوی-53

ایم؟یک از آیات زیر را تفهیم جان مخاطب نمودهپیام کدام» دچار گمان باطل می شوند

»ء إنّه خبیر بما تفعلونو هی تمرّ مرّ السحاب صنع اللَّه الّذي أَتقن کلّ شیةًو تري الجبال تحسبها جامد«)1

»…آیاته منامکم باللّیل و النّهار و ابتغاؤکم من فضله إنّ فی ذلکمنو«)2

»فغیر دین اللَّه یبغون و له أسلم من فی السماوات و األرض طوعاً و کرهاً و إلیه یرجعونأَ«)3

»…ذلکخلق اللَّه السماوات و األرض بالحقّ إنّ فی«)4

.وجود داردهایی براي خردمندان اي براي مؤمنین و نشانهترتیب نشانهبه…و …يشریفهآیات در -54

»یسبح هللا ما فی السماوات و االرض«-»انّ فی خلق السماوات و االرض و اختالف اللّیل و النّهار«)1

2 (»ماوات و االرض«-»ماوات و االرض بالحقّخلق اهللا السح هللا ما فی السیسب«

»ماوات و االرض بالحقّخلق اهللا الس«-»اختالف اللیل و النهارو انّ فی خلق السماوات و األرض «) 3

4 (»ماوات و االرض و اختالف اللّیل و النّهار«-»ماوات و االرض بالحقّخلق اهللا السانّ فی خلق الس«

توان می»شوند؟دیگر جمع میب با هدفی که دارند، کنار یکمتناس،هاي منظم جهانچگونه اجزاي مجموعه«که :الؤدر پاسخ به این س-55

. است…ي شریفهاتآی/ آیه،د ما در این پاسخیؤو م…گفت 

»ماوات و االرض بالحقّخلق اهللا الس«-ي قبلی صورت گرفتهبه خود و بدون نقشهو خود سابقه بوده خلقت خداوند بدیع و بی) 1

»الّذي خلق فسوي و الّذي قدر فهدي«-ي قبلی صورت گرفتهو خود به خود و بدون نقشهبقه بوده ساخلقت خداوند بدیع و بی) 2

»ماوات و االرض بالحقّخلق اهللا الس«-توسط خدا صورت گرفتهاي معین نقشه و برنامه،آفرینش جهان بر اساس طرح) 3

»الّذي خلق فسوي و الّذي قدر فهدي«-ورت گرفتهتوسط خدا صاي معین نقشه و برنامه،آفرینش جهان بر اساس طرح) 4

اندیشه و قلب 2دین و زندگی 
هاي حکمت و تدبیر و با جلوه(

) کاروان هستی
2تا پایان درس 1درس 

31تا 4هاي صفحه
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؟ استشریفهيمفهوم کدام آیه،حاکم بر جهانو موقت دائمی رنظم و سامان غی-56

»…و صورکمرض بالحقّخلق السماوات و األ«) 2»و النّهاررض و اختالف اللیل انّ فی خلق السماوات و األ«)1

»…خلق اهللا السماوات و األرض بالحقّ«) 4»و اجل مسمیما بینهما الّا بالحقّرض و ما خلقنا السماوات و األ«) 3

به سوي رو حرکت کاروان هستی همان طور که از خداست «که اینو »مخلوقات جهانيمندي واحد الهی عمل کردن همهتحت قانون«-57

.ی داردتجلّ…و …ي ترتیب در آیات شریفه، به»خداوند نیز دارد

»…الملک یسبح هللا ما فی السماوات و ما فی االرض له«-»و صورکم فاحسن صورکمبالحقّ لق السماوات و االرض خ«)1

2 (»ماوات و االرض «-»ماوات و االرضافغیر دین اهللا یبغون و له اسلم من فی السو صورکم فاحسن صورکمبالحقّ خلق الس…«

»…و صورکم فاحسن صورکمبالحقّ خلق السماوات و االرض «- »…ا بالحقّما الّبینهما خلقنا السماوات و االرض و ما«) 3

»…یسبح هللا ما فی السماوات و ما فی االرض له الملک«-»افغیر دین اهللا یبغون و له اسلم من فی السماوات و االرض«) 4

ي مبارکه دارد؟           اشاره به کدام آیه» .شودیگري میدیگر مربوطند که آثار فعالیت یکی، نصیب دبا یکايموجودات به گونه«مفهوم -58

»شیء انّه خبیر بما تفعلونذي اتقن کلّصنع اهللا الّ«) 1

»نا ما خلقت هذا باطالًماوات و االرض ربرون فی خلق السیتفکّ«) 2

»حمن من تفاوت فارجع البصر هل تري من فطورما تري فی خلق الرّ«) 3

»االرض طوعا و کرهاماوات وله اسلم من فی السیبغون وافغیر دین اهللا«) 4

گردد مفهوم می…ي ي شریفهالهی است از دقت در آیه…ي بیانگر جلوهو هاي خداوند از نشانه» زنده شدن زمین به دنبال بارش باران«-59

.درك خواهند کرد…ها راکه این نشانه

کنند           که تعقل میکسانی-»ماء ماء فیحیی به االرض بعد موتهال من السطمعاً و ینزّو من آیاته یریکم البرق خوفاً و«-حکمت)1

که گوش شنوا دارندکسانی-»من االرض اذا انتم تخرجونةاذا دعاکم دعوماء و االرض بامره ثمو من آیاته ان تقوم الس«- قدرت) 2

کنند           که تعقل میکسانی-»ماء ماء فیحیی به االرض بعد موتهال من الساً و ینزّو من آیاته یریکم البرق خوفاً و طمع«- قدرت) 3

که گوش شنوا دارندکسانی-»من االرض اذا انتم تخرجونةاذا دعاکم دعوماء و االرض بامره ثمو من آیاته ان تقوم الس«-حکمت) 4

گرددمستفاد می…يشریفهيمختلف موجودات در سراسر گیتی از دقت در آیهحکیمانه بودن آفرینش الهی مبتنی بر گستراندن انواع-60

.است…که بیانگر 

وقوع معاد - »و من آیاته خلق السماوات و األرض و اختالف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک آلیات للعالمین«)1

وقوع معاد-»جمعهم إذا یشاء قدیرو هو علیدابۀٍو من آیاته خلق السماوات و األرض و ما بثّ فیهما من «)2

الهی عدل-»عهم إذا یشاء قدیرجمو هو علیدابۀٍو من آیاته خلق السماوات و األرض و ما بثّ فیهما من «)3

الهیعدل- »و من آیاته خلق السماوات و األرض و اختالف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک آلیات للعالمین«)4
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61- I advise you not to reason with Alex, I think you’re … your time.

1) keeping 2) relying

3) wasting 4) supporting

62- Because the drug is new and untried on humans, some are going to be chosen to test its … .

1) success 2) efficiency 3) flexibility 4) activity

63- Automobile producers have … a six-percent rise in sales over the past month.

1) checked 2) thought 3) bothered 4) enjoyed

64- Since the x-ray machines give out radiation, the technician will give you a … cover to use during the diagnostic

procedures.

1) protective 2) flexible 3) wonderful 4) responsible

65- It seems people are carrying their whole life in their mobile phones. Maybe, that’s why their use has … hugely

over the past two years.

1) increased 2) depended 3) combined 4) weighed

66- Before planting any seeds, the botanist conducts a chemical analysis of the soil to make sure that it has all the

essential … for plant life.

1) joints 2) vessels 3) fuels 4) nutrients

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

دقیقه15

Why Exercise Is
Important!

)فقط واژگان(
1درس

10تا 1هاي صفحه

دانشگاهیپیشزبان انگلیسی 
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67- The … of the work on the factory production line bored the workers.

1) repetitiveness 2) difference 3) interest 4) involvement

68- Most of the students in the class are clever enough to understand what the teacher says, but a few need …

explanation.

1) confusing 2) extra 3) powerful 4) fashionable

69- Police have … a picture of the man they want to question. We should wait for more information.

1) injured 2) released 3) touched 4) stretched

70- The artist’s paintings … what he thinks about members of his society.

1) remember 2) suggest 3) attract 4) draw

71- After achieving the Cannes Prize, he feels … of his best performance in the film.

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

72- The bad weather is … problems for many farmers in the south of the country.

1) bothering 2) releasing 3) causing 4) acting

73- Some computer programs can perform several … which make your job easier.

1) functions 2) habits 3) shapes 4) machines
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74- There is nothing to be … with a cold drink when you get home after work.

1) competed 2) compared 3) controlled 4) consisted

75- This small book  is written to explain how you can perform … in American colleges.

1) nationally 2) actually 3) materially 4) excellently

The heart is the center of the cardiovascular system. Through the body's blood vessels, the heart pumps

blood to all of the body's cells. You know how …(76)… your heart is, so it's no …(77)… people worry when

they hear someone has heart problems. Heart disease …(78)… affects older people and means that there are

problems with the heart and blood vessels. More than 60 million Americans have some form of this disease

which …(79)… a wide range of problems, including high blood …(80)…, chest pain, heart attacks, and strokes.

76- 1) continuous 2) probable 3) important 4) physical

77- 1) award 2) control 3) wonder 4) ability

78- 1) healthily 2) usefully 3) carelessly 4) mostly

79- 1) stores 2) places 3) involves 4) consists

80- 1) pressure 2) surprise 3) exercise 4) injury

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.
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  9955  مهر ماهمهر ماه  2323آزمون آزمون  
 تجربيتجربي  دانشگاهيدانشگاهي  پيشپيشاختصاصي اختصاصي 

   
  

  سؤال سؤال   150150  ::آزمونآزمون  اختصاصياختصاصي  هايهاي  تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال
  دقيقهدقيقه  116565  ::گوييگويي  مدت پاسخمدت پاسخ

  

تعداد  نام درس
 گويي زمان پاسخ ي سؤال شماره سؤال

  دقيقه 15  81-90 10 علوم زمين
  91-100 10 زمين شناسي
  دقيقه 20  101-110 10 رياضي عمومي

  دقيقه 15  111-120 10 رياضي عمومي–)گواه(مون شاهدآز
  دقيقه 15  121-130 10 رياضي پايه

  دقيقه 15  131-150 20 دانشگاهيشناسي پيشزيست
  دقيقه 15  151-170 20 شناسي پايهزيست

  دقيقه 25  171-190 20 دانشگاهيفيزيك پيش

  201-210 3يزيكف  دقيقه 15  191-200  10 1فيزيك  زوج كتاب فيزيك پايه
  دقيقه 10  211-220 10 دانشگاهيشيمي پيش
  241-260 3شيمي  دقيقه 20  221-240  20 2شيمي  زوج كتاب شيمي پايه

 ـــــ  293-298 - نظرخواهي حوزه
  دقيقه 165  ـــــ 150 جمع كل

  
  

  
  الفبا حروف ترتيب به طراحان 

  
  ليلي نظيف  - پور سميرا نجف - اسدي آرين فالح - اميرشهباززاده –بهزاد سلطاني –اسحاقيان   روزبه  شناسيزمين

  يغمـا كالنتريـان   -بهـرام طـالبي   -بقـا  فائزه رضايي -لويي حمزه ميثم -افشار سپهر حقيقت-الدين حسينيجمال-حسين حاجيلو-هادي پالور-عباس اميدوار –حسين اسفيني   رياضي
 ايمان نخستين-نصوريميالد م-مهرداد ملوندي-مالرمضاني  مهدي

خليـل زمـاني    - حميد راهواره - فر اميرحسين حقاني - شايق علي پناهي - فرد اميرحسين بهروزي-توحيد بابايي-محسن اميرسبتكي-اهللا امراييروح-مازيار اعتمادزاده - رضا آريامنش  شناسي زيست
  ساالر هوشيار - دوالبيعليرضا نجف-نا نادريسي-بهرام ميرحبيبي-مهرداد محبي-هادي كمشي-علي كرامت - علي قائدي

زاده  ميراب  مهدي - سعيد منبري - فاروق مرداني-غالمرضا محبي - احسان كرمي - مقصوديسعيد حاجي-محسن پيگان-اميرحسين برادران-امير اوسطي-اسماعيل امارم - محمد اسدي  فيزيك
 نيما نوروزي-حسين ناصحي - محمد نادري

  شيمي
اكري ذحسن  -موسي خياط عليمحمدي -محسن خوشدل -كيش مرتضي خوش-مسعود جعفري-نظرحامد پويان-محمدرضا پورجاويد-عبدالحميد اميني -نتاج اكبر ابراهيم
زاده  حسن عيسي -عود علويمس-محمد عظيميان زواره -فرشيد عطايي-توحيد شكري -ن سليمييحس-مصطفي ساالري -حامد رواز -كوكنده  حسن رحمتي -پور سهند راحمي
  دوالبي عليرضا نجف-فرشاد ميرزايي-علي مؤيدي-امير قاسمي-محمدجواد فوالدي-علي فرزادتبار -مهدي فائق

  
  

   يراستارانو و گزينشگران
  

  

مسئول درس   گروه ويراستاري مسئول درس گزينشگر نام درس
 مستندسازي

  اكبري ليدا علي  دوالبي عليرضا نجف – آرين فالح اسدي–الهام شفيعي–زبه اسحاقيانرو پورسميرا نجف پور سميرا نجف  شناسيزمين
  فرزانه دانايي  امين نصراهللا –مهدي مالرمضاني –محمد خندان –حسين اسفيني–مهرداد ملوندي لوييميثم حمزه لويي ميثم حمزه  رياضي

  اكبري ليدا علي  زاده سينحشهرزاد  –سينا صيفوري - ساالر هوشيار –اعتمادزاده  مازيار – حميد راهواره - فر مهدي آرام  علي كرامت  علي كرامت  شناسي زيست
  الهه مرزوق  امامي مسعود علوي–كفش  ميد زرينح - عرفان مختارپور -بابك اسالمي-سيدعلي ميرنوري اميرحسين برادران اميرحسين برادران  فيزيك
  الهه شهبازي  كيخسرو خسرواني – صفت علي حسني -اميرحسين معروفي  – آبادي مصطفي رستم  پور سهند راحمي  مسعود جعفري  شيمي

  

  
  

  زهراالسادات غياثي مدير گروه
  اسدي آرين فالح آزمون دفترچهمسئول 

  ليدا علي اكبري: مسئول دفترچه-مريم صالحي:مدير گروه مستندسازي و مطابقت مصوبات
  حسينينسيم غالم نگاري حروف

  حميد محمدي ناظر چاپ
 

  .، صفحه مقطع چهارم تجربي مراجعه نماييدwww.kanoon.irدار اين آزمون به سايت  هاي دام ي سؤال جهت مشاهده
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 علوم زمين       
 

  .باشد شده مي ي شناخته هستار. . .  »ي عنان گيرنده«و ستارگان است . . . يكي از » ي سفيد كوتوله«ترتيب،  به -81
    ترين چگال –ترين  رقيق) 1
  ترين رقيق –قطورترين ) 2
    ترين رقيق –ترين  كوچك) 3
  ترين بزرگ –ترين  چگال) 4

  كدام گزينه درست است؟ -82
    .مانند خورشيد تشكيل شده استهشان از ميلياردها سياره هر كهك) 1
2 (ب و از پهلو داراي بازوهاي مارپيچي استكهكشان راه شيري از باال شبيه عدسي محد.  
  .ي شمسي يكصدهزار و ضخامت آن حدود ده هزار سال نوري است قطر منظومه) 3
  .ندا حول مركز كهكشان در حركت ،يهكيلومتر در ثان 240خورشيد و ستارگان نزديك ما با سرعت ) 4

  . . . است از   ي ساختمان خورشيد نسبت به هسته عبارت ترين اليه نزديك -83
    بخش تابشي) 2    فام سپهر) 1
  ي همرفتي منطقه) 4    شيد سپهر) 3

 .نام دارد. . . . چرخد  ي زمين مركزي اولين جرم آسماني كه به دور زمين مي در نظريه -84

    زهره) 2    مريخ) 1
  مشتري) 4    خورشيد) 3

 شود؟ برابر شود، مقدار نورش چند برابر مي 3اگر جرم خورشيد  - 85

1 (6     2 (9     
3 (27     4 (81   

 ر و مد وجود دارد؟ترين جز ام شب ماه قمري احتمال كمدر كد - 86

    هفتم) 2    اول) 1
  بيست و هفتم) 4    چهاردهم ) 3

  تر است؟ بيشورشيد نسبت به ساير سيارات سياره به دور خكدام ي انحراف محور چرخش  مقدار زاويه -87
    اورانوس) 2    نپتون) 1
  مشتري) 4    زمين) 3

  ترين اختالف روز و شب ايجاد خواهد شد؟ كه خورشيد تقريباً عمود بتابد، در كدام عرض جغرافيايي بيش در صورتي -88
    درجه 5/11) 2    صفر درجه) 1
  درجه 5/15) 4    درجه 5/23) 3

 كدام گزينه صحيح است؟ -89

    .مانند هستند تري نسبت به سيارات مشتري مانند داراي اتمسفر غليظ سيارات زمين) 1
    .باشند تري نسبت به سيارات داخلي مي سيارات خارجي داراي تعداد اقمار بيش) 2
  .مانند هستند تري نسبت به سيارات زمين مانند داراي وزن حجمي بيش سيارات مشتري) 3
  .باشند تري نسبت به سيارات خارجي مي يشسيارات داخلي داراي جرم ب) 4

 . . .ماه است و در اين حالت . . . وقتي تمام سطح رو به زمين ماه روشن است، بيانگر  -90

    .شود ماه در آسمان ديده نمي –بيست و هشتم ) 1
  .بريم كار مي ي محاق را به واژه –هفتم ) 2
  .است زمان طلوع ماه با غروب خورشيد تقريباً هم –چهاردهم ) 3
  .كند ماه قبل از طلوع خورشيد، طلوع مي –بيست و يكم ) 4

  هاي علوم زمين و گويي درسآموزان گرامي، زمان پاسخدانش
 .است دقيقه 15شناسي سوم مجموعاً  زمين

 هرم 23 آزمون -» 2«ي  روژهپ

  در فضا  جايگاه زمين 
  

  :علوم زمين
  

  18تا  1هاي  صفحه
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 شناسي  زمين      

 ؟شود بررسي ميشناسي  زمينعلم ي  در كدام شاخه هاي رسي نفوذپذيري كاني - 91

    شناسي رسوب) 2    پترولوژي )1
  شناسي مهندسي زمين )4    ژئوشيمي) 3

  شود؟ بررسي ميشناسي  زميناز   ي كدام شاخه اين موضوع درحيطه. ميليون سال پيش در سطح زمين ظاهر شدند 144گياهان گلدار در حدود  - 92
  پترولوژي) 2     شناسي ديرينه) 1
  محيطي شناسي زيست زمين) 4    تكتونيك) 3

  گيرد؟ شناسي قرار مي زمينعلم ي فعاليت آتشفشان در كدام شاخه از  بررسي نحوه - 93
  محيطي شناسي زيست زمين) 2    ژئوشيمي) 1
  پترولوژي) 4    تكتونيك) 3

شناسي  ي علم زمين كمك كدام شاخه  دست آمده به هاي به اين يافته. زده شده است  تر تخمينكيلوم 10- 30عمق باتوليت الوند همدان، حدود  - 94
  صورت گرفته است؟

  شناسي مهندسي زمين) 2    پترولوژي) 1
  تكتونيك ) 4    ژئوفيزيك ) 3

  شود؟ شناسي بررسي مي جيب در كدام شاخه از زميننگون به ساير گازهاي دليل باالبودن نسبت آر - 95
  محيطي شناسي زيست زمين) 2    سيشنا سنگ) 1
  وشيميژئ) 4    تكتونيك) 3

  ؟گيرد نميشناسي فيزيكي قرار  ي زمين يك از موارد زير در حيطه كدام - 96
  بررسي ايجاد سيل اخير تهران) 2  بررسي علت نشست خاك در دشت خوزستان) 1
  ت سدگيري مقاومت خاك جهت ساخ اندازه) 4  كوه زاگرس ي تشكيل رشته بررسي تاريخچه) 3

  ؟گيرد قرار ميشناسي  زمين  از علم  در كدام شاخه» ساز اطراف بيجار و تأثير آن در آب شهري هاي تراورتن بررسي وجود آرسنيك در چشمه« - 97
    تكتونيك) 2    شناسي آب زمين) 1
  شناسي پزشكي زمين) 4    شناسي رسوب) 3

  شوند؟ شناسي بررسي مي  هاي زمين يك از شاخه ها در كدام شدت گرانش و تركيب شيميايي سنگ ،ترتيب به - 98
    تكتونيك  –شناسي  سنگ) 2  وشيمي ئژ –شناسي  سنگ) 1
  تكتونيك  –وفيزيك ئژ) 4    ژئوشيمي –وفيزيك ئژ) 3

  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 99
    . شناسي فيزيكي است ها مربوط به زمين ي آتشفشان مطالعه) 1
  .شناسي تاريخي است ي زندگي دايناسورها مربوط به زمين بررسي شيوه) 2
  .شناس فقط در طبيعت است محل كار زمين) 3
  .شناسي است ها هم در قلمروي دانش زمين مطالعه و شناخت ماه و ديگر سياره) 4

  تري دارند؟ شناسي كاربرد بيش ي علم زمين اي در كدام شاخه امواج لرزه - 100
  ساخت  زمين) 2    شناسي  سنگ) 1
  ژئوشيمي) 4    ژئوفيزيك) 3
  

 هرم 23آزمون  -»2«ي  پروژه

هاي آن و شاخه شناسي زمينعلم 
  

  :شناسي زمين
  

  11تا  1هاي  صفحه
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  5 :ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  رياضي
  
  عموميرياضي     

Aي عضوي مجموعه هاي سه تعداد زيرمجموعه - 101 {a,b,c,d,e,f ,g} كه فاقد عضو  طوري بهe  باشد
  كدام است؟

1( 20   
2( 21   
3( 10   
4( 15  

ي  مهره 4ي سفيد و  مهره 4شامل  Bي  ي سياه و جعبه مهره 4مهره سفيد و  5شامل  Aي  جعبه - 102
حال از . دهيم قرار مي Bكردن در جعبه  خارج كرده و بدون نگاهاي  مهره Aي  از جعبه. استسياه 
 احتمال سفيدبودن مهره كدام است؟. كنيم اي به تصادف خارج مي مهره Bي  جعبه

1( 41
81   

2 (181
324   

3( 40
81   

4( 101
324  

گاه با كدام احتمـال ايـن خـانواده     اگر بدانيم فرزند اول دختر است، آن. فرزند است 4اي داراي  خانواده - 103
 ؟ندنيستي فرزندان دختر  حداقل دو دختر دارد ولي همه

1 (1
2  

2 (3
4   

3 (3
8   

4 (5
8  

0اگر  - 104 7P(A) /، 0 8P(B ) /  0و 4P(A B) /  گاه  باشد، آنP(B | A ) كدام است؟  
1( 1

6   

2 (1
4   

3( 1
5   

4 (1
3  

قدر  چه ،نشوددو پرتاب متوالي، اعداد زوج ظاهر   كه در هيچ احتمال آن. كنيم بار پرتاب مي 3تاسي را  - 105
 است؟ 

1 (1
4   

2 (3
8   

3 (1
2   

4 (5
8  

 مهر 23آزمون  -»2«ي  پروژه

  احتمال
  

  :  رياضي عمومي
   14تا  1هاي  صفحه 

  

   :2رياضي 
  190 تا 175هاي  صفحه 

  

   :3رياضي 
  19تا  1هاي  صفحه

  

  وقت پيشنهادي 
  دقيقه 20 :هاي طراحي سؤال
  دقيقه 15: هاي گواه سؤال

 محل انجام محاسبات
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  6 :ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  رياضي
  

اي وجود دارند اگر سه مهره را با هم و به تصادف  در كيسه 7و . . . ، 2، 1هاي  با شمارهيكسان مهره  7 - 106
 ها عددي زوج است؟ از كيسه خارج كنيم با كدام احتمال مجموع اعداد نوشته شده روي اين مهره

1 (16
35   

2 (17
35   

3( 18
35   

4 (19
35  

,D,C,Bهر يك از كشورهاي  - 107 A  شناگري كه براي  4باشند؛ با چه احتمالي  شناگر مي 5داراي
 شوند داراي سه مليت متفاوتند؟ مسابقات المپيك انتخاب مي

1 (200
969   

2 (200
323   

3 (50
969   

4 (50
323  

از تصادف  سه مهره به. وجود داردي سياه  مهره 5و ي زرد  مهره 4ي سفيد،  مهره 6اي  در داخل كيسه - 108
 رنگ مختلف هستند؟ 2شده فقط از  ي خارج با كدام احتمال سه مهره. كنيم ظرف خارج مي

1 (22
65   

2 (24
91   

3 (43
65   

4 (67
91  

را مطالعه  مطالعه و هيچ فردي هر دو روزنامه Bي  درصد روزنامه 40و  Aي  درصد مردم روزنامه 30 - 109

2رويدادي را پوشش دهد  Aي  كه روزنامه احتمال اين. كند نمي
 Bي  كه روزنامه و احتمال اين 3

3پوشش دهد 
  يابد، كدام است؟كه فردي از اين رويداد اطالع ن احتمال اين. است 4

1( 1
5   

2( 3
10   

3( 1
2   

4( 4
5  

 Bدپيشام. ايم تعريف كرده» ها بودن حداقل يكي از تاس فرد«را  Aدو تاس را پرتاب كرده و پيشامد  - 110
  ؟ترين مقدار را داشته باشد كم Bبه شرط وقوع  Aاحتمال وقوع كدام باشد تا 

1( : Bباشد 4تر از  مجموع دو تاس كم.   
2( : B باشد 4مجموع دو تاس.    
3( : B باشد 10از   تر تاس بيشمجموع دو.   
4( : B باشد 10مجموع دو تاس.  

 محل انجام محاسبات
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  7 :ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  رياضي
  

  عموميرياضي  - ) گواه( شاهد آزمون      

 
چند طريق ترتيب سخنراني براي آنان وجود دارد، . اند نفر جهت سخنراني ثبت نام كرده 5در يك همايش  - 111

    كند؟ ، از آنها فقط يك نفر سخنرانيbو aبه طوري كه بين سخنراني دو فرد مورد نظر
1 (20   

2 (24   

3 (36   

4 (40  
    وجود دارد؟ 3000چند عدد چهار رقمي با ارقام متمايز و فرد، بزرگتر از  - 112

1 (72   

2 (84   

3 (96   

4 (108  
آوريم، با  دو مهره با هم بيرون مي. اند ريخته شده 1و  2و  3و  4و  5و  6هاي  در ظرفي شش مهره با شماره - 113

   اند؟ دو مهره اعداد متواليهاي اين  كدام احتمال، شماره

1 (1
3   

2 (2
5   

3 (3
5   

4 (2
3  

 كارمندي تحصيالت«در اين اداره، احتمال آنكه . اند توزيع شده رو روبهاي مطابق جدول  كارمندان اداره - 114

 ؟»كارمند مردي تحصيالت دانشگاهي داشته باشد«چند برابر احتمال آن است كه » داشته باشد هيدانشگا
 

1 (5
3 

  

2 (39
35 

  

3 (3
4   

  

4 (5
6 

 75درصد مردان و  60اگر . دهند ان تشكيل ميدرصد را زن 46درصد جمعيت را مردان و  54در يك روستا  - 115
ها، دفترچه  درصد زنان دفترچه سالمت داشته باشند، با كدام احتمال يك فرد انتخابي به تصادف از بين آن

    سالمت دارد؟
1 (658/0   

2 (669/0   

3 (685/0   

4 (696/0 

 

 محل انجام محاسبات

      جنسيت
      زن  مرد

15  10  

هي
شگا

دان
الت

صي
تح

  90  80  

هي
شگا

 دان
ر از

كمت
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  8 :ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  رياضي
  

ماه تولد حداقل دو نفر از آنها  آموز يك كالس كه بر يك نيمكت نشسته باشند، با كدام احتمال چهار دانش - 116
   يكسان است؟

1 (19
48   

2 (41
96   

3 (23
48   

4 (55
96 

ام احتمال، با كد. كنيم تا براي اولين بار هر دو عدد رو شده زوج باشند دو تاس سالم را با هم پرتاب مي - 117
    شود؟  حداكثر در سه پرتاب اين نتيجه حاصل مي

1 (27
64   

2 (37
64   

3 (19
32   

4 (39
64  

 4 ياگر به طور تصادف. اند نفر از گروه تجربي داوطلب شده 6نفر از گروه رياضي و  4اي،  براي انجام مسابقه - 118
  اند؟ نفر از بين آنان انتخاب شوند، با كدام احتمال تعداد افراد انتخابي در اين دو گروه، متفاوت

1 (5
14    

2 (3
7   

3 (4
7   

4 (5
7  

ي سفيد و  مهره 6داراي  Cو B ي سياه است و هر يك از دو ظرف مهره 5ي سفيد و  مهره 4داراي  Aظرف - 119
با كدام . كنيم مهره از آن خارج مي 4ادف يكي از سه ظرف را انتخاب كرده و به تص. ي سياه است مهره 3

    هاي خارج شده، سفيد است؟ احتمال، دو مهره از مهره
1( 25

63   

2 (26
63   

3( 10
21   

4 (11
21  

به تصادف متوالياً سه موش از بين آنها . شوند ش سياه نگهداري ميمو 3موش سفيد و  5در آزمايشگاهي  - 120
   ؟با كدام احتمال، اولين موش سفيد و سومين موش سياه است. شود انتخاب مي

1 (11
56   

2 (17
56   

3 (13
56   

4 (15
56  

 محل انجام محاسبات
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 9 :ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  رياضي
  

  پايه رياضي     
 
 ي هنري، چه نوع متغيري است؟ در يك دوره  كننده سن دانشجويان شركت - 121

   كيفي ترتيبي) 1
    كيفي اسمي) 2
   كمي پيوسته) 3
 كمي گسسته) 4

    است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 122
     .گوييم ي نمونه مي تعداد اعضاي نمونه را اندازه) 1
 .ايم سرشماري كرده ،را مورد مطالعه قرار دهيم هاگر تمام افراد جامع) 2

  .از مشكالت سرشماري است هنبودن تمام اعضاي جامع در دسترس) 3
 .آوري داده است جمع ،اولين اقدام در رسيدن به اطالعات عددي) 4

. گيري شده است اندازهمتر  سانتي 33/172آموزان  آموزان يك كالس، قد يكي از دانش بررسي قد دانشدر  - 123
 باشد؟متر  برحسب سانتيگيري  تواند مقدار خطاي اين اندازه كدام گزينه مي

1( 02/0    
2 (4/0    
3 (003/0   
4 (2/1  

چند . درجه است 72اي برابر  ي اول در نمودار دايره ي دسته داده، زاويه 15در يك جدول فراواني شامل  - 124
 شود؟ 90اي برابر  در نمودار دايرهي اين دسته  ي اول اضافه كنيم تا زاويه هاي دسته داده به داده

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

ي سوم  اگر فراواني نسبي دسته. ايم بندي كرده طبقه دسته 5ها را در  دول فراواني تجمعي زير، دادهدر ج - 125

1برابر 
 قدر است؟ ي آخر چه باشد، فراواني نسبي دسته 6

  
  

1 (1
5  2 (1

4    

3( 3
10  4 (3

8  

گاه كران باالي  باشد آن 19ي دهم  و مركز دسته 4بندي آماري  هدستي سوم در يك  اگر كران پايين دسته - 126
 ي هشتم كدام است؟ دسته

1 (14    
2 (15    
3( 16    
4 (17  
  

 مهر 23آزمون  -» 2«ي  روژهپ

 محل انجام محاسبات

  ها داده  اول  دسته  دسته دوم  دسته سوم  دسته چهارم  دسته پنجم
48  2x 23 x 6 راواني تجمعيف  

  5تا  1هاي  فصل
  :سازي آمار و مدل

 111تا  3هاي  صفحه
  دقيقه 15: وقت پيشنهادي
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 10 :ي صفحه تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش رياضي
 

چندبر  ير نمودارزسطح ي اول باشد  ، مركز دسته1xاگر . صورت زير است هايي به نمودار مستطيلي داده -127

 ها كدام است؟ دادهفراواني و محور 

1 (60  

2 (63  

3( 66  

4 (69 

ي  سبي دستهفراواني ن. كنيم بندي مي دسته با طول مساوي دسته 5هاي نمودار ساقه و برگ زير را در  داده -128

 بندي كدام است؟ دوم در اين دسته

1 (15/0  

2 (1/0  

3( 2/0  

4 (25/0 

تا كم شود، طول  2ها  اگر تعداد دسته. صورت زير است ي آماري به نمودار چندبر فراواني تعدادي داده -129

 يابد؟ ها چند واحد افزايش مي دسته

1 (2  

2 (3  

3( 6/3  

4 (5 

اي  ها را در نمودار دايره اگر اين داده. است aي متوالي  ، اختالف ارتفاع هر دو ميلهزيراي  در نمودار ميله -130

1ي اول،  نمايش دهيم، مساحت مربوط به دسته
ي  دستهنسبي فراواني درصد ، شود ميمساحت كل دايره  8

 ؟استكدام  سوم

1( 35  

2( 5/30  

3( 40 

4( 5/37 

 ساقه برگ
9865a32 2 
 885421(a ) 3 
7753321 4 

 م محاسباتمحل انجا
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  11 :ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شناسي زيست
  

  دانشگاهي شناسي پيش زيست      
 

       . . . .  هرژني كه ،كند آن تغذيه مي ازتريكودينا ها وجود دارد  و در نوعي تك سلولي كه روي بدن ماهي - 131
            .                       شودرونويسي مي IIمراز پليRNAتوسط آنزيم  ،مسئول توليد آنزيم است) 1
  .شود ترين ابزارهاي سلولي دچار نقص مي مهم يكي از ،دچار جهش شود) 2
                                                            .تواند توسط آنزيم ديگري رونويسي شودنمي ،درحال رونويسي باشد) 3
  .است كه رونويسي نمي شود DNAتحت كنترل بخشي از  ،شود رونويسي مي) 4

 Aجايگـاه  در كـدون   آنتـي كـدام  ي با اtRNAريبوزوم،  Pاز جايگاه  CUCكدون  ي حاوي آنتيtRNA فرضي زير، پس از خروج mRNA در - 132
 د؟ده ميپيوند هيدروژني تشكيل ريبوزوم 

 AUG.CCA.AAU.CCC.GAG.UUC.UCC.AUC 
1 (UCC 2 (UUC 3 (AAG 4 (AGG  

   . . . . در مراحل رونويسي از ژن استرپتوكوكوس نومونيا  - 133

    .  شوداز يكديگر، رونويسي مي DNAي ايگاه آغاز رونويسي پس از جدا شدن دو رشتهي اول، جدر مرحله) 1
  .شود، شكسته و تشكيل ميDNAهاي الگو و غيرالگوي ي سوم، پيوندهاي هيدروژني بين رشتهدر مرحله) 2
    .ا مي شوندجد DNAي الگوي انتهاي آنزيم از رشته از سمتmRNA شدن  ، در حين ساختهmRNAسازهاي پيش) 3
  . آيدبه حركت درمي DNAكند، در طول مراز همانند قطاري كه روي ريل حركت مي پليRNAي دوم، در مرحله) 4

در نوروسپورا كراسـا دچـار   . . . .  ي آنزيمكنندهژن رمزاگر فقط هاي نيازمند آرژينين انجام گرفت،   يافته كه روي جهشمايش بيدل و تيتوم در آز - 134
     . . . . اً قطع ،جهش شود

    . رشد كپك با سيترولين غيرممكن خواهد بود –اول ) 1
  .رشد كپك با سيترولين ممكن خواهد بود –دوم ) 2
      . رشد كپك با ارنيتين غيرممكن خواهد بود –اول  )3
  .رشد كپك با ارنيتين ممكن خواهد بود –دوم  )4

  . . . .  ،رار گيردهاي ژن، نوكلئوتيد مكمل ق هپار هر گاه مقابل هريك از تك - 135
      .باشد ن نوكلئوتيد مربوط به يك نوع كدون ميآ) 1
  .است RNAنزيم در حال ساخت نوعي آيك نوع ) 2
    .تشكيل خواهدشدنوعي پيوند كوواالنسي دنبال اين فرايند  به) 3
  .اولين قدم پروتئين سازي درحال انجام است) 4

    » . . . . مولكولي استفاده شد كه از . . . . در آزمايش «كند؟ ل ميتكمي نادرستيطور  هكدام عبارت جملة مقابل را ب - 136
      .بود CCAداراي توالي  – نيرنبرگ) 1
  .توسط فريدريك ميشر شناسايي شد –بيدل و تيتوم ) 2
      .شد نزيم رونويسي ميآتوسط يك نوع  –ايوري ) 3
  .بود UUUفاقد  –مربوط به رمزگشايي كراتين ) 4

  ت؟چند مورد صحيح اس - 137
            .باشد Pجايگاه به  شده انواع واردتواند بيشتر از ريبوزوم مي Aهاي وارد شده به جايگاه هاي پانكراس انواع كدوندر سلول -الف
  .داردهسته اي براي خروج از هسته نياز به عبور از منفذ پوشش ي كوتاه شدهRNAهر  ،اي چشمي استوانهدر گيرنده -ب
  .شوند ندوپالسمي زبر كامل و فعال ميآي  هاي پادتن درون شبكه يي ژننها هاي محصول -ج
  .اندفقط ناقل متيونين UACكدون هاي داراي آنتيtRNAهاي نگهبان روزنه  در سيتوسل سلول -د
1 (1  2( 2     3 (3  4 (4 
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  سازي پروتئين
  :دانشگاهي پيش شناسي زيست

 20تا  4هاي  صفحه
  

  دقيقه 15: وقت پيشنهادي
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 . . . .  نآص شد كه در ي مشخا نزيم است با مطالعه بر روي بيماريآكه هر ژن مسئول ساخت يك  هاي اوليه اين انديشه - 138

    .ي آلي در بدن دچار نقص شده بود ي ماده كننده نوعي آنزيم سنتز) 1
  .نزيم دچار نقص، در بدن وجود نداشتآي  پيش ماده) 2
    .لي را نداشتآ ي فرد توانايي تجزيه و دفع نوعي ماده )3
  .لي را داشتآي  فرد توانايي سنتز و دفع نوعي ماده) 4

  .است، . . . .  ،نوكلئوئيدي ي در سلول داراي ناحيه . . . . .  انجام هر مرحله ازرط شدر حالت طبيعي  - 139
  پيروي از قوانين جفت شدن بازها  –رونويسي ) 1
  ريبوزوم Aورود يك كدون به جايگاه  –ترجمه ) 2
  ژن  يباز شدن دو زنجيره ي الگو و غيرالگو -رونويسي ) 3
  ريبوزوم Pيگاه نتي كدون به جاآورود يك  –ترجمه ) 4

 ». . . . .درون يك سلول زنده ممكن نيست طور طبيعي  هب « كند؟ را به درستي تكميل مي مقابل ي چند مورد جمله - 140

  . هاي رونويسي و همانندسازي متفاوت باشند محل) الف
  .هاي رونويسي و ترجمه يكي باشد محل) ب
      . هاي همانندسازي و ترجمه يكي باشد محل) ج
  .باشند همانندسازي و ترجمه متفاوت هاي محل) د
  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

  . . . .  قطعاً ،كدون از كدون جدا شود نتيدر هر مرحله از ترجمه وقتي آ - 141
    .شود ريبوزوم پيوند پپتيدي تشكيل مي Aدر جايگاه  )1
  .ريبوزوم پيوند پپتيدي تشكيل شده است Aدر جايگاه ) 2
    .جا شده است هي سه نوكلئوتيد جاب ريبوزوم به اندازه )3
  .شود جا مي هي سه نوكلئوتيد جاب ريبوزوم به اندازه) 4

  . . . . .نيست مينواسيدهاي مختلف ممكن آپپتيدي با  ي پلي ساخت يك زنجيره براي - 142
  .ها باشد كدون نتيآتر از انواع  هاي ترجمه شده بيش تعداد انواع كدون )1
  .برابر باشدA جايگاه  ههاي وارد شده بtRNAبا تعداد  جايي ريبوزوم هتعداد جاب) 2
  .جايي ريبوزوم با تعداد پيوند پپتيدي تشكيل شده برابر باشد هتعداد جاب) 3
  .تر باشد هاي ريبوزوم بيش جايي هاي ترجمه شده از تعداد جابه تعداد كدون) 4

   است؟ درست ،tRNAكدام در مورد مولكول  - 143
   .شده استPشود، قبالً وارد جايگاه ميAگاهكه وارد جايي ا tRNAهر  )1
  .شود داري مي خود روي ريبوزوم نگه ي توسط دو حلقه )2
   . ساختار سه بعدي آن در سلول شبيه برگ گياه شبدر است )3
  .فاقد پيوند هيدروژني است ريبوزوم pپس از ترك جايگاه  )4

GTAبا توالي  DNAي  از مكمل رشته mRNAيك مولكول اگر - 144 AAA TGA  ،ترجمـه   هايي كـه بـراي   كدون آنتي رونويسي شود
  گيرند، به ترتيب كدام است؟ مورد استفاده قرار مي

1 (AAA وGUA              
2 (UUU  وCAU    
3 (UGA ،AAA  وGUA      
4 (ACU ،UUU  وCAU  
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   .دهد ريبوزوم رخ مي. . . . . ، در  جايگاه . . . . . يند ترجمه، مورد آدر فر - 145

    mRNAاستقرار عامل پايان ترجمه بر روي  - الف

  تشكيل پيوند پپتيدي ميان دو آمينواسيد - ب

   UGAحامل آمينواسيد با كدون  tRNAجفت شدن  - ج

  tRNAپپتيدي از آخرين  ي پلي آزادسازي زنجيره - د
 A-ب، همانند د )P    4-همانند د ج، )A    3-ب، برخالف د) P  2 –ب، همانند الف  )1

   . . . . .در سلول تخم دوزيست  - 146

  .شوند ها، هرگز ترجمه نمي بعضي محصوالت حاصل از رونويسي ژن )1

  .گيرند ، مورد ترجمه قرار ميmRNAنوكلئوتيدهاي قرار گرفته در دو انتهاي  )2

  .مراز درحال رونويسي از ژن است پلي RNAنزيم آنند بيش از يك در ساختار پرما )3

  .ندوپالسمي زبر وجود داردآ ي هاي درون شبكه امكان توليد پروتئين توسط ريبوزوم )4

  . . . . دهد،  ميجايي را انجام  هريبوزوم اولين جابكه  در اسپيروژير، بالفاصله پس از آن - 147

1 (tRNAگاهي مربوط به رمز دوم، وارد جايAشود مي.    

  .شود ي آغازگر گسسته ميtRNAپيوند بين متيونين و ) 2

3 (tRNA  با كدون درون جايگاه  ايPي مكملي دارد ، رابطه.    

  .شود پيوند پپتيدي بين متيونين و دومين آمينواسيد ايجاد مي) 4

  ؟است نادرستكدام عبارت در مورد يك سلول فعال پانكراس،  - 148
    .        شود هر كدون توسط يك آنتي كدون شناسايي مي) 1

  ها استtRNAاز تنوع  تر كمها  مينو اسيدآتنوع ) 2

    .       يك رمز سه نوكلئوتيدي داردحداقل هر آمينو اسيد، ) 3

  .سازي، كدون آغاز دارد مورد نياز براي پروتئين mRNAهر ) 4

  . . . . . پيوند فسفودي استر. . . . . يوند پپتيدي در هر نوع سلول با توانايي تقسيم شدن، پ - 149
    .             شود ها تشكيل مي فقط در سيتوسل سلول -برخالف )1

  .مرها وجود دارد فقط در ساختار پلي –همانند ) 2

           . از محصوالت مستقيم ژن وجود ندارددر هيچ يك  -برخالف) 3

 .شود ز مينزيم سنتآتوسط يك نوع فقط  -همانند) 4

  . . . . . پليمراز RNAنزيم آهاي  هر يك از فراورده - 150
      .غاز استآپروكاريوتي، داراي كدون ) 1

2 (llداراي كدون پايان است ،.  

3 (lll كدون است نتيآ، داراي.      

4 (lداراي نوكلئوتيدهاي مكمل جايگاه پايان رونويسي است ،.  
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  پايه شناسي زيست    

  .است. . . . قطعاً فاقد . . . . هر سلول داراي  - 151
   هاي مختلف با اندازه يهاي ريبوزوم –دهان سلولي ) 1

  واكوئل مركزي –ي پراكسيد هيدروژن  اندامك سازنده) 2
    هاي پروتئيني ريزلوله –واكوئل ضرباندار ) 3

  جسم گلژي  –پيلوس ) 4
    صحيح است؟كدام گزينه  - 152

  .شونداي ساقه در دو بخش پوست و مغز ديده ميهاي زمينهدر گياهان علفي، بافت) 1
  .هاي اسفنجي ميانبرگ استاي بيش از كلرانشيمهاي نرده ي بين كلرانشيمفاصله) 2
  .جوان قابل مشاهده است ي در ساقه ،يافته روپوستي يك گياه هاي تمايزي انواع سلولهمه) 3
  .اند قطعاً منشعب ،م اگر كوتاه باشندياي اسكلرانشههريك از سلول )4

  .داشته باشد. . . تواند  باشد، مي مي. . . ، هر گياهي كه داراي با توجه به شكل زير - 153

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

  كدام عبارت صحيح است؟ - 154
  .شودها مصرف مياصلي سلولهر مونوساكاريدي كه در گردش خون ما وجود دارد، به عنوان سوخت  )1
  .توانند در ساختار خود عالوه بر گليسرول، اسيدچرب هم داشته باشندتنها يك گروه از ليپيدها مي) 2
  .  گرددشود، سبب افزايش دماي سلول ميمي ATPمتابوليسمي كه منجر به توليد  واكنشهر  )3
  .هاي پيكر موجودات زنده وجود دارنددر هريك از سلولباشند،  مين اي گوناگوني جانداردو نوع مولكول زيستي كه زمينه )4

   است؟ نادرستكدام گزينه  - 155

  » . . . . شوند، صورت منشعب ديده مي هايي كه مسئول استحكام گياه هستند و گاه به سلول«
    .دهد رشد سريع رويان گياه را نمي ي اغلب در بخشي از دانه قرار دارند كه اجازه) 1
  .شوند ي كوتيكول قرار دارد، ديده مي هايي از ميوه كه زيراليه بخش اغلب در) 2
  .اند هاي غشاي پايه، اغلب مرده همانند سلول) 3
  .ي دومين هستند هاي بالغ آن، قطعاً داراي ديواره ي سلول اي از گياه است كه همه جزو بافت زمينه) 4

  چند مورد زير صحيح است؟ - 156
  .ي زيستي وجود دارددهندهت پيوندي انسان، هزاران نوع واكنشهاي بافدرون هريك از سلول -الف
  .ولي با استرپتوكوكوس نومونيا بسيار متفاوت است ،هاي اساسي داردتريكودينا با نوروسپورا كراسا شباهت - ب
  .دهدرخ مي السمهسته و سيتوپها كاهش سپس تقسيم سلول ابتدا سطح به حجم ،هاي بدن انسانبراي بزرگ شدن هريك از بافت -ج
  .هاي غشادار بدون ريبوزوم قرار دارندها و كيسههاي كبدي به خون، درون لولهآزاد شده از سلول ي مقدار گلوكزكنندههاي تنظيمآنزيم- د
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4   
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سفري + هاي زيستي  مولكول
سفري در + درون سلول  به

  دنياي جانداران
  

  52تا  1هاي  صفحه: 1زيست 
  
  دقيقه 15: وقت پيشنهادي
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  . . . .  ،در سلول  - 157
  .شودول خارج ميدر جهت شيب غلظت از سل ،ي كه غلظت آن بيشتر از بيرون سلول استا هر ماده )1
  .ي نقاط سلول استنهايي انتشار يك ماده، يكسان شدن غلظت آن در همه ي نتيجه )2
  .تسريع شودATPتواند به دنبال هيدروليز شده يك فرآيند فيزيكي است و مي انتشار ساده همانند انتشار تسهيل) 3
  .ند اگزوسيتوز از فضاي خارج سلول جذب شوندتوانند به وسيله فرآيتر ميذرات بزرگ )4

  .دارد. . . . شود،  ، كه در غشاي يك سلول جانوري يافت مي. . . . هر پروتئين  - 158
    هاي مجاور تماس گريز مولكول با بخش آب - سراسري )1
  هاي اسكلت سلولي اتصال به ريز رشته - يحطس )2
      هاي تخصصي براي عبور مواد كانال - سراسري) 3
 ها اتصال اي از مونوساكاريد با زنجيره - حيسط )4

  صحيح است؟ ترين مناطق مريستمي موجود در يك گياه علفي، ي مهم كدام عبارت، درباره - 159
    .ها قرار دارند ها و نزديك به نوك ريشه تنها در نوك ساقه )1
  .شوند هاي غير زنده محافظت مي تنها توسط سلول )2
      .شوند گياه ميباعث ايجاد سه گروه بافت اصلي ) 3
  .ندارند يدر رشد قطري ريشه و ساقه هيچ نقش )4

  . . . .  ترين تركيب آلي طبيعت، بيش - 160
  .شودساكاريدها، فقط در گياهان توليد ميانواع دي ي همانند همه )1
  .پذيري اندكي در آب داردذرت، انحالل ي اي دانهساكاريد ذخيرهبرخالف پلي) 2
  .اي دارد ساختار بسپاره، ها ي موم همانند همه) 3
  .شوندهاي زنده يافت ميكارهاي درون سلول نقش دارند، تنها در سلول ي هايي كه در انجام همههمانند مولكول) 4

  . . . . حاصل از فتوسنتز نقش دارد، آلي بافتي كه در انتقال مواد  - 161
  .كندجا ميجابه ها پالسمودسمها را از طريق مواد غذايي و پروتئين) 1
  .كنندنخستين ايجاد مي ي ندرت ديوارههايي است كه به داراي سلول) 2
  .مركزي واقع شده است ي ريشه برخالف ساقه در داخل استوانهدر ) 3
  .قرار دارد منشعبگاه هاي فاقد پروتوپالسم، كوتاه و در كنار سلول) 4

    است؟  نادرستكدام عبارت  - 162
  .ثر باشدؤبدن م يها ميتوكندري تواند در فعاليتكبدي مي هاي ولي آندوپالسمي صاف سلفعاليت شبكه) 1
  .ي آندوپالسمي صاف استترين بافت بدن انسان وابسته به شبكههاي سنگينفعاليت سلول) 2
  .دهند ترين ابزارهاي سلولي انجام مي ي آندوپالسمي صاف را مهم كار اصلي شبكه) 3
  .ي غشاي سلولي دخالت ندارد اصلي سازنده ي هي آندوپالسمي زبر در توليد ماد شبكه) 4

    .چهار نوع بافت اصلي دارد ،. . . . هر جانور داراي  . . . . هر جانور داراي سخت ترين بافت پيوندي - 163
      ي انواع بافت پيونديهمه -همانند ) 1
  غضروف –برخالف ) 2
      ساختار بدن بسيار ساده –همانند  )3
  نوروگليا سلول –برخالف ) 4
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  . . . .   نيستغشاي مخاطي در بدن انسان ممكن  - 164
  .اندها دائماً در حال سازماندهي دوك تقسيمهاي آنهايي باشند كه سانتريولداراي سلول) 1
  .ساكاريدهاي چسبناك داشته باشنداي و پليهاي رشتهي از جنس پروتئينيدر درون خود غشا) 2
  .جا كنند هئماً موكوز را در سطح خود جابشان داهايي باشند كه با حركتداراي مژك )3
  .ي سلولي با شكل سنگفرشي تشكيل شده باشداز چند اليه) 4

 .است. . . .  ي آن  و نام سرده. . . .  ي گرگ  نام گونه - 165

1(Canis lupus    
2(canis Lupus    
3(lupus Canis    
4(Lupus canis 

  شود؟ترين جانداران پرسلولي ديده ميچند ويژگي زير در ساده - 166
      داشتن يك اليه سلولي در پيكر خود  -الف
  هاي متصل به هم ولي مستقل از همداشتن سلول - ب
      داشتن توليدمثل جنسي-ج
  توانايي تبديل انرژي نوري به انرژي شيميايي - د
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4   

  .را داشته باشند. . . .  توانايي ممكن نيستهاي كالنشيمي سلول. . . .  ارانشيميهاي پسلول - 167
      ي دومينتشكيل ديواره –برخالف  )1
  تبديل انرژي شيميايي به انرژي نوري –همانند  )2
      هاارتباط شيميايي با ديگر سلول –برخالف  )3
  ي نخستين ضخيمساخت ديواره –همانند  )4

    كند؟ را به درستي تكميل مي زيري  مورد جمله كدام - 168
  ». . . .  نيستممكن . . . .    اي دارايهرتار ماهيچه«
      .دوكي شكل نباشد –حركت غيرارادي  )1
  . اي باشد چند هسته –حركت ارادي  )2
      . مخطط باشد –حركت غيرارادي  )3
  .واجد چند واحد انقباضي نباشد –حركت ارادي ) 4

  .دارد. . . .  هاي قطعاً سلول. . . .  هر گياه داراي - 169
    باريك با انتهاي مخروطي براي هدايت آب –سانتريول ) 1
  كوتاه و پهن براي هدايت آب –هاي خود كوتيني بر روي گل ي اليه) 2
    اندامك هاي تغييرشكل يافتهي فاقد هسته و  زنده - سانتريول) 3
  آب كوتاه و پهن براي هدايت–سلول بنيادي فاقد سانتريول) 4

  . . . .  نيست مركز تنظيم ژنتيك آميب ممكن - 170
  .هاي درهم رفته در ساختار خود داشته باشداي از پروتئينشبكه )1
  .ها باشدمحلي براي ساخت پروتئين )2
  .داشته باشد يدروني پيوستگي هاي ساختار ييبا هيچ يك از اجزاي دستگاه غشا) 3
  .در سلول باشد  ي پروتئين هاي سازنده از ژنبرخي فاقد ) 4

@moshaver_khaksar
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     17 :ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  فيزيك
  
 دانشگاهي  پيش فيزيك  

 
15dm،0با يك مكعب مستطيل برابر دابعا - 171 01/ hm 20وcm متر  ميلي حجم اين مكعب مستطيل برحسب. است

 كدام است؟ مكعب

1( 83 10  2( 63 10 3(73 10  4 (53 10  
بـا يكـي از   هـا   آني بردار براينـد   اگر زاويه .تر است ي برايند دو بردار، برابر با بزرگي بردار كوچك اندازه - 172

 تر كدام است؟ تر به بردار كوچك دار بزرگي بر درجه باشد، نسبت اندازه 30 برابر بردارها

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

در . كنند رسم شـده اسـت   زمان سه متحرك كه روي خط راست حركت مي -در شكل زير، نمودار سرعت - 173
 درست است؟سه متحرك ي سرعت متوسط  كدام گزينه درباره، 2tتا 1tي زماني بازه

1(A B Cv v v   
2(C B Av v v   

3(A B Cv v v     
4(B C Av v v   

3صورت به SIي حركت متحركي در معادله - 174 21 2 43x t t t   ي  حـرك در لحظـه  متشتاب ايـن  . است
 ؟است متر بر مجذور ثانيه چند ،توقف

   صفر )4   3 )3 2 )2  1 )1
اگر . باشد به شكل زير ميد، نكن كه در مسيري مستقيم حركت مي BوAزمان دو متحرك -نمودار مكان - 175

داراي حركت با  Bبوده و متحركAvي دار با شتاب ثابت و سرعت اوليه داراي حركت شتاب Aمتحرك
 است؟ Bvچند برابر Avصورت   در اين ،باشد Bvسرعت ثابت

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

2صورت به SIدر كند كه در مسيري مستقيم حركت مي ي سرعت متحركي معادله - 176 2 1v t t   اسـت .
 ؟است SIي سوم حركت چند واحد شتاب متوسط اين متحرك در ثانيه

1( 8  2( 7 3( 5  4 (6/4  
اند و  قرار گرفتهو روي يك خط راست ي مساوي  ديگر به فاصله ي اسكي، چهار مانع از يك در يك مسابقه  - 177

4متوسطهاي  ترتيب با سرعت ها را به مانعن بيي  اسكي باز فاصله 2m m,
s s

12و m
s

سـرعت  . كند مي رد 
 است؟متر بر ثانيه  از موانع چند متوسط اين شخص در طي عبور

1(5
18  2(18

5 3(4  4(6  

. باشـد  مستقيم در حال حركت است، مطابق شكل زير مـي  يزمان متحركي كه روي مسير -نمودار مكان - 178
 مطابق كدام گزينه است؟ SIدر  ي حركت متحرك معادله

1(1 2 2x / t        
2(2 4 2x / t    
3(1 2 2x / t       
4(2 4 2x / t   
  

 مهر 23آزمون  -» 2«ي  پروژه



  

  گيري اندازه+ شناسي  حركت
  
  :دانشگاهي فيزيك پيش

  15تا  2ي  ها صفحه
  

 : 2فيزيك 
  50تا  2ي  ها صفحه

  
 : 3فيزيك 
  5ي  صفحه
  
  دقيقه 25: وقت پيشنهادي

 محل انجام محاسبات
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     18 :ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  فيزيك
  

10mثابترا با سرعت  مستقيمي متر ابتداي مسير 200موتور سواري  - 179
s

ي بعـدي مسـير را بـا     ثانيـه  10و  

5ثابت سرعت m
s

20mثابت مسير را با سرعت ي مانده و در نهايت باقي 
s

اگـر  . كند مي  در يك جهت طي

10mدر كل مسيرسوار  رموتوسرعت متوسط 
s

 ست؟ل مسير چند متر اطو ،باشد 

1( 350  2( 450 3( 750  4 (650  
هاي  كدام يك از نمودار .كند شروع به حركت ميبر روي خط راست و از مبدأ مكان متحركي از حال سكون  - 180

 تواند مربوط به متحرك باشد؟ مكان زير مي -سرعت

1(  2(   

  

3(   4(  

اگر  .مطابق شكل زير است ،كند ها حركت مي xزمان متحركي كه با شتاب ثابت روي محور -نمودار مكان - 181

27xسرعت جسم در مكان m 12برابر m
s

 ي متحرك چند متر بر ثانيه است؟ باشد، سرعت اوليه

  

1( 3  
2( 3-  

3( 6-    
4 (6  

4متحركي با سرعت ثابت - 182 m
s

10xان كها از مxدر خالف جهت محور  m  كنـد  شروع به حركت مـي .
2tي در لحظه s چنـد متـر  ترتيب از راست به چپ  به مكاني اين متحرك از مبدأ حركت و مبدأ  فاصله 
 است؟

1( 18 8,  2( 8 2, 3( 2 8,  4 (2 2,  
هاي زيـر در مـورد    يك از گزينه كدام .متحركي با شتاب ثابت بر روي يك خط راست در حال حركت است - 183

 ؟نيستمتحرك صحيح اين حركت 
  .شونده است كند زاماًالحركت  شروعاگر متحرك تغيير جهت بدهد نوع حركت آن در  )1
 .شونده است نوع حركت متحرك پيوسته تند الزاماًي زماني صفر نشود،  اگر سرعت متوسط متحرك در هيچ بازه )2
شـونده و سـپس    كنـد حركـت   در شـروع حركـت آن   الزامـاً پس از آن دور شـود،  ساگر متحرك ابتدا به مبدأ مكان نزديك و  )3

  .شونده است تند
  .شونده است كند شروع حركتحركت آن در  الزاماًي زماني يكسان، برابر باشد،  جايي متحرك در دو بازه اگر بزرگي جابه) 4
  

 محل انجام محاسبات
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     19 :ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  فيزيك
  

 SIدر كنـــد، كـــه در مســـيري مســـتقيم حركـــت مـــيزمـــان متحركـــي  -مكـــاني  معادلـــه - 184

4صورت به 31 4
4 3x t t متر بـر مجـذور ثانيـه     حركت چندي دوم  در دو ثانيه نشتاب متوسط آ. است

 است؟
    40 )4  15 )3 4 )2  صفر )1

اگـر سـرعت   . كند، مطابق شكل زير اسـت  زمان متحركي كه بر روي خط راست حركت مي -نمودار شتاب - 185

20mي متحرك اوليه
s

  ،باشد؟ شونده مي يه حركت متحرك كندچند ثاندر كل زمان حركت باشد 

1( 4  

2( 5/2  

3( 5/1    

4 (5/6  

20t ي لحظـه چنـد ثانيـه پـس از     .اسـت  زيـر  مطابق شكل Bو  Aزمان دو متحرك  -نمودار مكان - 186 s ،
 ؟رسد متر مي 100ي دو متحرك به  فاصله

1( 20
3  

2( 40  
3( 20    

4 (40
3  

21صورت   به SIي حركت يك متحرك در معادله - 187 2 32x t t   سرعت متوسط اين متحرك در . است
 ؟است متر بر ثانيه ي دوم حركت چند ثانيه

  5) 4  5/4 )3 5/0 )2  صفر )1
ـ   ستقيم حركت ميكه بر مسيري مزمان حركت جسمي  –نمودار سرعت  - 188  .اسـت  زيـر كل كند، مطـابق ش

 چند متر است؟ 2tتا 1tي زماني مسافت پيموده شده در بازه

1( 20  
2( 40  

3( 60    
4 (80  

ـ  SIدر كنـد  كه در مسيري مستقيم حركت مـي  زمان متحركي -ي مكان معادله - 189 2صـورت   هب 6x t t  
 ؟كند ميتغيير جهت حركت متحرك بر حسب ثانيه اي  در چه لحظه. است

 .دهد تغيير جهت نمي) 4  6 )3 3 )2  صفر )1
a)2ثابـت  و ديگري با شتاب aثابت زمان از يك نقطه، يكي با شتاب همطور  بهدو متحرك  - 190 )  برحسـب

2
m
s

ي دو  فاصـله  ،چند ثانيه پـس از آغـاز حركـت   . آيند از حال سكون و در يك جهت به حركت در مي، 

 رسد؟ متر مي  4متحرك از هم به 

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

 حل انجام محاسباتم
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  20: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  فيزيك
  

  1 فيزيك      

  
باز  ها آينهبا پس از برخورد و كند  درجه با آينه برخورد مي 30ي  با زاويه رنگي نور تك يپرتو زير،در شكل  - 191

  چند درجه است؟ )3(ي  ش از آينهي بازتاب پرتوي بين پرتوي تابش اوليه و  زاويه .گردد مي
1(70 

2(50 

3(150 

4(120  
ي بـين راسـتاي    زاويـه  .داري قرار دارد روي سطح شيب Mتخت ي مقابل آينه ABجسم ،مطابق شكل - 192

  است؟ چند درجهو راستاي تصوير  جسم
 صفر )1

2(90   

3(20  

4(40  
شود؟  مساحت سايه چند برابر مي ،دهيم  درصد كاهش 20ي جسم كدر از پرده را  فاصلهاگر در شكل زير،  - 193

  ).ثابت استو چشمه پرده مكان (

1(3
4 

2(9
16  

3(3
5  

4(9
25   

7دهد كه طول آن تصوير مستقيمي مي ،از يك جسم ،fي كانوني فاصله ي مقعري با آينه - 194
طـول جسـم    4

  ي جسم از آينه كدام است؟ فاصله. است

1(7
5 f    2(5

7 f 

3(3
7 f    4(11

7 f  

نمـايي   جـايي بـزرگ   جابـه  طياگر . شود جا مي جابه fيي كانون محدب به فاصله ي  جسمي در مقابل آينه - 195

1تصوير از 
1به 3

)جايي جسم كاهش پيدا كند، نسبت جابه 4 p) جايي تصوير به جابه( q) كدام گزينه

  است؟

1( 3
4    2( 4

3 

3( 1
12    4( 12  

 از به يكياست و شما بايد  كتابآموزان گرامي، توجه كنيد كه فيزيك پايه زوج  دانش
 .پاسخ دهيد» 3فيزيك « يا » 1فيزيك «هاي  سؤال  دو دسته

 مهر 23آزمون  -» 2«ي  پروژه

  نور و بازتاب نور
  

  :1فيزيك 
  

  105تا  77 هاي  صفحه
  
  دقيقه 15: وقت پيشنهادي

 محل انجام محاسبات
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  21: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  فيزيك
  

اگر طـول  . اش قرار دارد متري از تصوير وارونه سانتي 60ي  فاصلهي كروي و در  مقابل يك آينهجسمي در  - 196

  متر است؟ جسم نصف طول تصوير باشد، شعاع انحناي آينه چند سانتي
1( 40    

2( 60 

3( 80    

4( 120  

  شود؟ طول تصوير چند برابر مي. رود مي Bي  به نقطه Aي  ، از نقطهرقعي م ، جسمي مقابل يك آينهزير مطابق شكل - 197
1( 2 

2( 3 

3( 4 

4( 5/2  

  ؟باشد نميي تخت  هاي تصوير حاصل از يك جسم حقيقي در آينه ويژگيهاي زير، از  گزينهيك از  كدام - 198
      بودن تصوير  مجازي )1

 بودن نسبت به جسم وارون )2

      بودن با جسم  اندازه هم )3

  پشت آينهدر  شكيل تصويرت )4

باشـد و پرتـو    ي تابش برابر بـا  اگر زاويه .تابد ي محدب مي به سطح آينه SIمطابق شكل زير پرتو نور - 199

 تري كوچك ي برابر با شعاع آينه باشد، زاويهMIقطع كند طوري كه Mي نقطهبازتاب محور اصلي را در 

  سازد كدام است؟ كه امتداد پرتو تابش با محور اصلي مي
1( 

2( 2 

3(3
2  

4(5
2   

  تواند به صورت مستطيل باشد؟ نقه ميزر حاصل از ذوهاي زير تصوي در كدام يك از گزينه - 200

1(   2(   

3(   4(   

 محل انجام محاسبات
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  22: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  فيزيك
  

  3 فيزيك      
 
. ي باردار منفي در تماس با هم قرار دارند در مجاورت ميله Cو A ،B ي رسانايها  ي كره ، همهزيردر شكل  - 201

ي باردار منفي را از مجموعه دور كنيم،  سازيم و سپس ميله را جداCي كرهابتدا نخ خشك ي  وسيله اگر به
 كدام است؟ Bو  A هاي بار كرهعالمت 

    مثبت -مثبت )1
  منفي -مثبت) 2
  خنثي -مثبت  )3
  مثبت -خنثي ) 4

از يكـديگر قـرار دارنـد، داراي بارهـاي      rي  ي عايق و در فاصله ي فلزي يكسان كه روي دو پايه دو كره - 202

1الكتريكي 4q C   2و 10q C  2ي  اگر دو كره را با هم تمـاس دهـيم و در فاصـله   . باشند مي
r  از

 شود؟ ي نيروي بين دو كره چند برابر حالت اول مي يكديگر قرار دهيم، اندازه

1( 9
160    2 (10

9    

3( 9
10    4( 160

9  

وري ط اگر باد بادكنك را افزايش داده به .توزيع شده است rروي بادكنك كروي به شعاع qبار الكتريكي  - 203
سـطح   فرض كنيد بـار الكتريكـي روي  (شود؟  چگالي سطحي بار چند برابر مي ،برابر شود 8كه حجم آن 

 ).ودطور يكنواخت توزيع ش بههمواره خارجي بادكنك 

1(1
2    2 (1

4    

3(1
16    4(1

64  

نيروي  .قرار دارند dاالضالع به ضلع  رئوس يك مثلث متساويدر  اي مطابق شكل سه بار الكتريكي نقطه - 204
 با كدام گزينه است؟برابر  Qوارد بر باربرايند الكتريكي 

1(
2

2
4kQ

d
    2(

2

2
2kQ

d
   

3(
2

2
2 3kQ

d
    4(

2

2
kQ
d

  

2qي بـاردار  ، به ذرهqاي صي از بار نقطهي مشخ در فاصله - 205 nC   ، 68نيـروي 6 10F ( i j) N  
 

 
 كدام است؟SIدر اين نقطه در  qميدان الكتريكي ناشي از بار. شود وارد مي

1(1516 12 10( i j)  
 

  2(1516 12 10( i j)   
 

   
3(34 3 10( i j) 

 
     4(34 3 10( i j)  

 
   

در حال تعـادل باشـد،    Qاگر بار . اند ابت شدهثشكل زير   اي در چهار رأس لوزي چهار بار الكتريكي نقطه - 206
q
Q

 كدام است؟ 

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

 مهر 23آزمون  -» 2«ي  پروژه

 ي ساكن الكتريسيته
  

  :3فيزيك 
  

 27تا  1هاي  صفحه
  :1فيزيك 

  

  56تا  46هاي  صفحه
  دقيقه 15: وقت پيشنهادي

 محل انجام محاسبات
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  23: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  فيزيك
  

 .انـد  ي مشخص از يكديگر ثابت شده اندازه و مثبت در فاصله اي هم و بار الكتريكي نقطهد زيرمطابق شكل  - 207

 Cي  تـا نقطـه   Aي  از نقطـه اي منفي روي عمود منصف خط واصل دو بار با سرعت ثابـت   يك بار نقطه

 صحيح است؟ Cو A ،Bكدام گزينه در مورد انرژي پتانسيل الكتريكي بار در نقاط . شود جا مي جابه

  
1(A B CU U U     

  
2(C A BU U U    
  

3(B C AU U U      
  

4(B A CU U U   
  

Eبا بار برابر دوخط واصل وسط Oي يند در نقطهادر شكل زير ميدان بر - 208


 خنثي شود، ميدان1qراگر با. است 
 است؟ صحيحي زير الزاماً  صورت كدام گزينه در اين. شود قبلي مي خالف جهت ميداندر  Oي در نقطه

1( 1
2

0q
q

      

2 (1

2
0q

q
  

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

1اي دو بار الكتريكي نقطه - 209 2q C  2و 4q C   ي از نقطـه يكنواخت در يك ميدان الكتريكي A   تـا
تر  ژول بيش ميلي 6/0جايي در اين جابه 1qاگر كار ميدان الكتريكي وارد بر بار. شوند جا مي جابه Bي  نقطه

Bجايي باشد، در اين جابه2qاز كار ميدان الكتريكي وارد بر بار AV Vچند ولت است؟ 

1( 100      
2 (50    
3( 100-      
4 (50-  

20qاي با بار ذره - 210 C    اگـر انـرژي   . كنـيم  رها مياز حال سكون را در يك ميدان الكتريكي يكنواخت

0برابر با 20cmجنبشي ذره پس از طي مسافت Nدژول شود، بزرگي ميدان الكتريكي چن/01
C

؟ اسـت  

 ).تنها نيروي مؤثر وارد بر ذره، نيروي الكتريكي ميدان است(

1( 2500      
2 (1000    
3( 250      
4 (10000 

 محل انجام محاسبات
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 دانشگاهي پيششيمي       
 

 كدام گزينه درست است؟ - 211

  .شود ي رسوب سفيدرنگ نقره كلريد مي نيترات باعث تشكيل آهسته  محلول سديم كلريد به محلول نقره ودنافز )1
  .شوند نويس و چاپي قديمي در گذر زمان سفيد و پوسيده مي هاي دست بسياري از كتاب) 2
ي منفجرشونده به حالت جامد  ار كمي از يك مادهدبسيار سريع است كه در آن از مق يك واكنش شيميايي ،انفجار) 3

  .شود حجم بسيار زيادي از گازهاي داغ توليد مي ،يا مايع
  .ريزد شده در اين واكنش ترد و شكننده است و فرو ميدزنگار تولي. زنند اشياي آهني در هواي مرطوب سريع زنگ مي) 4

3در واكنش - 212 2 24 5 4 6NH (g) O (g) NO(g) H O(l)   يك از روابط زير صحيح است؟ كدام 

1(3 2
4 6

[NH ] [H O]

t t

 
 

 
6 واكنـــش2)2  

[H O]
R

t





    

3(2
4
5[NO] [O ]      4(2

2 O
[O ]

R
t





  

ــر  - 213 ــرم  4/5اگ 2گ 5N O   ــدت ــين در م ــاي مع ــه  20را در دم ــهثاني ــرعت  تجزي ــيم و س ــنش  كن واك
4 1 12 5 10/ mol.L .s    116باشد، حجم ظرف واكنش چند ليتر است؟ 14(O , N : g.mol )  

1( 2  2 (5/2  3 (4  4 (5  
 .اسـت  انجـام حال دردر حجم ثابت ي زماني مشخص  است كه در فاصله يكنشانمودار زير مربوط به و - 214

 ي زير بين اجزاي واكنش برقرار است؟ بطهاكدام ر

1( 
1

2 33
2

A CB D
n nn n

t t t t

    
  

   
    

2 (
1

3 3
3 2

DCA B
nnn n

t t t t

 
  

   
    

3 (
1

2 3
3 2

DCA B
nnn n

t t t t

  
  

   
    

4 (3
2 2

CA B Dnn n n

t t t t

  
  

   
  

 است؟ نادرستهاي زير  د از عبارترومچند  - 215

سط مصرف يا توليد را با يكاي مول بر وتوان سرعت مت محلول هستند، مي براي موادي كه در فاز گاز و -الف
  .گزارش كرد ثانيهيتر بر ل

2ي  در واكنش تجزيه -ب 5N O (g)ي زماني معين، سرعت واكنش، چهار برابر سرعت متوسـط   ، در يك بازه
  .است 2NOتوليد 

توان با استفاده از شدت  ب را ميسولفات، آهنگ توليد رسو (II)ي روي با محلول مس  در واكنش تيغه -پ
  .رنگ محلول تعيين كرد

  .شود اي است كه از اگزوز خودروها وارد هواكره مي گاز نيتروژن مونوكسيد، آالينده -ت
1( 4  2 (2  3 (3  4 (1  

 مهر 23آزمون  -» 2«ي  روژهپ

  سينتيك شيميايي
  :دانشگاهي شيمي پيش

  

  9تا  1هاي  صفحه
  

 دقيقه 10: وقت پيشنهادي

 محل انجام محاسبات
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2واكنش فرضي - 216 3A(g) B(g) C(g) ،  مول 8باAي  ود و در فاصـله ش آغاز مي در يك ظرف سه ليتري

2ط ست متوعثانيه با سر 30تا  20زماني  mol

L.min
م چه لي چه در پايان ثانيهAغلظت ماده . رود پيش مي 

 )ها است نمودار زير مربوط به يكي از فراورده(باشد؟  مقدار مي

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

  درست است؟چند مورد از مطالب زير  - 217
  .هاي شيميايي هستند واكنش همه هايي براي سرعت دادن به ها درپي يافتن راه دان همواره شيمي ●
  .شوند باشند، با سرعت انجام مي خودي مي هايي كه از ديد ترموديناميك خودبه واكنش ●
كلريد توليدشده  زمان براي كلسيم –كربنات با هيدروكلريك اسيد، شيب نمودار مول  در واكنش كلسيم ●
  .يابد مرور كاهش مي به
 2NOاي  در واكنش گاز نيتروژن مونوكسيد با اكسيژن، با پيشرفت واكنش سـرعت توليـد گـاز قهـوه     ●

  .يابد افزايش مي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

هرگاه فرايند پرشدن . نياز استطريق واكنش زير  ازليتر گاز نيتروژن  70ي هوا به  شدن مناسب يك كيسهپر براي - 218
در  2Nچگالي گـاز  (سرعت واكنش مولد گاز، چند مول بر ثانيه است؟  ،ثانيه انجام شود ميلي 40ي هوا در  كيسه

10تقريب برابر  دماي واكنش به 9/ g.L  ،114است(N g.mol  3 22 2 3NaN (s) Na(s) N (g)   
1 (6/45  2 (25/56    
3 (8/23  4 (75/18  

اگر پس از اين مدت جـرم سـديم   . شود دقيقه حرارت داده مي 10مدت  گرم سديم هيدروژن كربنات به 23 مقدار - 219
تجزيه ي اوليه  تقريباً چند درصد مادهمانده در ظرف برابر با جرم گازهاي توليدشده باشد،  هيدروژن كربنات باقي

 كدام است؟  STP)شرايط در(بردقيقه  مولاكسيد برحسب  و سرعت توليد گاز كربن دي شده است

123 12 1 16(Na ,C ,H ,O : g.mol )     3 2 3 2 22NaHCO (s) Na CO (s) CO (g) H O(g)    
    1/0و  5/36) 2  01/0و  73) 1
  01/0و  5/36) 4  1/0و  73) 3

حجم . هيدروكلريك اسيد در دما و فشار مشخص استنات  با محلول كرب جدول زير، مربوط به واكنش كلسيم - 220
1در ده ثانيه اول برابر  HClاگر سرعت متوسط مصرف . باشد ليتر مي ميلي 500محلول  10 08/ mol.L .s   و

1ي سوم، برابر  در ده ثانيه 10 02/ mol.L .s  ي دوم، برحسب  كلسيم كلريد، در ده ثانيه باشد، سرعت توليد
1 1mol.L .s   112كدام است؟ 16(C ,O : g.mol )  

  30  25 20 15 10 5 0  )ثانيه(زمان 
58   65 70  )گرم(جرم مخلوط واكنش  7/   55 5/  54 6/  

1 (0 04/  2 (0 02/    
3 (0 015/  4 (0 03/  

 محاسباتمحل انجام 
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1 

2

3 

 ي باردار صفحه 4

 ي پرتوزا ماده

+ 

- 

 2شيمي       

  ي مطالعه ساختار ماده درست است؟ كدام عبارت در رابطه با تاريخچه - 221
  .دانست ي جهان مي ارسطو، آب را عنصر اصلي سازنده )1
  .باشد ناپذير بودن اتم يكسان نمي ديدگاه دالتون و دموكريت در رابطه با تجزيه )2
  .ي روي آورندملهاي ع هش العه طبيعت، از دانشمندان خواست به پژورابرت بويل با كنار گذاشتن ابزار يونانيان در مط )3
  .پذيري سديم و منيزيم متفاوت است توان گفت واكنش التون ميد ي بندهاي نظريهبا استفاده از يكي از  )4

  يك از موارد زير با تئوري دالتون قابل توجيه است؟ كدام - 222
  .آيد يموجود ن رم مواد بهگيري درج ها تغيير قابل اندازه ي واكنشبرخدر  )1

CO ،3گرم 100نسبت به  ،2CO گرم 100نسبت جرمي اكسيژن به كربن در )2
  .است2

2Dچگالي) 3 O2بيش ازH Oاست.  
  .ي يك عنصر است كه خواص شيميايي و فيزيكي يك عنصر به آن وابسته است  ن ذرهتري اتم كوچك )4

  ؟استيك از مطالب زير صحيح  كدام - 223
2SnClفارادي به هنگام برقكافت )1 (aq)    بـرد و اسـتوني    بـه وجـود الكتـرون پـي
   .توجيه ارتباط آن و اتم، آن را الكترون ناميد منظور به
توانست  1ي  تعيين قطر اتم طال، رادرفورد با استفاده از پرتوي شمارهدر آزمايش  )2

810تقريب  به قطر اتم طال را cm دست آورد به.  
بـودن   سنج جرمي ديدگاه دالتون مبنـي بـر مشـابه    بونزن با طراحي دستگاه طيف) 3

  .هاي يك عنصر را رد كرد ي اتم همه
  .يكسان استهاي يك عنصر  ي اتم همهبار الكتريكي پروتون براي  هها ب ي اتم ر بود كه نسبت بار مثبت هستهرادرفورد بر اين باو )4

3با در نظر گرفتن سه ايزوتوپ هيدروژن - 224 2 1
1 1 1( H , H , H) 18و سه ايزوتوپ اكسيژن 17 16

8 8 8( O, O, O)هايي با  آب تعداد مجموع  توان گفت ؛ مي
  .ترين آب برابر است ترين و سنگين با اختالف جرم سبك. . . . . و  . . . . جرم 

1(24 18amu amu  2(22 19amu amu  3(21 20amu amu  4(23 18amu amu  
  است؟ نادرستهاي رادرفورد،  ي آزمايش كدام مورد درباره - 225

  .شوند درجه از مسير اوليه منحرف مي 90از  اي بيش هاي آلفا، با زاويه از ذرهتعداد بسيار اندكي ) 1
  .اي بسيار كوچك با جرم بسيار زياد است  نتيجه اتم داراي هستهدر شوند،  ي اندكي از مسير اوليه منحرف مي هاي آلفا با زاويه تعدادي از ذره) 2
  .رتوزا را به كمك مدل اتمي تامسون توجيه كندهاي حاصل از مواد پ رادرفورد نتوانست تشكيل تابش) 3
  .شود تري نسبت به پرتوهاي آلفا و بتا دارد و در ميدان الكتريكي منحرف نمي ي گاما قدرت نفوذ بيش پرتو) 4

1اگر جرم الكترون - 226
40نسبت جرم اتم ،فرض شود هاي پروتون و نوترون ر يك از ذرهجرم ه 2000

20Ca 20هاي به جرم الكترون
10 Ne تقريـب  به 

  كدام است؟
1( 1

4000  2( 1
2000  3 (2000  4(8000  

  كدام گزينه درست است؟ - 227
Fe56هاي رونو الكت ها مجموع تعداد نوترون )1   .باشد مي 55برابر 2
40يون )2 2X  باشد پروتون مي 16است، داراي  10برابر در آن ها  و الكترون ها كه اختالف تعداد نوترون.  
xNدو يون هاي اختالف تعداد پروتون) 3  2وxM 4ها يكسان است برابر هاي آن كه تعداد الكترونxباشد مي.  
12برابر جرم اتم 5/5 اگر جرم يك اتم، )4

6 X ،33جرم اتم برابر  باشدamu است.  
ايزوتوپ سبك وجود داشته باشـد و اخـتالف تعـداد نـوترون دو      4نگين هر ايزوتوپ س يداراي دو ايزوتوپ است، اگر به ازا Aاتم فرضي   - 228

  باشد، اختالف جرم اتمي ميانگين و جرم ايزوتوپ سنگين كدام است؟ 2ايزوتوپ برابر
1( 6

5  2( 6
7  3 (8

5  4(8
7  

 پيدا كند؟ نادرستيتوان در جاي خالي عبارت زير قرار داد تا از نظر علمي مفهوم  را مي» ث«تا » الف«چه تعداد از موارد  - 229
  ». . . . .  اگر در دستگاهي كه توسط بونزن طراحي شد، گاز هيدروژن را وارد كنيم«

  .شكند جدا از هم ميHهاي را به اتم2Hو اتميهاي د ي الكتريكي، مولكول انرژي زياد ايجاد شده به هنگام تخليه )الف
  .شود در اثر اختالف پتانسيل باال، گاز هيدروژن با فشار پايين به رنگ صورتي روشن ملتهب مي )ب
  .شود تنها چهار خط قابل رؤيت در طيف الكترومغناطيسي ايجاد مي) پ
تـرين ميـزان    شود كه در عبور از منشـور، كـم   گشت الكترون برانگيخته از تراز انرژي ششم به تراز انرژي دوم، نوري ايجاد ميدر اثر باز )ت

  .انحراف را دارد
  .گيري شد هر خط داراي طول موج خاص خود است كه نخستين بار توسط بور اندازهدر طيف ايجاد شده، ) ث
1( 1  2( 2  3 (3  4 (4  

 مهر 23آزمون  -»2«ي  پروژه

  ساختار اتم 
 
  :2شيمي 

  28تا  1ي  ها صفحه
  
 

  دقيقه 20: اديوقت پيشنه
  

از  به يكياست و شما بايد كتابپايه زوجشيميآموزان گرامي، توجه كنيد كه دانش
 .پاسخ دهيد»3شيمي«يا»2شيمي«هايسؤالدو دسته
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باشد و اين تفاوت به تفاوت در  مي. . . . برابر . . . . . هاي موجود در يك  تفاوت مجموع اعداد كوانتومي الكترون» پائولي طرد اصل «با توجه به  - 230
  .ها مربوط است الكترون. . . . عدد كوانتومي 

  lm-نيم -زيراليه )sm  4 -يك -وربيتالا) sm  3-يك -زير اليه )lm  2-نيم -اوربيتال )1
  هستند؟ نادرستچه تعداد از جمالت زير  - 231

 ي نازك طال، پرتوهاي الكترومغناطيسي كاربرد داشتند كاتدي و ورقه يپرتو هاي در آزمايش. 
  كند ي تابش ميهاي الكترومغناطيسي مري رتوتر فقط پ ترازهاي پايينبه هنگام برگشت به  ناپايدار است و  برانگيختهالكترون. 
 يپرتو كند تري پيدا مي دليل جرم بسيار ناچيز، در ميدان الكتريكي انحراف بيش به. 
 اي از عنصر را معرفي كرد كه بويل مفهوم تازه ديدگاه تالس تا دويست سال مورد پذيرش بود تا اين.  
1( 1  2( 2  3( 3   4( 4   

4nصورت بهدر حالت پايه  Xالكترون اتم عنصر ترين بيروني اعداد كوانتومي - 232 ،l  1و
2sm   اگر مجموع اعـداد كوانتـومي   . است

  باشد، عدد اتمي آن كدام است؟ 5/2هاي اين عنصر برابر  اسپيني الكترون
1( 24  2( 29  3 (25  4( 19    

  اند؟ چند مورد از مطالب زير، كامالً درست - 233
 ابرندبرها با يكديگر  آب معمولي و آب سنگين از نظر مجموع شمار الكترون. 
 هاي رادرفورد، وجود نوترون در اتم به اثبات رسيد ي آزمايش بر پايه. 
 25در اتم 2با عدد كوانتومي اوربيتالي  يها شمار الكترون X29در اتم ها ، نصف شمار اين الكترون Yاست. 
 ي گسترده روي پرتوهاي مطالعهX ي باردار مثبت درون هسته شد ساز كشف ذره شده از عنصرهاي مختلف، زمينه توليد.  
1( 1  2( 2  3 (3  4( 4  

  است؟ درستكدام گزينه  - 234
  .كنند برابر يك زير اليه را ايجاد مي lوnها با مقدار اي از اوربيتال مجموعه )1
  .براي مشخص كردن آدرس يك الكترون كافي است lmو n ، lسه عدد كوانتومي )2
  .باشند انرژي مي داراي سه و هفت اوربيتال همترتيب  به dوpهاي  زيراليه) 3
  .كنند ميايي يك عنصر را تعيين ميهاي ظرفيتي خواص فيزيكي و شي الكترون )4

  . . . .ي  هاي دسته ، الكترونرو روبههاي  با توجه به شكل - 235
   .هاي يك اتم قرار بگيرند هر يك از زير اليهتوانند در  ، مي)آ( )1
  .قرار بگيرند3dيا2pيها  توانند در يك اوربيتال از زير اليه ، فقط مي)ب( )2
  .دهند الكترون را نشان مي 16ي اتم عنصري با  هاي آخرين زير اليه ، با هم الكترون)ب(و ) آ() 3
  .هاي هر زير اليه قرار بگيرند توانند مطابق اصل هوند در اوربيتال مي) ب( و) آ( )4

  هاي زير، درست است؟ چند مورد از عبارت - 236
  .شود ليغاتي استفاده شود، رنگ نارنجي مايل به سرخ ديده ميهاي تب اگر گاز نئون در تابلو )الف
  .تر است بيش ي قرمز ر از منشور، از ميزان شكست پرتوبنفش در هنگام عبوي  پرتو  ميزان شكست )ب
  .شود تر مي اگر جرم دو الكترون را با جرم يك پروتون جمع كنيم، از جرم يك نوترون، كم )پ
  .ي ظرفيت است يهالداراي پنج الكترون در اين اتم انجام شود،  22IEهاي متوالي در نرژي در يونشآخرين جهش ا ،اگر در اتمي )ت
1( 2  2( 4  3( 1  4 (3  

  كدام گزينه درست است؟ - 237
25در اتم )1 Mn3هاي كوانتومي ، تنها سه الكترون داراي مجموعه عددn   وlm   1و

2sm   هستند.  
2nدر طيف نشري خطي اتم هيدروژن، خط قرمز ناشي از انتقال الكترون از )2   1بهn  است.  
32اتم) 3 A  1عدد كوانتوميالكترون با  6دارايlm    الكترون با عدد كوانتومي  14وlm   است.  
1هاي با اسپين  شمار الكترون )4

2sm   26در اتم Fe 23ها در اتم با شمار آن V يكسان است.  
  ؟باشند كدام يك از ترازهاي فرعي اين اتم ميمربوط به ترتيب از راست به چپ  بهCو Aهاي رو الكترون روبهبق نمودار مطا - 238

 
1(3 3p , s    
2(s , s2 1  
3(p , s2 3  
4(p, s2 1 
  

  اند؟ چه تعداد از مطالب زير، كامالً درست - 239
 22در تركيب 2TiCl  است 2، كاتيون فاقد الكتروني با عدد كوانتومي اوربيتالي. 
 29ي سوم اتم مس هاي اليه شمار الكترون( Cu) ،6/3 15اتم فسفرظرفيتي  هاي  برابر شمار الكترون( P) است. 
 14دوازدهمين الكترون اتم سيليسيم( Si) 9و آخرين الكترون اتم فلوئور( F)  اند يكسانداراي عدد كوانتومي مغناطيسي. 
  از ميان چهار عدد كوانتوميs l(m ,m ,l ,n)  كوانتومي را شرودينگر مطرح كرده است عدد سهتنها.  
1( 4  2( 3  3 (2  4 (1  

هاي تك الكتروني است و در اتـم   برابر شمار اوربيتال  ي ظرفيت، هفت هاي اليه هاي كوانتومي مثبت الكترون در اتم كدام عنصر مجموع عدد - 240

1هاي هر زير اليه، ابتدا الكترون با اوربيتال دركدام عنصر، اگر 
2sm   وارد شود، مجموعsm ها، با مجمـوع  الكترونlm  هـاي   الكتـرون

  .)ها را از راست به چپ بخوانيد عناصر گزينه(شود؟  برابر مي يظرفيت
1( 24 33Cr , As  2( 22 16Ti , S  3 (26 15Fe, P  4(28 8Ni , O  
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  3شيمي       
 
اسـتوكيومتري آن پـس از موازنـه     ضـرايب مجموع  ، امادر كدام رديف جدول زير نوع واكنش درست است - 241

  عنوان شده است؟ نادرست
 
 
 
 
 
 
 
1( 1  2( 2  3 (3  4( 4  

 ؟باشد استوكيومتري مواد برابر كدام گزينه مي ضرايبمجموع   بعد از موازنه، - 242

  2 3 2 2 2 4H SO I H O H SO HI     
1( 10  2( 8  3 (5  4( 6   

  ؟باشند مي نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت - 243

50عالمت )آ C
50يعني با انجام واكنش دما تا C يابد افزايش مي.  

  .شود ي نوشتاري نام و حالت فيزيكي مواد موجود در واكنش نمايش داده مي در معادله )ب
 ،شـود  به عنوان كاتـاليزور اسـتفاده مـي    نياز به گرما بوده و از منيزيم اكسيد آن  كه براي انجامرا نشي واك) پ

  .دهند نشان مي MgOصورت هب

ها و ترتيب  توان به شرايط الزم براي انجام واكنش يك واكنش شيميايي مينمادي ي  با استفاده از معادله )ت
  .برد ها پي دهنده  اختالط واكنش

1( 1  2( 2  3 (3  4(4  
پتاسيم نيترات و آب  ،هاي پتاسيم نيتريت وردهااكسيد با پتاسيم هيدروكسيد، فر از واكنش گاز نيتروژن دي - 244

هـا كـدام    دهنده واكنشاستوكيومتري آب به مجموع ضرايب استوكيومتري شود، نسبت ضريب  تشكيل مي
  است؟

1( 25/0  2( 75/0  3 (4
7  4( 25/1  

 ي آنهـا  وردهامجمـوع ضـرايب فـر   پس از موازنه، شود و  اي كه نوشته شده انجام مي كدام واكنش به گونه - 245
  است؟ ها از ساير واكنش تر بيش

1(3 2 2 3Pb(NO ) (aq) KI(aq) PbI (s) KNO (aq)    
  محلول سديم كلريدنيترات محلول نقرهمحلول سديم نيتراترسوب نقره كلريد )2
3(3 3 3 3Fe(OH) (s) NaNO (aq) Fe(NO ) (aq) NaOH(aq)    
  محلول نقره نيتراتمحلول پتاسيم كروماتمحلول پتاسيم نيتراتمحلول نقره كرومات )4

   توانند باشند؟ ترتيب از راست به چپ كدام مي بهBوAي زير مواد در واكنش موازنه شده - 246

2 33 2A H O HNO B    
1(2NO ,NO  2(2 2N O,NO  3(2NO,NO  4(2 2NO ,N O  

 مهر 23آزمون  -» 2«ي  روژهپ

 محل انجام محاسبات

  مجموع ضرايب  واكنش  نوع واكنش  رديف
2  جايي يگانه جابه  1 3 2Na(s) Fe O (s) Na O(s) Fe(s)    12  
2  جايي دوگانه جابه  2 3 4 3 4 2 2Ca(OH) (aq) H PO (aq) Ca (PO ) (s) H O(l)    12  
2  ركيبت  3 2 2 3Na O(s) CO (g) H O(g) NaHCO (s)    5  
4  سوختن  4 2 2 7 2 3 2 2(NH ) Cr O (s) Cr O (s) N (g) H O(g)    6  

هاي شيميايي و  واكنش
  استوكيومتري

  :3شيمي 
  24تا  1ي ها صفحه

  
  دقيقه 20: وقت پيشنهادي
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  است؟ نادرستهاي نمادي زير كدام گزينه  پس از موازنه معادله - 247
3 4 2 3 4 2 2I)H PO (aq) Ca(OH) (aq) Ca (PO ) (s) H O(l)    

2 3 2 3II)Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)    
2 3 2III)Na(s) Fe O (s) Na O(s) Fe(s)    

هـا در   وردهاسـتوكيومتري فـرا   يبضـرا بـا مجمـوع    IIIهـا در واكـنش   دهنده استوكيومتري واكنش ضرايبمجموع  )1
  .ان استسيكIواكنش

2Hضريب استوكيومتري )2 O در واكنشI  در واكنشها  گونهاستوكيومتري  ضرايببا مجموعIIاست برابر.  
  .باشد مي 2در هر دو واكنش يكسان و برابر  Feضريب استوكيومتري ) 3
  .شود مول سديم يك مول آهن توليد مي 2به ازاي مصرف  IIIدر واكنش )4

  كدام گزينه درست است؟ - 248
  .شود ها توليد مي در ميوهموجود  يها ها و هيدروكربن متانول به الكل چوب معروف است و اتانول از تخمير قند )1
  .ي هاليت، يك نمونه خالص از سديم كلريد است كانه )2
116.داردبر مول گرم  142سديم سولفات، مولكول گرمي برابر با ) 3 32 23(O , S , Na : g.mol )    
 .در تركيبات يوني، فرمول تجربي با فرمول شيميايي يكسان است )4

  كدام گزينه درست است؟ - 249
3Feيون براي شناسايي )1  بايد از محلول حاوي يون هيدروكسيد استفاده كرد.  
  .شود اتيلن، براي توليد ريسمان استفاده مي از پلي )2
2Pbبراي شناسايي يون) 3  بايد از محلول حاوي يون نيترات استفاده كرد.  
  .نوع عنصر وجود دارد 4د در آناناس، طعم موجو  ي آلي معطر و خوش در ماده )4

  است؟هاي زير درست  يك از عبارت كدام - 250
  .كند هاي يك مولكول را مشخص مي تعداد عنصرهاي سازنده و تعداد واقعي اتمو  فرمول تجربي يك تركيب، نوع )1
2CHصورت گانه هستند، بهيهاي  هاي راست زنجير كه فقط داراي پيوند فرمول تجربي الكل )2 Oباشد مي.  
  .فرمول تجربي و مولكولي الكل ميوه با هم يكسان هستند) 3
  .رين سه برابر جرم فرمول تجربي آن استجرم فرمول مولكولي گليس )4

0اگر  - 251 2MO ،19مول/3 تقريبـاً كـدام    4MFدر  رصـد جرمـي فلوئـور   د ،گـرم جـرم داشـته باشـد     /2
119است؟ 16(F ,O : g.mol )   

1( 7/29  2( 6/82  3 (4/70  4( 4/17  
4فرمول تجربي يك هيدروكربن   - 252 9C H تواند كدام تركيب باشد؟ فرمول مولكولي اين تركيب مي. است  

1(16 36C H O  2(12 28C H  3(3 2 6 3CH (CH ) CH  4(20 45C H N  
37اگر . دهد مي2MClاي با فرمول در اثر تركيب با كلر ماده Mفلز - 253 اشـد،  درصد از اين ماده، كلـر ب  /56

  كدام است؟ Mكلريد فلز شيميايي  فرمول
135 5 137 119 40 207(Cl / ,Ba ,Sn ,Ca ,Pb : g.mol )      

1( 2PbCl  2( 2CaCl  3 (2SnCl  4( 2BaCl  
  ؟اند درستكدام موارد از مطالب زير،  - 254

116.تر است در كلسيم اكسيد از منيزيم اكسيد كم Oدرصد جرمي )آ 24 40(O ,Mg ,Ca : g.mol )    
ســولفيد  (I)ســولفيد دو برابــر درصــد جرمــي مــس در مــس (II)درصــد جرمــي مــس در مــس )ب
164.باشد مي 32(Cu ,S : g.mol )   
  .باشد ، پروپن مي  مونومر تركيب) پ
  .باشد يه گرمايي ليتيم كربنات و پتاسيم كلرات يكسان ميزگاز حاصل از تج )ت
  .شود از واكنش بريليم با آب مانند واكنش سديم با آب، گاز هيدروژن آزاد مي) ث
  ب و ت و ث) 4  آ و پ و ت) 3  آ و ب و پ )2  و پ آ )1

 محل انجام محاسبات
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0را كه از واكنش  يمقدار ليتيم كربنات - 255 طبـق   اكسـيد  ليتيم پراكسيد با مقدار اضافي گاز كـربن دي مول  /4
بـا مقـدار    %80آيد، از واكنش كامل چند گرم ليتيم اكسيد ناخالص جامد با خلـوص  دست مي به واكنش زير

17توان تهيه كرد؟ اكسيد، مي اضافي گاز كربن دي 16(Li ,O : g.mol )  

2 2 2 2 3 22 2 2Li O (aq) CO (g) Li CO (aq) O (g)   
1( 12  2( 22  3 (15  4( 25  

ي جامد در ظـرف بـاقي    گرم ماده 8/13 طبق واكنش زير گرم سديم هيدروژن كربنات، 20ي كامل از تجزيه - 256

112درصد خلوص سديم هيدروژن كربنات كدام است؟. ماند مي 16 1 23(C ,O ,H ,Na : g.mol )    

3 2 2 3 22NaHCO (s) H O(g) Na CO (s) CO (g)    
1( 92  2( 87  3 (84  4( 81  

253ي  گاز اكسيژن توليدشده از تجزيه ي همهاگر  - 257 10    مولكول هيدروژن پراكسيد در واكنش سوختن كامـل گـاز
   شود؟ اكسيد توليد مي پروپان مصرف شود، درنهايت چند مولكول كربن دي

2 2 2 2H O (aq) H O(l) O (g)   
1(249 10  2(259 10  3(244 5 10/   4(254 5 10/   

سـولفات درسـت   ) II( مـس  فلز آلومينيم با محلـول اي از  تيغهي واكنش  چند مورد از مطالب زير، درباره - 258
Al)127است؟ g.mol )  

  .نوع اين واكنش با واكنش برم و محلول سديم يديد يكسان است) الف
40اگر )ب   .شود گرم آلومينيم مصرف شود، يك مول يون دو بار مثبت از محلول خارج مي /5
تـر   هـا، بـزرگ   دهنده ها، از مجموع ضرايب استوكيومتري واكنش مجموع ضرايب استوكيومتري فراورده )پ

  .است
0اگر) ت 0سولفات را وارد واكنش كنيم،  (II)مول مس /5 در محلول  ،مول يون سولفات در انتهاي واكنش /5

  .وجود دارد
  .شود خ نزديك ميرنگ سر كه داخل محلول قرار دارد، به تيغهبا پيشرفت واكنش، رنگ قسمتي از  )ث
1( 1  2( 2  3 (3  4( 4  

 :دهد ي زير واكنش مي موازنه نشده ي گرم منيزيم نيتريد در واكنش با مقدار اضافي آب طبق معادله 2 - 259

3 2 2 2 3Mg N H O Mg(OH) NH   

 شوند؟ طور كامل خنثي مي هاي حاصل با چند گرم هيدروژن كلريد به فراورده

11 24 14 16 35 5(H , Mg , N ,O ,Cl / : g.mol )      
1( 92/2  2( 84/5  3 (36/9  4( 1/13  

260 - 512 دهيم تـا   و پتاسيم پرمنگنات را حرارت مي) سديم سولفات ده آبه( برگرم از يك مخلوط نمك گلو/8
اگر جرم گـاز  . طور كامل تجزيه شده و مقداري از آب موجود در نمك گلوبر خارج شود پتاسيم پرمنگنات به
گرم باشد، چنـد درصـد از آب موجـود در     4/86گرم و جرم گاز ديگر، برابر 8/12برتر برا با جرم مولي بيش

 نمك گلوبر، خارج شده است؟

123 32 16 1 55 39(Na , S ,O ,H ,Mn ,K : g.mol )       
1( 45  2( 40  3 (35  4( 50   

 محل انجام محاسبات
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  .هاي زير با دقت پاسخ دهيد لطفاً بعد از پايان آزمون به سؤال
  شروع به موقع

  .)ي نظرخواهي آمده است هاي علمي در ابتداي برگه گويي به نظرخواهي و سؤال هاي شروع پاسخ زمان(شود؟  ي شما به موقع شروع مي آيا آزمون در حوزه - 293
  .شود گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي پاسخ) 2   .شود بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سر وقت آغاز مي) 1
  .نظمي وجود دارد هر دو مورد بيدر ) 4   .شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3

  متأخرين
  شوند؟ آموزان متأخر در محل جداگانه متوقف مي آيا دانش -294

  .داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند) و حتي گاهي اوقات پس از آن(خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون ) 1
  طور كامل شود اما نه به اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2
  .شود شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3
  .شود نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

  مراقبان
  كنيد؟ عملكرد و جديت مراقبان آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي -295

  ضعيف) 4  متوسط) 3   خوب) 2  خيلي خوب) 1
  ي پاسخ تشريحي توزيع دفترچه –پايان آزمون 

  ي پاسخ تشريحي چگونه است؟ دفترچه ي شما توزيع در حوزه. تشريحي فقط پس از پايان آزمون توزيع شود  ي پاسخ هاي كانون، بايد دفترچه طبق مقررات آزمون -296
  .شود ها گذاشته مي ي پاسخ تشريحي در كنار صندلي در اواخر آزمون، دفترچه) 1
  .شود مي ي پاسخ تشريحي داده  كنند، دفترچه به افرادي كه حوزه را زودتر ترك مي) 2
  .شود ي پاسخ تشريحي توزيع مي برگ، دفترچه آوري پاسخ در هنگام جمع) 3
  .شود ي پاسخ تشريحي توزيع مي برگ، دفترچه آوري پاسخ ز اتمام جمعپس ا) 4

  ترك حوزه –پايان آزمون 
  شود؟ ي ترك حوزه داده مي ي شما به داوطلبان قبل از پايان آزمون اجازه آيا در حوزه -297

   گاهي اوقات) 2  .شود ي ترك حوزه داده مي بله، قبل از پايان آزمون اجازه) 1
  گاه خير، هيچ )4    به ندرت) 3

  ارزيابي آزمون
  كنيد؟ به طور كلي كيفيت برگزاري آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي -298

  ضعيف) 4  متوسط) 3   خوب) 2  خيلي خوب) 1

؟شود آيا مقررات آزمون اجرا مي: نظرخواهي  

.مراجعه نماييد لينك زيردار اين آزمون بههاي دامي سؤالجهت مشاهده
 

http://www.kanoon.ir/Public/Mistakes.aspx/?mc=1&gc=3&td=13950529  
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