
  

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

  نظام قديمنظام قديمعمومي عمومي 
  و تجربيو تجربي  رياضيرياضيرشتة رشتة 
  13913988ماه ماه   ديدي  2020

  

  نام درس
ترازي بهةدر هر ردطور ميانگينبهآموزانمعموال دانش

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

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

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

  

  وقت پيشنهادي ي سؤال ي صفحه شماره ي سؤالشماره تعداد سؤال نام درس
  4- 5 11-1020 دانشگاهي (كتاب زرد عمومي)پيشفارسيزبان و ادبيات   15  2- 3 1–10 10 دانشگاهيپيشفارسيزبان و ادبيات

  8- 9 31-1040 (كتاب زرد عمومي)2عربي  15  6- 7 21-30 10 2عربي
  12- 13 51-60 10 (كتاب زرد عمومي)2دين و زندگي  15  10- 11 41-1050 2دين و زندگي

  15- 16 71-80 10 دانشگاهي (كتاب زرد عمومي)پيش زبان انگليسي  15  14- 15 61–1070 دانشگاهيپيشزبان انگليسي
  60  ــــــ ــــــ80 جمع دروس عمومي

  

  

  

  
اكيفاطمه منصورخ مدير گروه

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

 فاطمه عظيمي آرايينگاري و صفحهحروف
 سوران نعيمي نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

  محسن اصغري، داوود تالشي، فاطمه غالمي، محمدجواد قورچيان، منتخب از كتاب زرد عمومي  فارسيزبان و ادبيات 

پور،  هانبخش، حسين رضايي، محمدمهدي رضايي، مسعود محمدي، سيدمحمدعلي مرتضوي، فاطمه منصورخاكي، اسماعيل يونسابوالفضل تاجيك، مهدي ترابي، بهزاد ج  عربي
 منتخب از كتاب زرد عمومي

  بقا، محمدرضا فرهنگيان، حسن فياض، محمدابراهيم مازني، منتخب از كتاب زرد عمومي پوري، محمد رضايي صالح احصايي، فرهاد حسين  دين و زندگي
  نسترن راستگو، علي شكوهي، اميرحسين مراد، منتخب از كتاب زرد عمومي  زبان انگليسي

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

  فيفريبا رئو  ____ محسن اصغري محمدجواد قورچيان محمدجواد قورچيان  فارسيزبان و ادبيات 
  ليال ايزدي  ____  درويشعلي ابراهيمي  منصورخاكي فاطمه  منصورخاكي فاطمه  عربي

  محدثه پرهيزكار  محمدابراهيم مازني ____  بقا محمدرضايي  بقا محمد رضايي  دين و زندگي
  پيشه فاطمه فالحت آناهيتا اصغري ____ نسترن راستگو نسترن راستگو  زبان انگليسي

طراحان به ترتيب حروف الفبا  

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد

 گذاري كنيد با روش دهدهي هدف

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 ?
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  ؟كدام است ترتيب به» وهعتمكّن، ارادت، عصمت، ص«هاي  معناي واژه - 1

    دارا، خواست، پاك، قورباغه) 1

  گير قدرت خريد، دوستي، پاكي، موش) 2

    دارايي، اراده، پاك، گنجشك) 3

 اندازة گنجشك اي كوچك به توانايي، دوستي، پاك بودن، پرنده) 4

  ؟اند معنا شده نادرستها  چه تعداد از واژه - 2

 ،)ضربة چكش: زخم دراي( ،)ساحل دريا: لجه( ،)دوره: اعصار( ،)شاهراه: بيغوله( ،)فرمان: دستور( ،)پاره پاره: شرحه( ،)فرياد با صداي بلند: نفير(

  (شقاوت: بدبخت)، ، (آرمان: آرزو))نور: فروغ(

  پنج) 4  چهار) 3  سه )2  شش) 1

  ؟ده استمعنا ش نادرستاي  در كدام گزينه واژه - 3

  ترين بزرگ: مهينغنا: نغمه/ هزل: شوخي/ ) 1

  نشيني توسني: سركشي/ زكي: پاكيزه/ مصاحبت: هم )2

  خيل: گروه سواران/ درزه: خياط/ قصور: عيب) 3

  نوشند و كمياب/ كمند: ريسمان/ صبوح: شرابي كه در بامداد مي مفيداكسير: هر چيز ) 4

  ؟اماليي است غلط فاقدكدام بيت  - 4

  نـور كـطـسـود مـاي خـه يـلـجـدر ت   نـور كـا نـراپـم را سـاكـخ هرـيـت) 1

  خبر از كفر هم بگذشت و اهل دين نشد بي  عاقل از وضع ظاللت آگهي از كف نداد) 2

  گامـو لـي تـاهـم منـس حكـام نفـر كـب  و چراغـور مساعي تـل نـت عقـدر دس) 3

  ويـون قـر در چـه سـم بـآيي ـن همـم  روي يـوش مـر و خـي در سـو نيايـت) 4

  بيان شده است؟ نادرستكدام گزينه  - 5

  دوره بوده است. با رودكي هم ،رابعه بنت كعب از شاعران مشهور قرن چهارم )1

  در مناظرة خسرو با فرهاد، خسرو مظهر خاكساري و پاكبازي و فرهاد مظهر غرور است. )2

  نة مسائل ديني و اعتقادي است.هاي محمدرضا حكيمي در زمي تعداد زيادي از نوشته )3

  اي از يك قطعة آلماني است. قطعة قلب مادر ايرج ميرزا در اصل ترجمه )4

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

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

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

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

   بندي است. هاي مبحث زبان فارسي، حتماً نكات مهم سؤال را در كنار آن بنويسيد. مرور همين نكات، يكي از منابع بسيار خوب جمع ي تستهنگام بررس  
  

  دقيقه 15وقت پيشنهادي:       62تا 1هاي  درس/ صفحه 14سال اول/  كل نيمدانشگاهي: زبان و ادبيات فارسي پيش
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  .تماماً درست است … جز بهنقش كلمات همة ابيات  - 6

  نهاد) -خواهد نواخت (قيد  ابروكمانهر شكاري را كه آن   جهد مي مسلّمد، ـر افتـر اگـان شيـدر ده) 1

   )نهاد - اليهٌ (مضاف نواختطفل ما را دامن آخر زمان خواهد   ما نسوخت شك آتشينبه ا دلرا  كس هيچ) 2

   )متمم -جاودان خواهد نواخت (بدل  در بهشت مادرهمچو   ارـردگـجوي شير، لطف ك  را به يتيمانا ـم )3

  مفعول) -بيكران خواهد نواخت (نهاد  بحردر كنار لطف،   بهار ابرر ـداخت گـم انـا را ز چشـرة مـقط) 4

 شود؟ ديده مي» چهار جزئي با مفعول و مسند«در كدام گزينه جملة  - 7

  تارـر بـل ثمـنخ مررد ثـبا بصر  كه بر هر بي  ت را چه دانستملهان پروردمبه آب ديده ) 1

  ايم زان كه عمري است كه با حكم قدم ساخته  يمـرون ننهـيـو بـم تـرة حكـدم از دايـق) 2

  ابدـت يـاران برنمبكه  د آنـون درآيـا چـه دريـب  بپرهيزد كز محنت دكجا با عشق سازد مر) 3

  تـآورده اس رـراي دگـصحم را ز ـاكـق خـعش  آگهمكيست تا سازد ز راه و رسم هستي ) 4

  هم تناسب مفهومي دارند. با …گزينة  جز بهها  همة گزينه - 8

  و در دلم نشستيكه هنوز من نبودم كه ت  ار مستيمهمه عمر برندارم سر از اين خ )1

  تـام دوسـجهر كاوفتاد مست محبت ز   نـويشتـه خـد بـينيااز ـور بـخ صـنفتا ) 2

  مـاي درد عشق را آورده هفـا تحـدم مـاز ع  ايم ما و مجنون در حقيقت نالة يك پرده )3

  د از جام دوستريك جرعه خو ازلهركه چون من در   صبح روز حشربه برنگيرد تا  ز مستيسر ) 4

 ؟دارد بيشتري قرابت معناييكدام گزينه  با» ان لم يكن لكم دين فكونوا احراراً في دنياكم« حديث - 9

  اختر دروي و ب نيز سيه نبويزان پس     گر دين حقيقت بپذيري، شوي آزاد )1

  مـرگ نهادند به پايـه از بـد سلسلـص    چون سرو گذشتم ز ثمر تا شوم آزاد) 2

  زان كه باشد عالم آزادگي خوش عالمي    اشـده ببايدت از عالم آزادگي برو آزا) 3

  د ـم آزاد آمـار غـبوشا سرو كه از ـاي خ    ق دارندـه تعلـان كـر بارند درختـزي) 4

 جز بهها  با همة گزينه» پذيرفت. خوب و بد را به عنوان مشيت الهي مي كه شائبة ايمان وصل بود هر عصب و فكر به منبع بي«مفهوم عبارت  -10

  عنايي دارد.ارتباط م …

  هركسي را در ازل خود آنچه قسمت بود داد  زاهدان را زهد و ما را عشق خوبان شد نصيب )1

  ا داردـدت رضـاشـه رضا بـرچـه هـدر بـق  ودـع شـني مطيـارت كـه اشـرچـه هـا بـقض) 2

  اـايم م ا دادهـه قضـا بـا رضـت تـري اسـعم  اـم مـاي ا دادهـت رضـه دسـضا بـدل از ق )3

  دـدان يـمـس نـك چـيـا هـر قضـيـع تـه دفـك  شـانـش مژگـرانداز پيـپـزان سـاجـو عـچ) 4
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 حسب حال است؟ » تماماً«آثار كدام گزينه  -11

  ) بدايع الوقايع، حيات يحيي، روزها، االيام1

  االلباب، روزها اهللا، لباب ) از پاريز تا پاريس، سيرت رسول2

  االوليا  تذكرةهاي من،  انشگاهنامه، د االنبيا، غزالي ) قصص3

  پّله تا مالقات خدا الوقايع، فرار از مدرسه، پلّه ) شرح زندگاني من، بدايع4

 است؟ كدام زير، بيت هاي آرايه -12

  »شكرت از برود بخندي چو شيرين آب كه   پيشت شيرين گفتن سخن است خنده جاي«

  تعليل حسن مجاز، ايهام، تشبيه،) 2    تلميح كنايه، مجاز، استعاره،) 1

  تناسب ايهام استعاره، ايهام، تشبيه،) 4    تناقض تلميح، تناسب، ايهام استعاره،) 3

  :جز به است؛ درست تماماً ابيات همة مقابل هاي آرايه -13

  )معادله اسلوب استعاره،( آرد يـم صبا ادـب پيشكش انـج چهـغن   بندد يـم سحر بخش جان دم در دل الله) 1

  )نظير مراعات تعليل، حسن( دارد ما جان با رگي گيسويش ز تاري هر كه   شـزلف ما با سر دل ددار دلبستگي آن از) 2

 )مجاز آميزي، حس( بدرد نـفـك و دـافت رونـب تـمس اكـز خ   وـخواج بشنود تو بوي چو رـحش روز هـب) 3

  )استعاره تناقض،( بود يـوانـاتـن در رشـاحـس مـشـچ يـايـوانـت   زلفش كند سرافرازي پريشاني كاندر چنان) 4

 در كدام گزينه، درست آمده است؟» ايهام، پارادوكس، مجاز، تلميح«هاي  ترتيب آرايه -14

  بـشـدوز امـاوك دلـي نـد زنـنـم چـر دلـب  پيكـان خدنگ غم عشق ةكـشت مالف) چون شـد

  شرابيابم از جام  من همان در تيره شب مي  دگيـت ز آب زنـر چه نتوان يافت در ظلمـب) ه

  تـو بنشسـاي تـر جـچشم آمد و ب ةبر گـوش  ده بيفـتاده سـرشكم كه به شـوخيـج) از دي

 ام و ننگ راـاز نـدت دربـايـامي بـك نـر نيـگ  واجو چو نام عاشقان ننگ است پيش اهل دلد) خ

  الف، ب، د، ج )2    ج، د، الف، ب )1

  الف، ج، د، ب )4    ج، د، ب، الف )3

 هستند؟ » وابسته ةوابست«ها داراي  وه واژهگر ةدر كدام گزينه هم -15

  خار باغچه هاي بي دو فرسخ راه نپيموده، غنچه )2  ظرافت طبع سخنور، ماجراي كامالً اتّفاقي )1

  اي، نوجوان نسبتاً كوتاه قد معتبرترين فروشگاه زنجيره )4  من ةهاي لب پيرمرد، رفيق جهانديد گوشه )3

   سال اول نيم مباحث كل
  برگزيده از سؤاالت 

  97-98كتاب زرد عمومي 
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 كدام است؟ » الزمان افع«در عبارت زير، به ترتيب  -16

  » كردم، بزنيم. اي كه در آن تحصيل مي اين مطلب را داشته باشيد و حاال سري به مدرسه«

  ماضي التزامي، ماضي مستمر، مضارع مستمر  )2  ماضي ساده، ماضي مستمر، مضارع التزامي  )1

  ارع التزاميماضي التزامي، ماضي استمراري، مض )4  ماضي مستمر، ماضي استمراري، مضارع مستمر  )3

 مفهومي دارد؟ » تقابل«بيت زير، با كدام بيت  -17

  » دمـر شـد نظـر كمنـن اسيـمن خويشت  ن ـد مـه صيـودي بـات نبـود التفـاو را خ«

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

  ها خبر دارد  ه دلـولي مژگان شوخش از ت  د اي خوـت پـر پشـا دارد نظر بـه از حيـرچـاگ )2

  هاي شيرين را  ه كاش يك نظر ديدي عشو  ردي ـن كـك وهـب كـازي عيـر بـه در نظـآن ك )3

  اشـاي پشيمان ب ا دل ما كردهـه بـوزان ك   هارـرم تيغ بر مكش زنـه صيد حـر بـدگ )4

 جز:  مفهومِ بيت زير با همة ابيات تناسب دارد؛ به -18

 » اـردارهـه مـز بـرگـد هـبازنـن    انـگـتـردان و وارسـرادمي ـول«

  تـار ريخـون بـان چـنخل شد ايمن ز سنگ كودك  مـارغـالمت فـي از مـرگ هستـدم بـانـا فشـ) ت1

  هر كه پيش از سيل رخت خود برون از خانه ريخت  ) ترك هستي كن كه آسوده است از تاراج سيل2

  ن كجاستـون مـاي چ ادهـار افتـر كنـم بـاز دو عال  اطرمـرد خـه گـبردد ـگ يـي نمـي و عقبـ) دني3

  استـر كجـال و پـرواي بـده را پـوريـر شـن سـاي  قـ) هست بيرون از دو عالم، سير سرگردان عش4

 كدام بيت، با بيت زير قرابت مفهومي دارد؟  -19

 » دوست و بياند اين هر د  بگفتا دشمن  بگفتا جان مده بس دل كه با اوســـــت «

  جــــــان تـــــو نــــــاني نيــــــــــرزد والســــــالم  ) ور بــــــماند جان تــــو در بند خويـــــش1

  جان عزيز بر كــــف دســـــــت اســــــت گو بخـــــواه  ) دل خود دريغ نيست كه از دست من بــــرفت 2

  واي تو شـــــكوفـــــه ز بـــرگ و نـ دل چيســـــت يك  ن تــوـ) جان چيست نيم بـــرگ ز گلزار حسـ3

  وــــــــــپارم بــــهر رضاي تـصد دل به غــــــــــم س  ـتن اگر رضاي تو غــم خوردن دل اسـ) اي جا4

 است؟ متفاوت ديگر ابيات با بيت كدام مفهوم -20

  تـاس نـشتـگ يـانـدگـزن را او ردنـم   تـاس نـگشت يـفان معشوق در قـعش) 1

  زد مـرهـم وضـع در را تو داغ دل هـب هـك   دـدان يـم كسي عشق سوختة دل حال) 2

  تـاس افتاده روان ريگ در سوخته نفس كه   دـدان ي ـياـپ لهـآب روانـراه اـم الـح) 3

  ندا مـال در انـوختگـرسـجگ هـك يـاسـنشن   نفس راحت در تو كه نگويم تو با دل غم) 4
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  ّ٢۶ -  ٢١الجواب للّترجمة أو التعريب أو المفھوم ( ياألصّح و األدّق فن عي:(  

ْر لي أمري و احلُلْ ُعقدًة من لساني« -21   …پروردگارا »: اللّھّم اشرْح لي صدري و يسِّ
 و گره از زبانم بگشاى! و كارم را ساده گردان اي گشاده به من بده  سينه) 1

 و گره از زبانم بگشاى! م را برايم آسان سازو كار ام را برايم گشاده گردان  سينه) 2

 و گره از زبانم باز كن! و كارها را برايم آسان ساز اي گشاده به من بده  سينه) 3

  و گرة زبانم را بگشاى! و كارها را برايم ساده گردان ام را برايم گشاده كن  سينه) 4
ر الَبَطلُ اآلمال في الّدنيا و ُيجانب من يھزل و يھ« -22  …قهرمان »: جر الّنوَم!ُيقصِّ

  داند! كنند، مقصر مي كنند و خواب را ترك مي را كه بيهوده شوخي مي  آرزوهاي دنيوي و كساني) 1
 كند! شود و خواب را ترك مي كند، مي كه شوخي بيهوده مي كند و مانع كسي در دنيا آرزوهايش را كوتاه مي )2

  كشد! گزيند و از خواب دست مي كند، دوري مي ه شوخي بيهوده ميك كند و از كسي آرزوها را در دنيا كوتاه مي) 3
  كشد! كند، و از خوابيدن زياد دست مي كه شوخي بيهوده كرد دوري مي كند و از كسي آرزوهايش را دنيا كم مي )4

 »:اُْھُجر َصيد حيوانات نادرة تكون أمانة لأِلجيال المستقبلة!« -23

  باشند، ترك كن! هاي آينده مي براي نسل) شكار حيوانات كميابي را كه امانتي 1
  كنم! ) از صيد جانوران كمياب كه امانتي براي آيندگان هستند، پرهيز مي2
  كنم! باشند، خودداري مي هاي آينده مي قرن ة) از شكار جانوران نادر كه ذخير3
 هاي بعد است! داري براي نسل هاي با ارزش حيوانات، ترك امانت ) صيد گونه4

 : ّصحيحعيِّن ال -24

  دوستم مرا از مسخره كردن ديگران نهي كرد! نھيُت صديقي عن استھزاء اآلخريَن!:) 1
حُت لصديقي في مکان )2  براي دوستم در مكانم جا باز كردم و او در كنارم نشست! !:ته إلی جانبيسْ و أجلَ  يتفسَّ

ع االسالم العلماء في اکتساب العلوم أ) 3 دست آوردن علوم  ني چرا اسالم دانشمندان را در بهدا آيا مي ؟!:تدري لماذا يشجِّ
  تشويق كرده است؟!

  رسانند! ها كلمات مختصر ما را به حقيقت امور مي بعضي وقت !:مات الوجيزة إلی حقيقة األمورللنا الکوصِ بعض األحيان تُ ) 4
  

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،2عربي هاي درس  گويي به سؤال سخلطفاً قبل از شروع پا

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  وزبراي آزمون امر 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

  

    اتدر كنكور سراسري سه سال اخير، پيوسته اولين سؤال درس عربي مربوط به ترجمة يكي از آيات ذكر شده در كتاب درسي است، با مطالعة اين آي
  مطمئن شويد.شريفه از پاسخگويي درست به اين سؤال 

  دقيقه  20وقت پيشنهادي:       57تا  1درس/ صفحة  5/ مباحث كل نيمسال اول:2عربي
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 »ما قد َحَصل ال َتقُل أصلي و َفصلي أبداً / إّنما أصل الفتی«: من مفھوم العبارة األقربعّين  -25

  افتادگي آموز اگر طالب فيضي / هرگز نخورد آب، زميني كه بلند است) 1

 كلّكم راٍع و كلّكم مسؤوٌل عن رعّيته! )2

  گيرم پدر تو بود فاضل / از فضل پدر تو را چه حاصل؟!) 3

  قّصر اآلمال في الدنيا تفز/ فدليل العقل تقصير األمل! )4

  »:آموزان دوستش را مسخره كرد! از دانشحاضران تعجب كردند، وقتي يكي « -26

َب الحاضرون!بعندما اْسَتْھَزَئ اَحُد التالميذ ) 1   صديقه، َتَعجَّ

ُب الحاضرين!ِمن حينما َسِخَر أحٌد ِمن التالميذ  )2  صديقه، َيَتَعجَّ

ب الحاضرون عندما قصد اَحد التالميذ ِاستھزاَء صديقه!) 3   َتَعجَّ

بوا حي )4  نما َسِخَر اَحُد الّطالب من الصديق!الحاضرون َتَعجَّ

 معرفة:» ما«أو » َمن«َمّيز العبارة الّتي فيھا  -27

  ما تدري نفٌس ماذا تكسُب غداً!) 2    َمن َتَكلََّم؟!) 1

3 (! ُه عالٌم؟!) 4    اُِحبُّ َمْن َيدُرُس ِبِجدٍّ  َمن قاَل: إنَّ

 عيِّن الممنوع من الّصرف بعالمة أصلّية لإلعراب: -28

   ي زّيَن الّسماوات بمصابيح جميلة نبتھج بھا!أشکر الّذ )1

 قد إنتخبُت أصلب الّرجال بالعزم و اإلرادة الّراسخة! )2

   يتذکَّر المجاھدون ذکريات الحياة في جمھورّية مصر و غيرھا!) 3

  يتجاوز المتجاوزون لمنافع موھومة دون الحماية اإلجتماعّية! )4

  اإلعراب التقديرّي؟ ما جاءفي أّي جواب  -29

  إعتزل ذکر األغاني و الغزل / و قُِل الفصَل و جانب من ھزل) 1

  و اّتق هللا فتقوی هللا ما / جاورت قلب امریٍء إاّل وصل) 2

  في إزدياد العلم، إرغام الِعَدی / و جمال العلم إصالح العمل) 3

له، فمن / يعرف المطلوب يحقر ما بذل) 4   واھجر الّنوم و حصِّ

  لة الوصفّية: فيه الجم ليسعّين ما  -30

    !رض أخذته لصيد الحيواناتوضعت سالحاً علی األ) 1

  !نقطةٍ  يـَف فـبي لِوجودنا َفتـوقَّ ما َفِطَن الظَّ  )2

    !ةآالمر يزّيّنا القاعة بمصابيح ينعکس ضوؤھا ف) 3

  !كاألفال کتب التالميذ رسائل تتحّدث عن الّسماء و) 4
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 »ئ اإلنسان دائماً إلی تحّمل األعمال الّصعبة حّتی يوّفر معاش أھله!الّضرورات ُتلج«عّين الّصحيح في الّترجمة:  -31

  كنند تا معاش خانواده خود را فراهم كند! ها همواره انسان را به تحمل كارهاي سخت وادار مي ) ضرورت1

  اش فراهم شود! ها همواره انسان را به انجام كارهاي مشكل ملزم نموده تا معاش خانواده ) ضرورت2

  به ناچار انسان همواره كارهاي سخت را تحمل كرده تا مايحتاج خانوادة خود را فراهم كند!) 3

  اش مهيا گردد! كند تا روزي خانواده ) نياز، انسان را هميشه به كارهاي سخت مجبور مي4

  »لمي دست يابد!آموزي است كه توانسته با ياري معلّم خود به درجات عالي ع اين دانش«عّين الّصحيح في الّتعريب:  -32

  ھذه الطالبة استطاعت بمساعدة ُمدّرستھا الوصول إلی درجات عالية علمّية!) 1

  ھذا طالب استطاع بمساعدة معلّمه أن يحصل علی الدرجات العلمّية العالية!) 2

  ھذا التلميذ استطاع بمساعدة المعلّمة الحصول علی مراتب الرفيعة العلمّية!) 3

 تتوّصل إلی درجاتھا العلمّية الرفيعة بمساعدة المعلّمة!ھذه تلميذة قادرة أن ) 4

  يناسب الّنص) بما ٣٨ـ  ٣٣ثّم أجب عن األسئلة ( بدّقةاقرأ الّنص الّتالي:  

نا الّرحمن مظاھر من الجمال و المنفعة و الحكمة. ُتشاَھد أحياًنا في وسط الّصحراء مناطُق فيھا نباتات و أشجار، َتغ ھا ذيتُ في مخلوقات ربِّ

دة و اآلبار (جمع بئر)، منھا أشجار   كالّنخل. ُمثِمرةبمياه العيون المتعدِّ

أسابيع. و  ٨أو  ٦أنواع كثيرة من األزھار الجميلة في بعض المناطق الّصحراوّية بعد األمطار الَشديدة، إاّل أّنھا ال تدوم حياُتھا إاّل  َتظھرو 

 لكي ال تفقد من الماء بالتبّخر إاّل القليلَ منه!توجد أيًضا بعض النباتات ذات األوراق القليلة 

متًرا، و بذلك تستطيع كلُّھا العيَش مّدة طويلة من الزمن! و  ٥٠و بعض النباتات الصحراوّية أصلھا في باطن األرض، في عمق أكثر من 

  ألنابيب (لوله ھا).ُيمكن زراعة المحصوالت الزراعية في قسم من الّصحراء خصوًصا أطرافھا، بواسطة القنوات أو ا

 : الخطأعّين  -33

  إّن الّصحراء جاّفة و ال عيَن فيھا! )1

  كّل األشجار تعيش و إن يكن لھا أوراق قليلة!) 2

  األشجار الّتي لھا أوراق كثيرة تحتاج إلى ماء أكثر!) 3

  ھناك بعض األشجار في الصحراء أصلھا في عمق األرض!) 4

 عّين الّصحيح:  -34

  جار الصحراوّية!ال فائدة لبعض األش) 1

  ال توجد في الّصحراء أشجار لھا أوراق كثيرة!) 2

  حياة األشجار الصحراوّية كلّھا خارجة عن إرادة اإلنسان!) 3

  ذي في باطن األرض لحياة األشجار الّصحراوّية!ال ُبدَّ من الماء الّ ) 4

 : يمكن أن نحصل في الّصحراء على ... الخطأعّين  -35

  لّتي لھا جمال!الّنباتات الّنافعة ا )1

  األشجار المثمرة بمساعدة العيون!) 2

  المحصوالت الّزراعّية بواسطة القنوات أو األنابيب! )3

 األزھار بسبب األمطار الّتي دوامھا سّتة أو ثمانية أسابيع! )4

   سال اول نيم مباحث كل
  برگزيده از سؤاالت 

  97-98كتاب زرد عمومي 



   9: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   98 دي 20 آزمون -)4( ةپروژ 
 

 :)٣٧و ٣۶عّين الّصحيح في اإلعراب و التحليل الصرفي (■■ 

 »:َتظھر« -36

  / فعل و مع فاعله جملٌة فعليةمعلوم  –للمخاطب  - فعل مضارع ) 1

  »األزھار«مجّرد ثالثي (مصدره: ظھور) / فاعله  -للغائبة  - مضارع ) 2

 و الجملة فعلية» أنواع«مجّرد ثالثي / فعل و فاعله  -للغائبة  - مضارع ) 3

  »أنواع«مجّرد ثالثي (مصدره: إظھار) / فعل و فاعله  - للمخاطب  - فعل مضارع ) 4

  »:ُمثِمرة« -37

  »أشجار«اسم فاعل (فعله: ثمر) / صفة للموصوف  -مؤّنث  مفرد) 1

  »النخل«اسم فاعل (مصدره: إثمار) / صفة للموصوف  -مؤّنث  - اسم ) 2

 »أشجار«اسم فاعل (مصدره: إثمار) / صفة للموصوف  -مفرد مؤّنث  –اسم ) 3

  اراسم فاعل (فعله: أثمر) / صفة، و الموصوف: أشج -معرفة (علم)  -مفرد مؤّنث ) 4

َتظھر أنواع كثيرة من األزھار الجميلة في بعض المناطق الّصحراوّية بعد األمطار «في التشکيل:  الخطأعّين  -38

  »:لَشديدة!ا

  الشَّديدةِ  -األمطاِر  –الّصحراوّيِة ) 2  األزھارِ  –کثيرٍة  –أنواٌع ) 1

  األمطارِ  -الّصحراوّيِة  -الَمناِطِق ) 4    َبعِض  –أنواٌع  –َتظھُر ) 3

 : المشار إليهن ما فيه عيّ  -39

  تلک يد خشنة تتکلّم عن أعمال صاحبھا الصعبة!) 1

  ھؤالء کرام الّناس و يقبلون العذر من المخطئين!) 2

  کّل االمتحانات! ياولئک الّطالب قد نجحوا ھذه الّسنة ف) 3

  ھذا لسان قد يکبر ُجرمه و إن کان ِجرمه صغيراً!) 4

 الوصفية:  الجملةعّين  -40

  ا عمالً تخافون أن يعلمه هللا!تعملو ال) 1

  حياتھم العلمّية! يتجّرع العظماء آالما کثيرة ف) 2

  ھذه الّشرکة موّظّف الئق لحّل المسألة! يأ ليس ف) 3

ً يريد الرئيس أن يکّرم شخصاً أکثر ) 4   من اآلخرين! شأنا
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است و پيامبر را واسطه و رسانندة فرمان الهي دانستن، برخاسته از ت خداوند تصرف داشتن در چيزي، تابع كدام مرتبه از وحداني حقّ -41

  ؟كدام آية مباركه استمرتبة توحيد اشاره شده در 
1 (»لين وه من دونم ماَحداً« -» ما لَه هكمفي ح شِركال ي و«  
2 (»لين وه من دونم مي « -» ما لَهما ف للّه وواماالس ما في االت رضو«    
3 (»ي السما ف للّه ما في االرضواماو و ي « - »تما ف للّه وواماالس ما في االرضت و«  
  »و ال يشرِك في حكمه اَحداً« -» و ما في االرضت واماالسو للّه ما في «) 4
  ؟در قرآن كريم ياد شده است معاهدة الهي با بشر، جهت جلب خشنودي خداوند كدام است و از آن به چه عنواني -42
   »الَيه صراطاً مستَقيماً« -» اَنِ اعبدوني« )2  »الَيه صراطاً مستَقيماً« -» اَن تَقوموا للّه«) 1
  »هذا صراطٌ مستقيم« -» اَن تَقوموا للّه«) 4  »هذا صراطٌ مستقيم« -» اَنِ اعبدوني«) 3
  ؟اند ترتيب كدام و عامل خروج تدريجي از آن بهبازتاب گرفتاري انسان به غفلت از خدا  -43
  نيايش و عرض نياز به پيشگاه خدا - عدم رؤيت آيات الهي و محروميت از دلدادگي به خدا ) 1
  دوري از گناه و انجام واجبات - عدم رؤيت آيات الهي و محروميت از دلدادگي به خدا  )2
  دوري از گناه و انجام واجبات -ي آن سوزاندن ريشة درخت اخالص و بندگي و نابودي تدريج) 3
  نيايش و عرض نياز به پيشگاه خدا -سوزاندن ريشة درخت اخالص و بندگي و نابودي تدريجي آن ) 4
  ؟به ديوار محكمي پناه ببرد، صحت كدام نگرش را اثبات نموده است ،اگر انساني بنا به دستور عقل، با برخاستن از كنار ديواري سست -44
  شد ديوار بر سر انسان خراب شود و مرگ انسان فرا رسد، انسان هيچ مفرّي ندارد.اگر قرار با) 1
  گيري است. قاعدة خاص خود را دارد كه توسط انسان قابل بهره و نظمهر چيزي در جهان ) 2
  زند. نظمي را برهم مي گونهتنها مانع تحرك و عمل انسان نيست، بلكه هر اعتقاد به قضا و قدر، نه) 3
  نظم و قانونمندي است. غير ازشود و تقدير چيزي  پذيرش قدر و قضاي الهي، هيچ نظمي برقرار نميرت عدم در صو) 4
پاسخ ما چه خواهد بود و به عنوان دليلي بر اين مدعا، از كدام آية  »؟تواند از ويژگي ذاتي اختيار فرار كند آيا انسان مي«اگر از ما بپرسند:  - 45

  جوييم؟ مباركه استمداد مي
  »…ماوات و االرض اَن تَزوال انّ اهللاَ يمسك الس« -مثبت ) 1
  »…لَا الشَّمس ينبغي لَها اَن تُدرِك القَمرَ و لَا الّيلُ سابِقُ النَّهارِ « -منفي ) 2
    »…لَا الشَّمس ينبغي لَها اَن تُدرِك القَمرَ و لَا الّيلُ سابِقُ النَّهارِ « -مثبت ) 3
  »…ماوات و االرض اَن تَزوال انّ اهللاَ يمسك الس« -منفي ) 4

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

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

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

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

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

   شما آموزش دهد. براي اين مطلب ابتدا مقدمة هر  خواهد چه چيزي را به براي مطالعة درس دين و زندگي، ابتدا بايد بدانيد هدف كلي درس چيست و مي
  يد، زيرا نكتة اصلي هر درس در مقدمة آن ذكر شده است.درس را بخوان

  دقيقه 17وقت پيشنهادي:   63تا  2درس، صفحة  6سال اول،  كل نيمدانشگاهي:  دين و زندگي پيش
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در آيات قرآن چگونه وصف شده است و علت گرفتاري كافران به عذاب خواركننده، كدام  براي مؤمنان، ها در برابر آزمايش الهي پندار انسان - 46
  ؟عامل است

  »انَّما نُملي« -» و هم ال يظلَمونَ«) 2    »انَّما نُملي« -» و هم ال يفتَنونَ«) 1

  »ليزدادوا اثماً« -» و هم ال يظلَمونَ«) 4    »ليزدادوا اثماً« -» و هم ال يفتَنونَ«) 3

  ؟يك موجود در چه صورتي در وجود خود غيرمتكي به ديگران است و اين مفهوم در كدام عبارت شريفه مؤكد واقع شده است -47

  »و اهللاُ هو الغَني الحميد« - راه نداشته باشد. ذاتاً موجود باشد و نيستي در او ) 1

  »اَنتُم الفقراء الَي اهللاِ« - ذاتاً موجود باشد و نيستي در او راه نداشته باشد. ) 2

  »و اهللاُ هو الغَني الحميد« - اي محتاج باشد.  وجودش از خودش باشد و به پديدآورنده )3

  »اَنتُم الفقراء الَي اهللاِ« - اي محتاج باشد.  وجودش از خودش باشد و به پديدآورنده) 4

  ؟كدام عامل استشود، چيست و خدافراموشي بشر امروزي، پيامد نامبارك  واقعيت تلخي كه در زمينة شرك در دنياي امروز ديده مي -48

  غفلت از ياد آخرت -هاي جاهلي  پرستي افزايش بت) 1

  سرگرمي به امور دنيوي -هاي جاهلي  پرستي بتافزايش ) 2

  غفلت از ياد آخرت -تر شدن شرك  تر و خطرناك پيچيده )3

  سرگرمي به امور دنيوي -تر شدن شرك  تر و خطرناك پيچيده) 4

ال تمايالت دنيوي دنب به«و » دهي تمام تمايالت دروني در جهت بندگي خدا سامان«، »جانبه از خدا اطاعت همه«ترتيب هريك از موارد  به -49

  ؟يك از ابعاد توحيد يا شرك عبادي و عملي است مربوط به كدام» خود بودن هريك از افراد

  فردي -فردي  - اجتماعي ) 2    فردي -اجتماعي  -فردي ) 1

  اجتماعي -اجتماعي  -فردي ) 4    اجتماعي -فردي  - اجتماعي ) 3

هاي الزم، در كدام بيت مورد تأكيد مولوي قرار  هاي انجام آن، پس از بررسي سبك و سنگين كردن جوانب يك كار و انتخاب يكي از راه -50

  ؟گرفته است و در كدام آية شريفه مؤكد واقع شده است

  »… لتَجري الفُلك فيه بِاَمرِه« - » ابي كس كند؟تهيچ عاقل مر كلوخي را زند؟/ هيچ با سنگي ع«) 1

  »…فَمن اَبصرَ فَلنفسه « - » ابي كس كند؟تي عهيچ عاقل مر كلوخي را زند؟/ هيچ با سنگ«) 2

  »…فَمن اَبصرَ فَلنفسه « - » كه فردا اين كنم يا آن كنم/ خود دليل اختيار است اي صنم اين« )3

  »…لتَجري الفُلك فيه بِاَمرِه « - » كه فردا اين كنم يا آن كنم/ خود دليل اختيار است اي صنم اين«) 4
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ها النَّاس إنَّما بغْيكُم رضِ بِغَيرِ الْحقِّ يا أَيفَلَما أَنْجاهم إذَا هم يبغُونَ في الْأَ« ةشريف ةآي از ام قسمتبا دقت در كد -51

 تَاعم كُملَي أَنْفُساةِعيلُونَ الْحمتَع ا كُنْتُمبِم ئُكُمفَنُنَب كُمرْجِعنَا مإِلَي ا ثُمنْيام آرامش پيـبه سركشي انسان هنگ »الد  

 شود؟ برده مي

1( »كُمرْجِعنَا مإِلَي 2    »ثُم( »كُملَي أَنْفُسع كُمغْيا بإِنَّم«  

  »إِذَا هم يبغُونَ في الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ« )4    »فَنُنَبئُكُم بِما كُنْتُم تَعملُونَ« )3

52-  و آية شريفة » تعدد پديد نيامده استهاي م جهان از اصل«عبارت»دكُفُواً أَح كُنْ لَهي لَم عد از ابعاد توحيد، به» واشاره   ترتيب، به كدام ب

 دارد؟

    اصل توحيد -) ربوبيت2    خالقيت -) ربوبيت1

  اصل توحيد -) خالقيت4    خالقيت -) خالقيت3

 از خداوند چيست؟ها و تمايالت بر محور اطاعت  الزمة ساماندهي كشش -53

  جانبه از خداست. ) يكپارچه شدن جامعه و نظام اجتماعي كه در جهت اطاعت همه1

  ها و ستمگران و ظالمان براي اجراي حدود الهي ) سرباز زدن از پذيرش فرمان طاغوت2

  ها و تمايالت در روابط فرهنگي و اجتماعي جاي خواست ) حاكم كردن فرمان الهي به3

  به عنوان صاحب اختياري كه تدبير همة امور هستي به دست اوست. ) پذيرش خداوند4

 نخواهد برد؟» اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود«اي از  ، چه كسي بهره»تابد ز ذرات جهان مهر رخسار تو مي«با اينكه  -54

  نمايد. ) با غفلت، خود را از امدادهاي غيبي خداوند محروم ساخته و فقدان خدا در زندگي را تقويت1

  ) به جاي پيروي از عقل، از هوي و هوس پيروي نمايد و خيرخواهي مؤمنان را انكار نمايد.2

  ) پردة غفلت را كنار نزند و در آفرينش خداوند تفكر و تدبر ننمايد.3

  ) با وجود ديدگان، خدا را انكار نموده و به بزرگي او اقرار ننمايند.4

 دنبال دارد؟  كند و اين عقيده چه پيامدي را به را نفي مي »جبرگرايي« ةعقيد ،شريفه ةكدام آي -55

1 (»بِّكُمنْ ررُ مائصب كُماءج قَد و هنَفْسرَ فَلصنْ أَبفَم يمنْ عا مهلَيمانند ويروس فلج، تحرك و سازندگي و نشاط را از فرد و جامعه  -» فَع

  گيرد.  مي

2 (»يِي وحي يالَّذ وه ييتكُونُ مكُنْ فَي قُولُ لَها يرًا فَإِنَّممانند ويروس فلج، تحرك و سازندگي و نشاط را از فرد و جامعه  -»فَإِذَا قَضَى أَم

  گيرد.  مي

3 (»يِي وحي يالَّذ وه  يتمكُونُيكُنْ فَي قُولُ لَها يرًا فَإِنَّماي را در محنت و مشقت قرار  و ثروت و عده گروهي را غرق در نعمت -» فَإِذَا قَضَى أَم

  دهد.  مي

4 (»بِّكُمنْ ررُ مائصب كُماءج قَد و هنَفْسرَ فَلصنْ أَبا فَمهلَيفَع يمنْ عاي را در محنت و مشقت قرار  گروهي را غرق در نعمت و ثروت و عده - » م

  دهد. مي

   سال اول نيم مباحث كل
  برگزيده از سؤاالت 

  97-98كتاب زرد عمومي 
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باشد و  بيانگر كدام سنت مي» گردد ها و مانع بسياري از بالها مي سبب بسياري از خوبي  جام شود،اگر دعا با شرايط واقعي آن ان«عبارت  -56

 كدام حديث حاكي از آن است؟

  »تطهر القلوب و تغسل الذّنوب التوبة« -يا بدي در سرنوشت  ) تأثير نيكي1

  »تطهر القلوب و تغسل الذّنوب التوبة« -) تأثير نصرت و هدايت در پي تالش2

  »باالعمار من يعيش باالحسان اكثر ممن يعيش« -يا بدي در سرنوشت  ) تأثير نيكي3

  »باالعمار من يعيش باالحسان اكثر ممن يعيش« -) تأثير نصرت و هدايت در پي تالش4

شريفه  ةد و كدام آيكن عقيده به توانايي پيامبر اكرم (ص) و اولياي دين (ع) در برآوردن حاجات انسان چه زماني مصداق شرك پيدا مي -57

    حاكي از آن است؟ 

  »ا يشْرِكُونَو سبحانَه عمه إِلَّا هلَا إِلَ« - ها بدانيم  اين توانايي را از خود آن) 1

  »ا يشْرِكُونَه إِلَّا هو سبحانَه عملَا إِلَ« -الهي بدانيم  ةاين توانايي را در طول اراد) 2

  »رهبانَهم أَربابا منْ دونِ اللَّه اتَّخَذُوا أَحبارهم و« - ها بدانيم  خود آناين توانايي را از ) 3

   »رهبانَهم أَربابا منْ دونِ اللَّه اتَّخَذُوا أَحبارهم و« -الهي بدانيم  ةاين توانايي را در طول اراد) 4

 شود؟ چگونه توصيف و تبيين ميرابطة نظام قضا و قدر الهي با اختيار انسان،  -58

  آيد. اي براي كار اختياري پديد نمي شود و هيچ زمينه ) بدون پذيرش قضا و قدر الهي هيچ نظمي برقرار نمي1

  كند. اي تعلق گرفت هر قانوني را لغو مي مندي و نظم است و وقتي به حادثه ) تقدير الهي چيزي وراي قانون2

  دهد كه بر اين نظم غلبه كنيم و آن را تغيير دهيم. هان اين امكان را به ما مي) شناخت و استفاده از قوانين ج3

  ) تنها در اجرا و پياده كردن نقشة عالم ممكن است اختيار انسان تغيير ايجاد كند و در اصل آن اشتباهي نيست.4

 شود؟   براي انسان حاصل ميگيري درست و آگاهانه در پرتو كدام ثمرة اخالص در بندگي  رهايي از سرگرداني و تصميم -59

  عدم نفوذ شيطان در انسان و يأس او از فرد بااخالص )1

  هاي محكم و استوار دستيابي به معرفت، حكمت و انديشه )2

  افزايش معرفت به خداوند از طريق تفكر و تعقل در آيات الهي )3

  مندي از امداد الهي راز و نياز با خدا، كمك خواستن از او و بهره )4

 گرداند؟  شده در مفهوم كدام آيه مي گرا با نظام حاكم بر جهان، او را مشمول سنت بيان اهنگي انسان حقهم -60

  »الْمكَذّبِينَ عاقبةُقَد خَلَت منْ قَبلكُم سنَنٌ فَسيرُوا في الْأَرضِ فَانْظُرُوا كَيف كَانَ «) 1

2 (»لَ الْقُرَى وأَنَّ أَه لَو  نُوا وآمو اءمنَ السم رَكَاتب هِملَينَا عا لَفَتَحضِ اتَّقَوالْأَر«  

3 (»كُلدؤه ا نُمو ؤه الء الءم بِّكر طَاءا كَانَ عم و بِّكر طَاءنْ عامظُورح«    

4 (»لَنَا وبس منَّهيدينَا لَنَهوا فداهينَ جالَّذ علَم إِنَّ اللَّه ينَ ونسحالْم«  
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61- Having knowledge is one thing, but being able to … it to others is very difficult and annoying. 

1) communicate 2) experience 3) include 4) react 

62- The food industry earns money from providing poor quality foods with poor … value that people 

eat a lot. 

1) individual 2) straight 3) previous 4) nutritional 

63- Certainly, every student and school must have standards and …, but who sets those standards, 

and who writes the test? Whoever controls the test controls the school. 

1) function 2) evaluation 3) projection 4) formation 

64- I’m left-handed, and it’s not very easy to find … priced high-quality left-handed guitars. 

1) firmly 2) regularly 3) perfectly 4) reasonably 

65- Some people believe that violence is a/ an … way of protesting to achieve what they desire. 

1) public  2) necessary 3) effective 4) flexible 
 

 
 
Air pollution is damaging not only human health but also other species and ecosystems as well. 

Our …(66)… is a protective layer of gases surrounding Earth. It can be polluted by natural sources, 

like when a volcano erupts and sends out gases into the air, but human activities can also …(67)… 

the atmosphere. 

Though many living things release carbon dioxide when they breathe, the gas is …(68)… 

considered to be a pollutant when associated with cars, planes, power …(69)… and other human 

activities that involve the burning of fossil fuels such as gasoline and natural gas. That’s because 

carbon dioxide is the most common of the greenhouse gases, …(70)… heat in the atmosphere and 

contribute to climate change. 

66- 1) atmosphere 2) source 3) climate 4) weather 

67- 1) provide 2) lock up 3) cause 4) pollute 

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

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10د از گذاري چن هدف دانشگاهي، زبان انگليسي پيشهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ         

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

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

  

 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. 

   براي پاسخگويي به سؤاالت“Main Idea”  كنيد به يك برداشت كلي(ايدة اصلي متن) دقت كنيد كه تمركز اصلي جمالت بر چه مفهومي است و تالش
  از متن برسيد.

 دانشگاهي پيشزبان انگليسي : سال اول كل نيم  درس/ 4/  42تا  1صفحة  دقيقه15وقت پيشنهادي: 
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68- 1) globally 2) fortunately 3) consciously 4) generally 

69- 1) services 2) stations 3) contrasts 4) gestures 

70- 1) trapped 2) to trap 3) which trap 4) are trapped 

 

 

71- Have you ever enjoyed an ad but forgotten … right away? 

1) what product it was for 2) was it for what product 

3) what product was it for 4) for what product was it 

72- The new television series … after the book The Ascent of Man by Bronowski has been warmly 

welcomed. 

1) which named  2) it was named 

3) was named  4) named 

 

 

Passage 1 

Human-related environmental issues are not new. The problem of deforestation, desertification, 

water pollution, climate change and the extinction of species have been present throughout the 

history of the Earth. However, with today’s advanced science and technology, people can do greater 

damage to nature and do it more quickly. The impacts are further compounded. On the other hand, 

due to population growth, humans are encouraged more than ever to use natural resources to meet 

the needs of the increasing population, although they know what they are doing is not without 

environmental consequences. But most of all, the effect of human-created environmental 

modifications are no longer limited to a local or regional level, but are extending through the whole 

planet. 

The cause of environmental damage is deeply rooted in human culture. Through hundreds of 

years of industrialization and exploitation of natural resources, humans are acting on the 

assumption that we are the best species on earth. Because of our cleverness, science and power and 

materialism we have lost our respect for nature, which would definitely result in our own 

destruction in the long term. In a world in which materialistic standards are in control, people are 

made to inefficiently use more natural resources, since personal wealth is becoming the ultimate 

measure of success in the eye of society. 

73- All of the following are mentioned as factors leading to more man- related damage to the 

environment EXCEPT …  . 

1) extinction of animals and plants 2) more advanced technology 

3) growing human population 4) part of human culture 

74- The word “it” in paragraph 1 refers to … . 

1) Earth 2) nature 3) technology 4) damage to nature 

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

   سال اولنيممباحث كل
  برگزيده از سؤاالت 

  97-98ي كتاب زرد عموم

PART C: Grammar 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer 
sheet. 
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75-  It CANNOT be understood from the passage that if humans manage to be less materialistic, they 

would … . 

1) prevent their long-term destruction 

2) begin to show more respect for nature 

3) make more reasonable use of natural resources 

4) cause much less local than global damage to the environment 

76-  The passage seems to imply that the present human society … . 

1) is in general ruled by materialistic standards 

2) will soon stop viewing itself as the best society on this planet 

3) is unaware of the global damage it is causing to the environment 

4) would act more quickly to save the environment if it really knew how valuable the environment is 

Passage 2 

Intentional weight loss is the loss of total body mass as a result of efforts to improve fitness and 

health, or to change appearance through getting thin. Weight loss in individuals who are overweight 

or very fat can reduce health risks, increase fitness, and may delay the start of diabetes. It could 

reduce pain and increase movement in people with osteoarthritis of the knee. Weight loss can lead to 

a reduction in hypertension (high blood pressure), however whether this reduces hypertension-

related harm is unclear. 

Weight loss occurs when the body is spending more energy in work and metabolism than it is 

absorbing from food or other nutrients. It will then use stored reserves from fat or muscle, 

gradually leading to weight loss. For athletes seeking to improve performance or to meet required 

weight classification for participation in a sport, it is not uncommon to seek additional weight loss 

even if they are already at their ideal body weight. Others may be driven to lose weight to achieve an 

appearance they consider more attractive. However, being underweight is associated with health 

risks such as difficulty fighting off infection, osteoporosis, decreased muscle strength, trouble 

regulating body temperature and even increased risk of death.  

77- What is paragraph 1 mainly about? 

1) Ways to lose weight  

2) Health risks of fatness 

3) Some advantages of weight loss 

4) How to have a better appearance through weight loss 

78-  The word “It” in paragraph 2 refers to … . 

1) body  2) food 3) energy 4) weight loss 

79-  Which of the following is mentioned as a problem that may result from being under the ideal 

body weight? 

1) Diabetes  2) Osteoarthritis of the knee 

3) Hypertension  4) Trouble regulating body temperature 

80-  The passage provides enough information to answer which of the following questions? 

1) Why do people with osteoarthritis of the knee have trouble with movement? 

2) What efforts better than others help people lose weight more easily and quickly? 

3) What is one effective activity one can engage in to help reduce the rate of one’s internal metabolism? 

4) Why is it that some athletes seek additional weight loss even if they are already at their ideal body 

weight? 
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 محل انجام محاسبات

  
  

f ۀاگر نمودار تابع با ضابط -81 (x) ax b از نقاط( , )1 ) و 2 , )0 یک از نقاط زیر  از کدام 1f بگذرد، آنگاه نمودار تابع 4
   گذرد؟ می

1 (( , )0 2  2 (( , )2 0  3( ( , )1 3  4 (( , )3 1  

22 اگر -82
1

sin(x x)xf (x) Ln e
x

1f، آنگاه مقدار (    کدام است؟ (

1 (1
2  2 (1

2  3 (3
2  4 (3

2  

f ۀدر تابع با ضابط xاگر به متغیر  -83 (x)
x
x0ۀ در نقط 1   داده شود، آنگاه نمو تابع کدام است؟ 01/0نموي برابر  1

1(1
101  2(1

101  3(1
100  4(1

100  

yۀخط مماس بر منحنی به معادل -84 x2برخورد منحنی با نیمساز ربع اول، محورهاي مختصات را در نقاط  ۀ، در نقطA  وB  قطع
  کدام است؟ OABمبدأ مختصات باشد، آنگاه مساحت مثلث  Oکند. اگر  می

1(1  2(1
2   3(14  4( 1

8   

21x)x(f،x)x(g اگر -85   کدام است؟baباشد، آنگاه مقدار  ]b,a[ة باز gofتابع  ۀو تمام دامن 5
1 (10  2 (11  3 (12   4 (13  

ln]حاصل -86 ] [log ]2   عالمت جزء صحیح است.) [ ]، کدام است؟ (20
  ) صفر4  -1) 3   2) 2  1) 1

2P(Xر این آزمایش باشد، آنگاهها د»رو«برابر تعداد  Xاگر متغیر تصادفی  .کنیم را چهار بار پرتاب می اي سکه -87 کدام  (
 است؟

1(5
8  2(11

16   3(3
8  4(1

2  

0x اگر -88 y5 ، آنگاه حاصل 2 2 3| y | | x | | x y   کدام است؟ |
1(x y5 4  2(x y3 4 7  3(y x4 3 7  4(x y4 5  

aاگر در یک دنباله -89 aو 11 an n aگاه حاصل عبارت  ، آن51 a a a20 18 17   کدام است؟ 16
1 (5  2 (10   3 (15  4 (20  

x ۀهاي معادل ریشه  و  اگر -90 x2 4 2 2 باشند، آنگاه حاصل عبارت 0    کدام است؟ 5
1( 1  2( 2   3( 2-  4( 1-   

 
 

  دقیقه 40: هاي کنکور) سوال +هاي طراحی  (سوال وقت پیشنهادي  ریاضی عمومی
 190تا  175و  120تا  85، 73تا  25هاي  : صفحه2+ ریاضی  143تا  122و  66تا  38، 19تا  1هاي  صفحه :3+ ریاضی  82تا  1هاي  ریاضی عمومی: صفحه
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 محل انجام محاسبات

53ۀنمودار تابع به معادل -91 2 axx)a(y 12 نسبت به خط
1x  .هاي نقاط تقاطع  طول ضرب  حاصلمتقارن است

   ها کدام است؟xنمودار این تابع با محور 

1( 16  2( 16   3( 1
3  4( 13   

y ۀنمودار تابع به معادل -92 | x x | x2؟گذرد نمییک از نواحی مختصات  ، از کدام  
  چهارم )4  سوم )3  دوم )2  اول )1

هاي دو تابع به معادله نمودارهاي - 93
|x|

||x|x|y  و|x|y مشترك دارند؟ ۀچند نقط  
  ) هیچ4  3) 3  2 )2  1 )1

x(f|y(|تابع  رو باشد، آنگاه نمودار به صورت روبه fy)x(ۀنمودار تابع به معادل اگر - 94  شبیه کدام است؟ 1

   
  

1(      2(    

  

3(     4(      
  

2اي که تابع با ضابطۀ  در بزرگترین بازه -95 2 1f (x) x x پذیر است، ضابطۀ وارون آن کدام است؟ وارون 

1 (xf (x) ; x1 1 14    

2 (xf (x) ; x1 1 1
4 2  

3 (f (x) x ; x1 4 1 1    

4 (f (x) x ; x1 14 1 2  

  
یـا   5یا  4طوري که در هر دسته  هاي متمایز درست کند، به گل تواند دسته نوع گل مختلف، به چند طریق، می 8از  فروشی گل -96

  ف، موجود باشد؟مختل ۀشاخ 6

1 (126  2 (140   3 (154  4 (168  

y

x

y

x

y

x

y

x

y

x1

-1

y f(x)=

1

1

 هاي کنکور سؤال  
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 محل انجام محاسبات

اگر  -97
2

2 1 1250 4 8
x

x( / 8باشد،  ( 9 1log ( x  ، کدام است؟(

1 (2
3  2 (3

4  3 (4
3  4 (3

2   

2yرو، نمودار تابع  روبه شکل  -98 log U(x)  .استU(x) کدام است؟ 

  
1 (x 1  
2 ((x ) 11  
3 (x 1  
4 (x1   

0/فقیت فردي، در آزمون اول احتمال مو -99 0/و در آزمون دوم  7 است. اگر این فرد در آزمون اول موفق شود، احتمال موفقیـت   6
0/وي در آزمون دوم    شود؟ است. با کدام احتمال، الاقل در یکی از این دو آزمون، موفق می 8

1 (/0 74   2 (/0 76   3 (/0 82   4 (/0 84   

fتابع با ضابطۀ  -100 (x) x x2   ، در کدام بازه، اکیداً نزولی است؟1

1 (( , )2     2 (( , )1     
3 (( , )2 1     4 (( , )1   

)sinxsinهاي معادلۀ مثلثاتی  مجموع جواب -101 x)34 0,، در بازة 12   ، کدام است؟2

1 (5
2   2 (3   3 (4   4 (5   

1xf(x)در تابع با ضابطۀ  -102
x

، حاصل
1 1
4 4

h

f ( h) f ( )
lim

h
 ، کدام است؟ 

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

در تابع با ضابطۀ  -103
3

8 2
6 2

; x
f (x) ax b

x x ; x
2f، اگر (  کدام است؟  aموجود باشد،  (

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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 محل انجام محاسبات

sinمشتق عبارت  -104 x cos x4 x، به ازاي 4   ، کدام است؟ 8

1( 1  2( 1
2  3( 1

2  4( 1  

fاي که تابع با ضابطۀ  در بازه -105 (x) | x | | x |2 g(x)اکیداً نزولی است، نمودار آن با نمودار تابع  3 x x22 در چند  ،10
  نقطه مشترك هستند؟ 

  فاقد نقطۀ مشترك )4  3 )3  2 )2   1 )1

nاز کران باالي دنباله با جملۀ عمومی کمترین مقدار تفاضل کران پایین  -106
n n

U
n

2
23 1

  کدام است؟  

1( 1
3  2( 2

3  3( 3
4  4( 4

3  

/تواند روزانه  اشتغال، می ماه tکارگر عادي در یک کارخانه، بعد از  -107 tf (t) e 0 2560 واحد کار را کامل کنـد. بعـد از چـه     50
ln)واحد کار را کامل کند؟  40رود روزانه  مدت تجربۀ کاري، انتظار می / / )2 5 0 91   

    روز 14ماه و  3 )2    روز 7ماه و  3 )1
  روز 9ماه و  4)4    روز 19ماه و  3 )3

tanجواب کلی معادلۀ مثلثاتی  -108 xtan x3   کدام است؟  1

1( k
4     2( k

2 8    

3( k 3
2 8    4( k

4 8  

xاگر  -109
f (x)

x
2 1

g(x)و  2 x gof)جواب معادلۀ  ،باشند 4 )(x) (fog)(x)ت؟ ، کدام اس  

1 (7 ،1     2 (7 ،1     
3 (7 ،1     4 (7 ،1  

x، معادلۀ درجۀ دوم mجموعه مقادیر ازاي کدام م به -110 (m )x m2 2 1   ، داراي دو ریشۀ حقیقی مثبت است؟ 0
1 (m1 0     2 (m 0     

3 (m2 8     4 (m 8  
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  دهد؟ به طور معمول، در مرحلۀ پایان ترجمۀ انسولین، کدام اتفاق رخ می -111
    ریبوزوم قرار دارد. Aدر جایگاه  UGAکدون  ) آنتی1
   شود. ) آخرین پیوند پپتیدي بین آمینواسیدها برقرار می2
  شود. جفت نمی  کدون ، کدون با آنتیA) مانند مرحله آغاز، در جایگاه 3

   کند. ریبوزوم را ترك می Aقل، جایگاه نا  RNA) آخرین 4
  نوترکیب، ابتدا الزم است کدام عمل قبل از سایرین انجام شود؟ DNAدر مهندسی ژنتیک پس از مرحله تولید  -112

   ) پالزمید و ژن خارجی توسط ژل الکتروفورز از یکدیگر تفکیک گردند.1
   ها اضافه شود. بیوتیک به محیط کشت باکتري ) نوعی آنتی2
3 ( DNAدهند. ها قرار می نوترکیب را در مجاورت باکتري   
   اي، توسط آنزیم محدودکننده شناسایی شود. ) توالی کوتاه و دو رشته4

 DNAبا یک انتهاي چسبنده مشاهده شد، تعداد  DNAقطعه  10خطی و حلقوي،  DNA 18روي  EcoRIاز اثر آنزیم  -113
   ها، حداقل یک جایگاه تشخیص دارند.)DNAقدر بوده است؟ (همۀ  حلقوي موجود قبل از اثر این آنزیم، چه

1( 8    2 (10   3 (13   4( 15   
   ؟کند تکمیل می نادرستجملۀ زیر را کدام گزینه  -114

   »یان ویلموت، ..................  در آزمایش«

  هاي حاصل از تقسیمات متوالی کاهش حجم پیدا کردند. در آزمایشگاه، سلول کردن در طی فرآیند کلون) 1
 اي دالی، فقط شبیه گوسفند دهندة سلول پستانی بود. ستهژنوم ه) 2

 کند، قرار داده شدند.  را متوقف می  اي که چرخه سلولی پستانی در محیط کشت ویژه ةهاي غد ) سلول3

  اندازه ادغام شدند. توسط شوك الکتریکی، غشاي دو سلول هم) 4
  توان گفت . . .  فرآیند. . . .  باکتري می در -115

  شود. تشکیل پیوند فسفودي استر، پیوند هیدروژنی تشکیل می ، قبل از3در مرحلۀ  –) رونویسی 1
  شود. شکسته می DNA ۀهاي هیدروژنی بین دو رشت ، پیوند2، برخالف مرحله 3در مرحلۀ  –) رونویسی 2
  دهد. رخ می Pایگاه پایان، شکستن پیوند هیدروژنی بین کدون و آنتی کدون درجمرحلۀ در مرحلۀ ادامه، برخالف  -) ترجمه3
  .افتد ، اتفاق میmRNAی ریبوزوم بر روي یجا اولین پیوند پپتیدي بعد از اولین جابهتشکیل در مرحلۀ ادامه،  -) ترجمه4

 چند مورد از موارد زیر درست است؟ -116
 گونه است. 9000هاي جانوري با قدرت پرواز، برابر با  تعداد گونه 
 گونه است. 50000ی انجام فتوسنتز، حدود هاي جاندارانی با توانای تعداد گونه 
 کنند. هاي زمین زندگی می % سطح خشکی7هاي جانوري و گیاهی، تنها در  % گونه50بیش از  
 اند. ها از هم جدا شده جایی قاره دار طبق پدیدة جابه هاي پستانداران کیسه تعداد زیادي از گونه 
1(1            2(2                   3(3                   4(4  

  در بدن انسان صحیح است؟» هاي پیکري هر جهش در سلول«و » هاي جنسی هر جهش در سلول«ترتیب در رابطه با  کدام گزینه به -117
 شود. می RNAباعث تغییر توالی  -گردد هاي غیر طبیعی در سلول می ) منجر به تولید پروتئین1
 شود.  مشاهده می  سلولهمان در  فقط -همراه است mRNAها در مولکول  ) با تغییر کدون2
  کند. هاي حاصل از تقسیم انتقال پیدا نمی به سلول -)  همواره در فرزندان قابل مشاهده است3
  همراه است. DNAبا تغییر در ساختار  -کند خود فردي را که در او جهش رخ داده، متأثر نمی) 4

  دقیقه 25: هاي کنکور) هاي طراحی + سوال (سوال وقت پیشنهادي  دانشگاهی شناسی پیش زیست
 175تا  4 هاي صفحه: دانشگاهی پیش شناسی زیست
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  مانند هم هستند؟ درستیناکدام موارد از نظر درستی یا  -118
  دریایی و جانوران مناطق جزر و مدي دریا بررسی شد. ي هستار ي الف ـ در پژوهش رابرت پاین، رابطه
  هاي خاص و بومی بود.دیوید تیلمن، شامل انواعی از گونه ي هب ـ هر یک از مناطق مورد مطالع

  گیري است.اندازه سیاه به آسانی قابلشکار و محل زندگی سسک پشت  ي هانداز ج ـ
  کنند.د ـ کنام را اغلب از نظر تأثیر اکوسیستم بر سیر انرژي جاندار توصیف می

  ) ب و د4  ) الف و د3  ) ب و ج2  ) الف و ب1

  هاي همولوگ . . . . هاي وستیجیال . . . . اندام اندام -119
    ها هستند. دهندة قرابت و نزدیکی گونه نشان –) همانند 1

    وانند ساختارهاي درونی یکسانی داشته باشند.ت نمی  -) برخالف 2

    فاقد نقش حیاتی در طول زندگی جانداراند.   –) همانند 3

  باشند. ها می معرف تغییر تدریجی یا تعادل گونه –) برخالف 4

  تأثیر است.  توان گفت که . . . . در بروز رفتار . . . . بی می -120
   جوجه غازهاي مورد آزمایش لورنز - ) غریزه1

 هاي غیرواقعی ماهی نر براي مدل -) تجربه2

   سگ در آزمایش پاولف -اثر ) محرك بی3

  جوي خرچنگ راکون براي جست -) وراثت4
 باشد. هاي زیستی، ساز و کار جداکننده در .............. از نوع سد .............. می زایی در جمعیت با توجه به الگوهاي گونه -121

  پس زیگوتی -آمریکاي شمالیدو گونۀ مار غیرسمی همانند  مختلف گیاه پنبه ۀ) دو گون1
  پس زیگوتی –) دو گونۀ بز و گوسفند برخالف دو گونۀ گل مغربی 2
  زیگوتی پیش –هاي درخت بلوط همانند دو گونۀ متفاوت چکاوك  وزغ  )3
  پیش زیگوتی – تاب حشرة شب  ) دو گونه راسو در زیستگاه مشترك برخالف دو گونه4

  صحیح است؟ چند مورد -122

  توانند عوامل رونویسی متصل به توالی افزاینده را فعال کنند. انداز می عوامل رونویسی متصل به راه -الف
 است. DNAهاي یوکاریوتی نیاز به تشکیل حلقه در  براي رونویسی هر یک از ژن -ب

  شوند. هاي متعددي رمز می عوامل رونویسی توسط ژن -ج
  مراز نیست. پلی RNAانداز ژن یوکاریوتی متصل شود، قطعاً  تنهایی به راه هاگر پروتئینی بتواند ب -د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  ترین فراوانی را دارند، با گذشت زمان ............ هاي .......... بیش فنوتیپ پس از یک دورة طوالنی در نوعی از الگوي انتخاب طبیعی، - 123
   اسی خواهد شد.قطعًا محیط دستخوش تغییرات اس –) میانه 1

   ي ژنی دو گروه کامالً از هم جدا شود. ممکن است خزانه –) دو آستانه 2
   ها پیش خواهد رفت. نمودار توزیع فراوانی همواره در جهت افزایش یکی از آستانه –) میانه 3

   هاي حد واسط دو گروه افزایش خواهد یافت. معموالً فراوانی فنوتیپ –) دو آستانه 4
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  یی هم میهنی ..................... گونه زایی دگر میهنی ........................زا در گونه -124

 شود. هاي ژنی جدا شده می رانش ژن باعث واگرایی بین خزانه –) همانند 1

 شوند. به دلیل توقف یا کُند شدن شارش ژن، انواع متفاوت ظاهر می –) برخالف 2

 دهد. یی در یک نسل روي میزا جدایی تولیدمثلی و گونه –) همانند 3

 شوند. اعضاي هر دو جمعیت متحمل تغییرات ناگهانی و جدایی تولیدمثلی می –) برخالف 4

   هاي یک جمعیت درست است؟ کدام عبارت، دربارة ملخ -125
   شود. ها منتقل می زاده ۀاي، از والدین به هم ) هر صفت جهش یافته1

   م تولید گامت نوترکیب شود.تواند منجر به عد اور می ) فرایند کراسینگ2

   دهد. هاي یک ژن رخ می دنبال هر جهش، تغییري در تعداد نوکلئوتید ) به3
   تواند گامت نوترکیب ایجاد کند. ) هر سلول با داشتن دو مجموعه کروموزوم، می4
  

  

   است؟ نامناسبکدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر  -126
   .........»ندن خزانۀ ژنی یک جمعیت الزم است تا ما به منظور ثابت باقی«
    شارش ژن و رانش ژن به طور کامل متوقف گردد. ) 1
  هاي ژنی رفت و برگشت یکسان باشد.  تعداد جهش) 2
    ) همۀ افراد شانس بقا و تولیدمثل یکسانی داشته باشند. 3 

  ها با توجه به ژنوتیپ و فنوتیپ افراد انجام بگیرد.  آمیزش) 4
   است؟ نادرستدام عبارت ک -127

  گیرد. تأثیر انتخاب طبیعی شکل می رفتارهاي جانوران، تحت) 1
  تأثیر محیط دستخوش تغییر شود.  تواند تحت ) رفتار غریزي می2
  اند.  هاي مصرف انتخاب شده همۀ رفتارهاي جانوري در جهت کاهش هزینه) 3
  شود.  نوري به طور یکسان انجام میهر رفتار غریزي به طورحتم در همه اعضاي یک گونه جا) 4

 کدام عبارت، صحیح است؟  -128

  هاي آن حتمی است.  ) اگر جاندار حاصل از دو رگه زایا باشد، عادي بودن زاده1
  ) اگر جاندار دو رگه نازیستا باشد، جدا ماندن خزانۀ ژنی دو گونۀ والد آن حتمی است. 2
  ل عمر آن نسبت به والدین حتمی است. ) اگر جاندار دو رگه نازا باشد، کوتاه بودن طو3
  ) اگر جاندار حاصل از دو رگه زیستا باشد، انتقال مادة ژنتیکی آن به نسل بعد حتمی است.4

  چند مورد، در ارتباط با داروین درست بیان شده است؟  -129
  تحقیقات و نتایج مندل اطالع کامل داشت.  ) از الف 
  کنند.  خود تغییر می ها در پاسخ به محیط معتقد بود جمعیت) ب 
  د. رتدریجی سطح زمین در گذر زمان استقبال ک رازدیدگاه لیل در مورد تغیی )ج 
  اساسی پی برد.  مطلبجربیات خود به یک تبا اضافه کردن دیدگاه مالتوس به مشاهدات و ) د 

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

  
  

  هاي کنکور سوال
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 است.  .........دوداً مربوط به هزاران میلیون سال قبل از ح .........آوري شده توسط پژوهشگران نشان داد که  اطالعات جمع -130

    داران ـ چهارمین انقراض گروهی  ) آفرینش اولین مهره1

  ها   ترین سنگواره ـ شروع فتوسنتز سیانوباکتري ) قدیمی2

    ها ـ پنجمین انقراض گروهی  ) پیدایش اولین پروکاریوت3
  داران در خشکی  ش نخستین مهره) آفرینش نخستین جانداران پرسلولی ـ پیدای4

  داران ساکن خشکی، کدام اتفاق رخ داد؟ میلیون سال پس از پیدایش نخستین مهره  20 -131
    هاي هوایی مرطوب به وجود آمدند.  اولین جانوران داراي کیسه) 1

  به بعضی از جانوران، توانایی تخم گذاري در خشکی داده شد. ) 2

    نه روزگار محو شدند. ) دایناسورها براي همیشه از صح3 
   یک دورة خشکی وسیع بر کرة زمین حاکم شد.) 4

 اي دارد؟  الگوي نمایی رشد برخالف الگوي رشد لجیتسیک چه مشخصه -132

      توجه است.  ) به تنوع افراد گونه بی1

  گیرد.  ) منابع غذایی را نامحدود در نظر می2
      ) به رقابت شدید بین افراد توجه دارد. 3

  گیرد.  ر گنجایش محیط را در نظر می) پارامت4

  است؟  نادرستژن  شکدام عبارت، در ارتباط با ران -133
  برخالف جهش، بر تغییر مادة ژنتیکی افراد جمعیت بی تأثیر است. ) 1

  شود.  پذیري افراد جمعیت با محیط می همانند انتخاب طبیعی، باعث سازش) 2
   د.وش می محسوبها  ار ژنی جمعیتساخت ةندهییردغژن، از عوامل ت شهمانند شار )3 

   گیرد. هاي غیرتصادفی، مستقل از فنوتیپ و ژنوتیپ افراد انجام می ) برخالف آمیزش4

 است؟  نادرستکدام عبارت،  -134

  هاي مختلف، تأثیرات غیریکسانی دارد.  ) رانش ژن در جمعیت1
  هاي مشترك دو جمعیت شود.  تواند سبب افزایش ویژگی ) شارش ژن می2

  دهد.  ارش ژن همانند جهش، با تغییر در مادة ژنتیک افراد، تنوع جمعیت را افزایش می) ش3

  دهد.  ها را در خزانۀ ژنی یک جمعیت تغییر می آمیزي، فراوانی الل ) رانش ژن برخالف درون4

  جی به روش مهندسی ژنتیک، کدام است؟ریک ژن خا راي تکثیرنخستین گام ب -135
  پالزمید و ژن خارجی  ي DNAشترك در ) شناسایی یک توالی کوتاه م1
  به کارگیري نوعی آنزیم باکتریایی جهت برش دو سر ژن خارجی و پالزمید ) 2

  استري بین ژن خارجی و پالزمید  اري پیوند فسفودي استفاده از آنزیم لیگاز جهت برقر) 3

  سبنده ژن خارجیهاي چ برقرار نمودن پیوند هیدروژنی بین انتهاي چسبنده پالزمید و انتهاي) 4
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   حلقوي دارد؟ DNAجاندار تک سلولی است که  رد، ویژگی هرکدام مو -136

  کنندة مجزا قرار دارد.  ) هر ژن آن، تحت کنترل یک بخش تنظیم1

  گیرد.  ) پدیدة رونویسی در محلی متفاوت از پدیدة ترجمه صورت می2

  ود. ش تنظیم رونویسی در آن با کمک عوامل رونویسی متعدد انجام می) 3
  گیرد.  غیرمستقیم مورد استفاده قرار می   DNAپلیمراز،   RNA) به منظور تولید 4

  است؟ نادرستکدام عبارت، در مورد رفتارشناسان  -137

  نمایند.  ) فقط از اطالعات حاصل از روش علمی، در مورد رفتار جانوران استفاده می1

  دانند.  بخش یادگیري می) در بروز شکل نهایی هر رفتار، سهم بخش ژنی را بیش از 2

  کند.  هاي چرایی کمک می ) دریافتند که فهم و درك انتخاب طبیعی، در پاسخ به پرسش3

  گیرند. ) معتقدند رفتارهاي متنوع جانوران، به هدف موفقیت در حفظ بقا و تولیدمثل انجام می4

  است؟  نادرستکدام عبارت  -138

  ها شود.  ع در جمعیتتواند سبب حفظ تنو نوعی از انتخاب طبیعی می) 1

  تأثیر است.  هاي جمعیت بی آمیزي و خود لقاحی بر تغییر فراوانی نسبی اللی درون) 2

  ها در جمعیت نسبت عکس داشته باشد.  تواند با فراوانی آن شایستگی تکاملی افراد می) 3

  ود.ش هاي همتا از تقسیم غیرمعمول یک سلول زاینده حاصل می ) هرگامت داراي کروموزوم 4

  کند؟  کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می -139
  »یدهایی که .........مالزپ ۀهم«

  ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک را دارند، داراي بیش از یک جایگاه تشخیص آنزیم محدودکننده هستند.) 1

  زبان خود تکثیر شوند. توانند مستقل از ژنوم می ) فقط یک جایگاه تشخیص آنزیم محدودکننده دارند، می2
  شوند.  هاي داراي هستۀ مشخص و سازمان یافته دیده می اي و حلقوي هستند، در سلول دو رشته) 3

  هاي کروموزوم اصلی میزبان هستند. نوترکیب نقش دارند، حاوي همۀ ژن  DNAدر تشکیل ) 4

  کند؟  کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می -140

هـاي نـاهمگن    حیطم دهد، ......... نوع دیگري از انتخاب طبیعی که در  رخ میهاي متغیر  طبیعی که در محیط ی انتخابعدر نو«

  »مان طوالنی ......... زدت مت شگذ زدهد، پس ا روي می

    همانند ـ فنوتیپ حدواسط بر فنوتیپ دو آستانه ارجحیت دارد. ) 1

  شود.  از هم جدا میاي کامالً برخالف ـ خزانه ژنی دو فنوتیپ آستانه) 2

    یابد.  ) برخالف ـ فنوتیپ یک آستانه بر فنوتیپ آستانه دیگر برتري می3

   شوند. هاي دو آستانه بر فنوتیپ حدواسط ترجیح داده می همانند ـ فنوتیپ) 4
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 محل انجام محاسبات

 
 
 

 جایی در یک حرکت درست است؟ کدام گزینه در مورد مسافت پیموده شده و جابه -141

   ) مسافت پیموده شده به مسیر حرکت بستگی ندارد.1

   جایی تابعی از مسیر حرکت است. ) جابه2

   جایی است. تر از یا مساوي با اندازة جابه ) همواره مسافت پیموده شده بزرگ3

  اي هستند. هایی نرده و کمیتجایی هر د ) مسافت و جابه4

کند، مطابق شکل مقابل است. سـرعت متوسـط    زمان متحرکی که با شتاب ثابت در مسیري مستقیم حرکت می -نمودار مکان -142

  اول حرکت چند متر بر ثانیه است؟  ۀثانی 2متحرك در 

1 (16-    

2 (16    

3 (12-    

4 (8-  

4کنیم. اگر زمـان بـین دو عبـور متـوالی از     طرف باال پرتاب می اي قائم بهاي را از سطح زمین و در راست در شرایط خأل، گلوله -143
3 

(ثانیه باشد، ارتفاع اوج گلوله چند متر است؟ 4ارتفاع اوج گلوله برابر با 
s
mg( 210   

1 (60  2 (80  3 (120  4 (160  

ترتیب از راسـت بـه    د، مطابق شکل زیر است. سرعت این جسم بهکن زمان جسمی که روي خط راست حرکت می -نمودار مکان -144

  شود؟ هایی جهت حرکت آن عوض می است و در چه لحظه یا لحظهxزمانی خالف جهت محور ةباز کدامچپ، در 

  
  

      4tو2tهاي لحظه -2t) صفر تا1

  2tۀلحظ -2t) صفر تا2

3(1t3تاt- 2هاي لحظهt4وt      

4(1t3تاt- 2ۀلحظt  

  دقیقه 40 :هاي کنکور) الؤهاي طراحی + س الؤ(س وقت پیشنهادي  دانشگاهی فیزیک پیش
 75تا  2هاي  : صفحه2+ فیزیک  112تا  1هاي  هی: صفحهدانشگا فیزیک پیش
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 محل انجام محاسبات

از مکان  0tکند، مطابق شکل زیر است، اگر این متحرك در لحظۀ  حرکت می xزمان متحرکی که روي محور  –ب نمودار شتا -145

7x m  4با سرعت m
s

 ند متر است؟ثانیۀ ابتدایی حرکتش چ 10جایی آن در  عبور کند، جابه 

  

1 (44-      

2 (12-  
3 (48      

4 (12 

روي  Bکه گلوله از نقطـۀ   شود. هنگامی رها می Aبر روي سطحی کامالً صیقلی از نقطۀ  mاي به جرم  مطابق شکل زیر، گلوله -146

 ه صحیح است؟گذرد، کدام گزین سطح افقی می

  ) نیروي خالص وارد بر آن صفر است.1

   ) نیروي خالص وارد بر آن رو به باال است.2

  طرف راست است. ) نیروي خالص وارد بر آن به3

 طرف پایین است. ) نیروي خالص وارد بر آن به4

طور همزمان به جسمی به جـرم   به 0tاست، در لحظۀ  20Nاندازة هر کدام برابر با  که 2Fو  1Fمطابق شکل زیر، دو نیروي  -147

5kg 21شود و جسم با شتاب  که روي سطحی افقی در حالت سکون قرار دارد، وارد میm
s

شروع بـه حرکـت   در راستاي افق  

6tقطع شود، کدام گزینه در مـورد حرکـت جسـم پـس از لحظـۀ       1Fنیروي  6sکند. اگر پس از  می s   ؟نیسـت صـحیح 

10 Ng
kg

 

   شود. جایی متوقف می متر جابه18متحرك پس از  )1

21mرك به حرکت خود با شتاب متح )2
s

  دهد. ادامه می 

  شود. متوقف می 6sمتحرك پس از  )3

21m) متحرك با شتاب 4
s

  دهد. به حرکت خود ادامه می 
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 محل انجام محاسبات

کند، مطـابق شـکل زیـر اسـت.      که در مسیري مستقیم حرکت می kg5تکانه برحسب زمان براي جسمی به جرم ةنمودار انداز -148
stۀشتاب این جسم در لحظ ةانداز   است؟  SIچند واحد 5

  

1 (2/0    

2 (1/0    
3 (2    

4 (1  

دو برابر بزرگـی تکانـۀ    Aاخت در حال دوران به دور زمین هستند. اگر بزرگی تکانۀ ماهوارة طور یکنو به Bو  A هاي ماهواره -149

Aباشد، حاصل  B، نصف شعاع مدار ماهوارة Aو شعاع مدار ماهوارة  Bماهوارة 

B

m
m

 کدام است؟ 

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

دهـد.   ساده انجام می ، حرکت هماهنگcm10خطی به طول  متصل است و روي پاره kبه فنري با ثابت  g500جسمی به جرم  -150

2خط را بپیماید، اندازة انرژي مکانیکی نوسانگر چند ژول است؟  بار طول پاره 20ثانیه  5اگر این نوسانگر در مدت  10  

1 (10  2 (01/0  3 (100  4 (1/0  

Fصورت به SIاي در نگر سادهنیروي وارد بر نوسا ۀمعادل -151 sin( t)3 2 1سرعت نوسانگر، ةاي که انداز است. در لحظه 10
3 

   نیروي وارد بر نوسانگر چند نیوتون است؟ ةسرعت آن است، انداز ۀبیشین ةانداز

1 (3  2(23   3 (4  4(24   

 هاي آن افزوده شود؟ درصد بر دورة نوسان 30دامنه چگونه تغییر کند تا  طول یک آونگ سادة کم -152

      درصد کاهش یابد. 69) 1
  درصد افزایش یابد. 69) 2
      درصد افزایش یابد. 51) 3
  درصد کاهش یابد. 51) 4

نصف قطر سطح مقطع Aاست. اگر قطر سطح مقطع سیم مسیBم مسیدو برابر نیروي کشش سیAنیروي کشش سیم مسی -153
    است؟Bچند برابر سرعت انتشار امواج عرضی در سیمAباشد، سرعت انتشار امواج عرضی در سیمBسیم مسی

1(22  2(4
2   3(2

2  4(2   
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 محل انجام محاسبات

 ؟نیستصحیح  Bو  Aدهد. کدام گزینه در مورد دو ذرة  شکل زیر نقش یک موج عرضی را در یک لحظۀ خاص نشان می -154

  

    و منفی است.) سرعت هر د1

  ) هر دو حرکت نوسانی ساده دارند.2

  ) حرکت هر دو کندشونده است.3

  است. Bبرابر با نقطۀ  A) مقدار متوسط آهنگ انتقال انرژي از نقطۀ 4

 حیح است؟ هاي زیر ص شود. چند گزاره از گزاره اي در یک بعد منتشر می موج ایستاده -155

  عبور از وضع تعادل سرعتی برابر دارند.  ۀمتوالی در لحظ ةالف) تمام نقاط بین دو گر

  ب) بسامد تمام نقاط با هم برابر است. 

  بعدي در فاز مخالف هستند.  ةپ) تمام نقاط در دو طرف یک گره تا گر

  ت) انرژي تمام نقاط با هم برابر است. 

  متوالی برابر با طول موج است. فاز  هم ۀدو نقط ۀفاصل ۀث) کمین

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

 
mمتري با سرعت اولیۀ 120اي از ارتفاع  گلوله -156

s
شود. بزرگی سرعت متوسط گلوله از لحظۀ  پرتاب می باال  در راستاي قائم روبه 10

mgپرتاب تا لحظۀ رسیدن آن به سطح زمین چند متر بر ثانیه است؟ (
s210 (.و مقاومت هوا ناچیز است   

1( 20   2( 25   3( 30   4( 35   

mمتحرکی در یک مسیر مستقیم با شتاب ثابت -157

s25 شود و در نهایت  آید و پس از مدتی حرکتش یکنواخت می به حرکت در می

mتابی به همان اندازهشبا 

s25 در ایـن مـدت  ثانیه و سـرعت متوسـط    25ایستد. اگر کل زمان حرکت  حرکتش کند شده و می 

m
s

   که حرکت متحرك یکنواخت بوده است، چند ثانیه است؟ باشد، زمانی 20

1( 5  2( 10  3( 15  4( 20  

  هاي کنکور سوال
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 محل انجام محاسبات

کنند، مطابق شکل زیر است، در لحظۀ  که روي یک ریل مستقیم به طرف هم حرکت می Bو  Aنمودار سرعت ـ زمان دو قطار   -158

t اي از آن برحسب متر قرار  در چه فاصله Bقطار ایستد،  می Aاي که قطار  متر است. در لحظه 500فاصلۀ قطارها از هم  0

 دارد؟ 

1 (25   

2 (75   

3 (100   

4 (125   

30زمان متحرکی که با سرعت اولیۀ  –نمودار شتاب  -159 m
s

کند، مطابق شـکل زیـر اسـت. سـرعت      حرکت می xدر جهت محور  

1متوسط متحرك در بازة زمانی  10t s  2تا 30t s چند متر بر ثانیه است؟ ، 

1 (15   
2 (20  

3 (/21 25  

4 (/42 5  

mسازد با سرعت اولیۀ می 30داري که با افق زاویۀ جسمی را از پایین سطح شیب -160
s

کنـیم.   باال پرتاب می  مماس با سطح روبه 4

mgمتر باشد، ضریب اصطکاك جنبشی چقدر است؟ ( جایی جسم روي سطح یک اگر بیشترین جابه
s210(  

1( 3
3   2( 3

5   3( 1
3   4( 1

5   

mصندوقی در کف کامیونی قرار دارد و کامیون با سرعت  -161
s

در یک مسیر مستقیم و افقی در حرکت است و ضریب اصطکاك  15

ا بـدون  تتواند طی کند  میاین کامیون پس از ترمز مناسب، اي که  ترین فاصله کوتاهاست. 25/0ایستایی صندوق با کف کامیون 

m(gچند متر است؟ متوقف شود،  اینکه صندوق بلغزد )
s210   

1 (20   2 (25   3 (40   4 (45   
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 محل انجام محاسبات

جا قرار گیرد، نیروي خالصی که از طرف ماه و زمین بـر آن   اي را بین کرة ماه و کرة زمین تصور کنید که اگر جسمی در آن نقطه -162
نقطه تا مرکز کرة ماه است؟ (جرم کـرة   آن باشد. فاصلۀ آن نقطه تا مرکز زمین چند برابر فاصلۀ شود، برابر صفر  جسم وارد می

 برابر جرم کرة ماه فرض کنید.)  81زمین را 

1( 9  2 (10  3 (80  4 (81  

 5شود. اگر افزایش طول فنر در ضمن حرکت  با سرعت ثابت کشیده می Fثیر نیروي افقی أیک سطح افقی تحت تجسمی روي  -163

mg( متر باشد، ضریب اصطکاك جنبشی بین جسم و سطح کدام است؟ سانتی
s210( 

1 (/0 2      

2 (/0 25  

3 (/0 3      

4 (/0 4  

  ژول است؟ مطابق شکل زیر است. انرژي مکانیکی نوسانگر چند میلی g100زمان نوسانگري به جرم -نمودار سرعت -164

  

1( / 20 02   

2( / 20 04   

3( / 20 06   

4( / 20 08   

ایـن ذره   جایی که ممکن است ترین جابه بیشدهد.  متر حرکت هماهنگ ساده انجام می سانتی 8خطی به طول  اي روي پاره ذره -165

1در یک بازة زمانی دلخواه 
 متر است؟ اشته باشد، چند سانتید دوره 4

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

sو دورة تناوب حرکتش  cm5دامنۀ حرکت نوسانگري  -166
1
اي که انرژي جنبشی نوسانگر برابر انرژي پتانسـیل آن   است. لحظه 10

  ؟متر بر ثانیه است سرعت نوسانگر چند سانتی بزرگی است،

1 ( 100  2 (50  3 (25 3  4 (50 2  
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 محل انجام محاسبات

tمطابق شکل زیر است. انرژي جنبشی نوسانگر در لحظۀ  g200نمودار شتاب ـ زمان نوسانگري به جرم   -167 s7
ژول  چند میلی 6

 است؟

  

1 (/ 20 02   

2 (/ 20 04   

3 (/ 20 06   

4 (/ 20 08   

به ترتیب چنـد برابـر    Aشوند. دوره و سرعت انتشار موج  در یک محیط منتشر می Bو  A، دو موج مکانیکی مطابق شکل زیر -168

 است؟  Bدوره و سرعت انتشار موج 

   1و  2) 1

2 (1
   1و  2

1و  2) 3
2   

4 (1
   2و  2

cmنقش یک موج عرضی که در یک طناب با سرعت  -169
s

در حال انتشار است، مطابق شکل زیر است. مسافتی که یـک ذره از   20

sطناب در مدت 
1
  ؟متر است کند، چند سانتی طی می 8

  
1 ( 1  
2 ( 2  
3 ( 4  
4 ( 8  

 ت طناب یکسان است؟زمانی معین براي تمام ذرا ةیک موج عرضی در طنابی در حال انتشار است. کدام کمیت در یک باز -170

 اي ) بسامد زاویه4  ) شتاب متوسط3  جایی ) جابه2  طی شده ) مسافت1

y y
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 محل انجام محاسبات 

  
 ها کدام است؟  وجود دارد. با استفاده از اطالعات زیر معادله واکنش انجام شده بین آن Cو  A ،B یک ظرف، سه ترکیب گازي در -171

10 25
2

CB
A

nnR /
t t

Cو       
C

n
R

t
  

1( 4 2A B C    2( 2 4A B C    

3( 2A B C    4 (2 4A C B  

4سرعت واکنش  -172 2 4 32 3 3Al(s) CuSO (aq) Al (SO ) (aq) Cu(s)یابد؟ بر اثر کدام تغییر افزایش می 

  ) استفاده از ظرف کوچک به جاي ظرف بزرگ1
  سولفات در آغاز واکنش(II)) سرد کردن محلول مس 2

0/الر به جاي محلول ) استفاده از محلول یک مو3   موالر5

  به جاي گرد ریز آنAlهاي ) استفاده از براده4

2اگر در تجزیه -173 5N O (g)  12لیتري سرعت واکنش برابر 5/0در یک ظرفM.min  6/21باشد، چند ثانیه الزم است تا 

2رمگ 5N O (g)  114تجزیه شود؟ 16(N ,O : g.mol )   
1 (6  2 (12   3 (4   4 (3  

ایم. با توجه به  را اندازه گرفته ها  ایم و سرعت آن ي مختلف انجام داده  هاي اولیه را سه بار با غلظت» Aفراورده«واکنش  -174
1و ثابت سرعت واکنش برحسب Aش نسبت به نمودار زیر، مرتبه واکن 1mol.L .s به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ 

  
36 -) صفر1 10  

2 (36 10 1    

33 -) صفر3 10    

4 (33 10 1  

2A(g)پذیر  گشتبردر ارتباط با واکنش  -175 B(g) C(g) مول 2که باA شود، کدام گزینه صحیح است؟ آغاز می 

  باشد. میSTHي برقراري تعادل  ) در لحظه1

  واکنش با کاهش سطح انرژي همراه است. )2
  باشد. می Aهاي  ، دو برابر تعداد مولBهاي  ) در هر لحظه تعداد مول3

1050ي زمانی، در این بازه Cمول گاز در ظرف موجود باشد، سرعت تولید  3ثانیه به میزان  10شت ) اگر پس از گذ4 s.mol/ .است  

  دقیقه 30 :هاي کنکور) هاي طراحی + سوال (سوال وقت پیشنهادي    گاهیدانش شیمی پیش 
  76تا  2هاي  دانشگاهی: صفحه شیمی پیش
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 محل انجام محاسبات 

  باشند؟ دیگر می زیر عکس یک  دو واکنش  یکاي ثابت تعادل در کدام -176

2الف)  2 33 2N (g) H (g) NH (g)    
3 ب) 2CaCO (s) CaO(s) CO (g)  
2 ج) 2 32 2SO (g) O (g) SO (g)    
2 د) 4 22N O (g) NO (g) 

 د -) الف4  د -) ب3  د  -) ج2  ج -الف )1

   کدام عبارت درست است؟ -177
  ) تعادل در مقیاس مولکولی پویاست به این معنا که غلظت مواد دائمًا در حال تغییر است.1
  رود. ه افزایش میوقتی سامانه به تعادل برسد، فشار بخار نیز با گذشت زمان رو ب» مایع -بخار« ) در تعادل 2
  ) علت برگشت ناپذیر بودن واکنش سوختن پروپان این است که در جهت رفت با کاهش آنتالپی و با افزایش آنتروپی همراه است.3
  هاي شیمیایی ناهمگن است. اي از تعادل ) تعادل میان آب و بخار آن نمونه4

K)1810در یک واکنش تعادلی گازي در دماي معین  -178 mol .L)، . . . .   
  شود. با افزایش فشار، تعادل به سمت راست (در جهت رفت) جابه جا می) 1
  شود. ) با افزایش حجم ظرف، تعادل به سمت راست (در جهت رفت) جابه جا می2
  جایی تعادل ندارد. ) کاهش فشار تأثیري برجابه3
  شود. جا می گشت جابه) با کاهش حجم ظرف، تعادل ابتدا در جهت رفت و سپس در جهت بر4

CaCOنمودار زیر اثر کدام تغییر را بر تعادل:  -179 (s) CaO(s) CO (g)3 چه  Kدهد و مقدار  ي بسته نشان می در یک سامانه 2
  کند؟ تغییري می

  
       افزایش –افزایش دما  )1

   کاهش –کاهش دما  )2
     افزایش –افزایش حجم  )3
   کاهش –م کاهش حج)4

  مورد (موارد) از مطالب زیر در مورد فرایند هابر درست است؟ کدام -180

   شود. طور سینتیکی کنترل می اما به  ، این واکنش از لحاظ ترمودینامیکی مساعد،C25الف) در دماي 
   منجر به انجام انفجاري واکنش می شود. H2و  N2ب) ایجاد جرقه در مخلوطی از گازهاي 
   ي مستقیم دارد. ي عکس اما با دما رابطه پ) درصد مولی آمونیاك با فشار رابطه

   دهد. مونیاك تشکیل میدرصد مخلوط تعادلی را آ 38و حضور کاتالیزگر، تنها  atm200و فشار  C550ت) در دماي 
   پ و ت )4  الف )3  ب و پ )2  ) الف و ب1
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  ؟باشد نمیچند مورد از مطالب بیان شده صحیح  -181
  ها ارائه داد. پذیري درحالل ي خود را به هنگام کار بر روي رسانایی الکتریکی و بر مبناي انحالل الف) آرنیوس نظریه

  شود. ها افزوده می هاي فلزهاي واسطه به آن زیست به ترتیب آهک و یون هاي محیط اسیدخاك و  pHب) جهت کاهش 

2ج) بر اثر حل شدن  5N O (g)  ،در آبH (aq)  2وNO (aq) شود. ایجاد می  
2پذیري  د) انحالل 3Al O (s)  افزودن در آب باNaOH  و یا افزودنHCl یابد. افزایش می  

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

 برونستد نقش آب در کدام واکنش با بقیه متفاوت است؟ –ي لوري  با توجه به نظریه -182

1 (3 2
4 3 4 2PO (aq) H O (aq) HPO (aq) H O(l)  

2 (3 2 2 3 3CH NH (aq) H O(l) CH NH (aq) OH (aq)  

3 (HCO (aq) OH (aq) CO (aq) H O(l)2
3 3 2  

4 (O (aq) H O(l) OH (aq)2
2 2  

 است؟ نادرستکدام گزینه  -183

2) اکسیدهاي 1 5N O ،3SO ،BaO  2وLi O .همگی اسید آرنیوس هستند  

H)برونستد هر واکنشی که شامل انتقال پروتون  -  ي لوري ) بر اساس نظریه2 ي دیگر باشد، یک واکنش اسید و باز  از یک ماده به ماده (
  است.

3 (3NH 4عنوان باز مزدوج  توان به را میNH  2و اسید مزدوجNH ر نظر گرفت.د  
  برونستد را دارد. –) گاز آمونیاك در واکنش با گاز هیدروژن کلرید نقش باز لوري 4

184- 1aK  2وaK هاي  به ترتیب ثابت تفکیک اسیدHA  وHB موالر  2/0حلول دهند. اگر م را نشان میHA  و  1/0با درجه تفکیک

1در اختیار داشته باشیم مقدار عبارت  2/0با درجه تفکیک  HBموالر  1/0محلول 

2

a

a

K

K
 تقریب کدام است؟ به 

1( 25/2  2 (44/0  3 (55/0  4 (2  
 کدام گزینه درست است؟ -185

هاي برابر از محلول هیدروکلریک اسید و استیک اسید برابر  ي یکسانی از نوار منیزیم با حجم در دما و غلظت یکسان سرعت واکنش قطعه )1
  است.

3HNO ،2) در بین اسیدهاي 2 4H SO  وHOCl تر از نیترواسید هستند. ويدو اسید وجود دارد که ق  
  باشد. ترین ثابت یونش اسیدي را دارد، آمفوتر می اي که کم ) در مراحل یونش فسفریک اسید، آنیون تولیدي در مرحله3
  تر از غلظت مولی یون هیدروکسید در محلول آمونیاك است. ) غلظت مولی یون هیدرونیوم در آب گازدار بیش4
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 محل انجام محاسبات 

  
Nمول 5ته،در یک ظرف پنج لیتري دربس -186 (g)2 مول 10وH (g)2 اند، اگر در لحظۀ تعادل، وارد واکنش شدهg85  آمونیاك

)اتقریب در کدام دم تشکیل شده باشد، با توجه به نمودار زیر، آزمایش به C)0  انجام شده است؟ 

(N (g) H (g) NH (g) , N , H : g .mol )12 2 33 2 14 1     
  
  
1 (20   
2 (40  
3 (60  
4 (80   

0/مخلوطی از -187 0/و NH3مول گاز 4 لیتري تا رسیدن به تعادل: (معادله موازنه شود.)  2را در ظرف سربستۀ PCl3مول گاز 5
PCl (g) NH (g) P(NH ) (g) HCl(g)3 3 2 0/دهیم. اگر در حالت تعادل، ، گرما می3 P(NHزمول گا 1 )2 در ظرف واکنش  3

PClوجود داشته باشد، ثابت تعادل و مقدار (g)3 ترتیب از راست به چپ  با یکاي گرم در شرایط آزمایش، به در لحظۀ تعادل
Cl)اند؟  کدام / , P : g .mol )135 5 31  

1 (/6 6/) 2    55و  75 5/و 75 5     
3 (/0 0/) 4    55و 75 5/و 75 5  

تا آنجا پیش  .........ابد، واکنش در جهت ی .........ها  .........هرگاه در یک واکنش به حالت تعادل در دماي ثابت، غلظت یکی از  -188
 برسد.  .........رود که به ثابت تعادل  می

      ) فراورده، کاهش، رفت، آغازي 1

  ) فراورده، کاهش، برگشت، جدید 2

      دهنده، کاهش، رفت، جدید  ) واکنش3
  دهنده، افزایش، برگشت، آغازي  ) واکنش4

 هیدروژن در واکنش:که سرعت متوسط تولید گاز  با توجه به این -189

Fe(s)(معادله موازنه شود.)  H O(g) Fe O (s) H (g)2 3 4 22، در دماي آزمایش، برابر 2 مول بر ثانیـه اسـت، کـدام     10
  است؟ نادرستمطلب، 

   شود. مصرف می Fe(s)مول  15/0) در هر ثانیه، 1
Feمول  3/0) در هر دقیقه، 2 O (s)3    شود. ، تولید می4

H) سرعت متوسط مصرف 3 O(g)2 برابر ،/ mol.s 10    است. 02
Fe) سرعت متوسط واکنش، برابر سرعت متوسط تولید 4 O (s)3    است. 4

  هاي کنکور سوال

)ا C) انجام شده است؟

 



  22 : ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی    شیمی -دي  20-  آزمون هدیه
  

 محل انجام محاسبات 

A(g)هاي جدول زیر که از بررسی واکنش گازي:  توجه به داده با -190 X(g) Z(g)2 دست آمده است، رابطۀ  ، در دماي معین به2
L.molقانون سرعت این واکنش، به کدام صورت و ثابت سرعت آن چند  .s1  است؟ 1

  
  

1 (R k[A][X]2 ،/64 5   

2 (R k[A] [X]2 ،/64 5   
3 (R k[A] ،/1 25   

4 (R k[A]2 ،/1 25  
  

روي داراي مبدل کاتالیستی، چند  ي یک خود وسیله مسافت به km100هاي جدول زیر، در اثر پیمایش  با توجه به نمودار و داده -191
O)شود؟  ر مبدل کاتالیستی تولید میژول گرما د کیلو ,N :g .mol )116 14  

برحسب   مقدار آالینده
  گرم

بدون مبدل 
  کاتالیستی

با مبدل 
  کاتالیستی

1/  متر پیمایش در هر کیلو 04  /0 04  
1( 200  
2 (260  
3 (300  
4 (360  

 دهیم. هنگام برقراري تعادل: یتري دربستۀ گرما میرا در ظرف دو ل ADگاز  مقداري -192
K 22500 ،AD(g) A (g) D (g)2 22 ،/0  .............برابـر   A2ماند. غلظت تعادلی گاز  در ظرف باقی می ADمول گاز  04

  مول است. ............. AD ي گاز مول بر لیتر و مقدار اولیه
1 (2 ،2/6  2 (2 ،04/12  3 (3 ،2/6  4 (3 ،04/12  

اسید (در سه ظرف جداگانه) در دماهاي   با توجه به شکل زیر که دربارة واکنش مقدار معینی از کلسیم کربنات با هیدروکلریک -193
C025  وC00  0/با محلول 0/با محلول  C025اسید و در دماي  موالر هیدروکلریک 1 توان دریافت  موالر این اسید است، می 2

  سید، مربوط است........... و با محلول .......... موالر ا C0که نمودار .......... به واکنش در دماي 
1 (A،0،/0 1   
2 (A ،0،/0 2    
3 (B ،25 ،/0 2   
4 (C،25 ،/0 1    

موالر سدیم هیدروکسید انداخته شده و طبق معادلۀ (موازنه نشده):  1لیتر محلول  2مقداري فلز آلومینیم در یک ظرف داراي  -194
Al(s) H O(l) OH (aq) Al(OH) (aq) H (g)2 4 برابر  H2ده است. اگر سرعت متوسط تولید گاز ، وارد واکنش ش2

mL.s رسد؟ (حجم مولی گازها در شرایط واکنش، برابر  می 13محلول در ثانیۀ چندم پس از آغاز واکنش، به  pHباشد،  150
L25 فراوردة محلول در آب، خاصیت بازي چندانی ندارد.) است. فرض کنید  

1 (150  2 (675  3 (1100   4 (1350  

ره 
شما ش
مای
آز

  ها 

molغلظت در آغاز واکنش  .L   سرعت واکنش  1
(mol .L s )1 1  [A]  [X]  

1  22 10  22 10  45 10  
2  22 10  25 10  45 10  
3  24 10  22 10  32 10  
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 محل انجام محاسبات 

SOدر واکنش تعادلی:  -195 (g) O (g) SO (g), H2 2 32 2   شود؟ جا شدن تعادل در جهت رفت، می ، کدام موارد، سبب جابه0
  کار بردن کاتالیزگر پ) به  ب) افزایش دما  آ) افزایش فشار 

  گاه ث) وارد کردن اکسیژن اضافی به واکنش  اهگ ت) افزایش حجم واکنش
  ) ب، پ، ث4  ) ب، پ، ت 3  ) آ، ث2  ) آ ب1

Nمول  5/2لیتري دربسته،  5اگر در یک ظرف  -196 O (g)2 از آن طبق واکنش تعادلی:  20%وارد شده و در اثر گرما  5
N O (g) NO (g) O (g)2 5 2 22 molبرحسب  Kد، مقدار ، تجزیه شو4 .L3 ، کدام است و اگر در همین ظرف و در دماي 3

  شود؟ جا می ثابت، دو مول از هر یک از این سه ماده وارد شود، واکنش در کدام جهت، جابه
  ، رفت125/0) 2    ، برگشت125/0) 1
3(45 45) 4    ، رفت10   ، برگشت10

AXمول از  2 -197 (s)2  شود. اگر مقدار  لیتري دربسته، گرما داده می 5در یک ظرفK  :براي واکنشAX (s) A(g) X (g)2 2 ،
mol)و  410، به ترتیب برابر C0300و  C0100در دماي  .L )2 2 Xباشد، غلظت تعادلی  110 (g)2  درC0300 به تقریب چند ،

  است؟ C0100برابر آن در 
1 (4/25  2 (6/31  3(100  4 (1000  

2دربارة واکنش گرماده:  -198 2 2 22 2H O (aq) H O(l) O (g)درست است؟، چند مورد از مطالب زیر ، 
  خودي است.  در دماي اتاق، خودبه -
  یابد.  با افزایش دما، سرعت آن افزایش می -
  یابد.  با افزودن مقداري پتاسیم یدید، سرعت آن افزایش می -
 تر است.  دهنده در آن، پایین ها از سطح انرژي واکنش سطح انرژي فراورده -
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   

 ؟ندارد دهنده، تأثیر چندانی بر سرعت واکنش هاي واکنش گیري ذره در کدام واکنش، بر پایۀ نظریۀ برخورد، جهت -199
1 (NO Cl(g) NO (g) Cl (g)2 2 22 2   
2 (BrNO(g) Br (g) NO(g)22 2   
3 (O (g) CO(g) O (g) CO (g)3 2 2   
4 (C H (g) Cl(g) C H (g) HCl(g)2 6 2 5   

 هاي اسید و باز آرنیوس و یا لوري ـ برونستد توجیه کرد؟  توان بر پایۀ نظریه می هاي زیر را  انجام چند مورد از واکنش -200

- 4 3NH Cl(s) NH (g) HCl(g)   
- 2 22Mg(s) HCl(aq) MgCl (aq) H (g)   
- 2 2Na S(aq) H O(l) NaHS(aq) NaOH(aq)   
- 3 3 2NaOH(s) CH COOH(aq) CH COONa(aq) H O(l)   
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   
  
  
  
  
  
  
  

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

  ز بهتر بود؟هاي کدام درس عمومی در آزمون امرو کیفیت سؤال - 201
  ) زبان4  ) دین و زندگی3  ) عربی2  ) فارسی 1

  در آزمون امروز بهتر بود؟ اختصاصیهاي کدام درس  کیفیت سؤال - 202
 ) شیمی4  فیزیک) 3  شناسی زیست) 2   ریاضی) 1
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