
  

  
  88//1515زمان شروع آزمون: زمان شروع آزمون: 
  99//1010زمان پايان آزمون: زمان پايان آزمون: 

  نظام قديمنظام قديمعمومي عمومي 
  و تجربيو تجربي  رياضيرياضيرشتة رشتة 
  13991399  خردادخرداد  99

  

  نام درس
ترازي بهةدر هر ردطور ميانگينبهآموزانمعموالً 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 

   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
  18  2- 5 1-2525 دانشگاهيزبان فارسي پيشو ادبيات 

  18  6- 9 26-2550 دانشگاهيپيشدين و زندگي
  19  10- 12 51-2575 دانشگاهيپيشزبان انگليسي

  55  ــــــ ــــــ75 جمع دروس عمومي
  

  

  

  

فاطمه منصورخاكي مدير گروه
 پوريفرهاد حسين دفترچهمسئول

  ليال ايزدي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسولي:مدير مستندسازي و مطابقت با مصوبات
 زهرا تاجيك آرايينگاري و صفحهحروف

 سوران نعيمي نظارت چاپ
  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

مريم شميراني،  قدم،ـم اييـاسماعيل تشيعي، ابراهيم رضحسين پرهيزگار، ،، حسن پاسيارستودهزاده، حنيف افخميمحسن اصغري، مبينا اصيلي  فارسيزبان و ادبيات 
 مرتضي منشاريمحمدجواد قورچيان،

هادي كبير،  مرتضي محسنيفاطمه محرمي، خواني،  علي فضلي ،محمدرضا فرهنگيانبقا،محمد رضاييعلي دهقان،،محبوبه ابتساممحمد آقاصالح،  دين و زندگي
 ، سيداحسان هنديناصري

 سين ساالريان، محسن كردافشاري، شهراد محجوبي، اميرحسين مرادح  زبان انگليسي

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

 مستندسازي

  فريبا رئوفي ليال وظيفه  مرتضي منشاريمحسن اصغري، محمدجواد قورچيان محمدجواد قورچيان  فارسيزبان و ادبيات 
  محدثه پرهيزكار  محمدابراهيم مازني سكينه گلشني بقامحمد رضايي بقامحمد رضايي  دين و زندگي
  پويا گرجي  فريبا توكلي محدثه مرآتي 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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 ؟مقابل آن درست آمده استدر معني چند واژه  - 1

  ، (بارقه: جلوه)، (آوند: معلّق)، (ملهي: آالت لهو))، (خواليگر: طباخ)، (بيگاه: دير)ثافت: ميرا )، (پسدرويش(مهين: بزرگ)، (چغز: شباويز)، (متصوفه: 
  شش )2    پنج )1
  هشت) 4    هفت )3
  ؟اند معنا شده ادرستندر كدام گزينه، بعضي از لغات  - 2

  )، (ناورد: مبارزه)آزمون: عيار(يكايك: ناگهان)، ( )1
  شرحه: پاره پاره)، (رجم: سنگ زدن) نشيني)، (شرحه (صحبت: هم )2
  ل: مورچه)حمردي: شفاعت)، (ن (جرگه: گروه)، (پاي )3
  (بام: صبحگاه)، (اهل صورت: متشرعان)، (اعصار: روزگاران)) 4
  ؟است متفاوتدر كدام گزينه  »دستور«معناي واژه  - 3

  گنج و گنجور كيست شان  ه استچه ماي    تـيسـتور كـاند و دس بزرگان كدام )1
  تـده اسـديـكان نـه مـه شـز درگـك    د از خداوندـواهـوري خـتـدس )2
  جـنـر ز گـهتـدار بـور بيـتــه دسـك    سپهبد چنين گفت چون ديد رنج )3
  اروانـد كـت صـون آرد از دشـهي    وانارـا سـود تـرمـتور فـه دسـب) 4
  ؟يابيد نميدر كدام بيت غلط اماليي  - 4

  كه بس غريب نباشد ز تو غريب نوازي   چرا ز روي لطافت بدين قريب نسازي )1
  آتش درويشي اندر عالم غدار زن  پيش از آن كز غدر عالم الل گردد جان تو )2
  كنـقارت مـي و حـتـسـه سـار بـك  ي گزارـايـنـو سـادي چـه شـر بـمـع )3
   يـدان يـمـش نـرتـيـت سـفـص  يـوانـي خـمـش هـورتـورت صـس )4
  ؟شود يافت مي نادرستدر گروه كلمات كدام گزينه، امالي  - 5

  مغازي هولناك –بيقوله و شاهراه  –دوري و فراق  )الف
  قوز باال قوز –زكي و پاكيزه  –قريحه و ذوق  )ب
  غالية خوشبو – طومار و دفتر –صواب و مصلحت  )ج
  موهش و ترسناك –توجيه و دليل  –نشيب  و حضيض) د
    د -ج  )2    ب - الف  )1
  ج -ب ) 4    د - الف  )3

  دقيقه 18وقت پيشنهادي:        144تا1هايدرس/ صفحه27مباحث كل كتاب/دانشگاهي:  ادبيات فارسي پيش

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  دانشگاهي ادبيات فارسي پيش هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ 

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

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

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



   3: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   99 خرداد 9 آزمون -)7( ةپروژ 
 

  ؟معرفي شده است نادرستپديدآورندة كدام اثر منظوم  - 6
  اهللا: قاضي ابرقو) (سيرت رسول –نامة منظوم: عطار)  (الهي )1
  ي)(كوير: علي شريعت –(آن روزها: اسالمي ندوشن)  )2
  (الميزان: محمدحسين طباطبايي) –(چهار مقاله: احمد عروضي سمرقندي)  )3
  (بهشت گمشده: دانته) –هاي آسياب من: آلفونس دوده)  (نامه) 4
  ؟بيان شده است نادرستكدام گزينه از جنبة تاريخ ادبيات  - 7

  ها و ... است. ها و عشق شعر غنايي آينة آالم و لذّات و تأثرات روحي و دوستي )1
  تر جنبة حماسي يافته است. گونه اشعار در كشور ما بيش جنبة شاعرانة اشعار تعليمي در ادب فارسي بسيار قوي است و اين )2
  در سرودن اشعار وصفي، محسوسات در تصويرنگاري شاعر و پيدايي صور خيال او نقش مهمي دارند. )3
  مؤثر افتاد و باعث بروز تحول از سبك كهن به سبك نيمايي و شعر سپيد شد.ترجمة شعر شاعران اروپايي در شكل و محتواي شعر فارسي ) 4
  ؟باشد پديدآورندة كدام اثر زير نيز مي »هاي دوشنبه قصه«اثر مترجم  - 8

  صفير سيمرغ )2    هاي آسياب من نامه )1
  بريم از رنجي كه مي) 4    فرار از مدرسه )3
 يابيد؟ در كدام گزينه استعاره و دو تشبيه مي - 9

  جز فناي خودم از دست تو تدبير نبود  كشيدم ز تو اي آتش هجران كه چو شمع  آن )1
ند )2 ا م و  من  عمر  چون  است  و  ت ا  وفاي  ن ا ج ر  ا د ي د ة  د ع و محشر  ه    ب
مي )3 ر  خا سرزنش   ، رم ن روي  ز    كشم چون گل ز حسن خُلق خود آزار مي  مـكش ا
  باز من معشوقه ةبا من چه كرد ديد  ديدي دال كه آخر پيري و زهد و علم )4
 كدام است؟» حسن تعليل، جناس، تشبيه، اسلوب معادله، تضاد«هاي  ترتيب قرار گرفتن ابيات به لحاظ داشتن آرايه -10

  ام بوي شراب ساكني دارم خـم سـربـسـته  كند معني به جاي دعوي از حرفم تراوش ميالف) 
  ذوق مستي سهل است تلخي مي، در جنب  خـار ارچـه جـان بـكاهد، گل عذر آن بخواهدب) 
  يـا پـرده از ايـن راز بـه يـك مـرتبه برگير  اي مطرب جان سوخت دلم، پرده ديگر گيرج) 
  سازد بار مي كـه غـيـرت شاخ گل را آه آتش  كدامين آتشين رخسار دارد رو به اين گلشند) 

  وگـرچه جفت غمم بي تو در زمانه تو طاقي  ابـروي تـوست مردم چشممدو هـ) مـقـيـم طـاق 
    الف، هـ، د، ب، ج )2    د، ج، هـ، ب، الف )1
  الف، هـ، ج، د، ب  )4    د، هـ، ب، ج، الف )3
 گزينة ... صحيح هستند. جز بههر گزينه هاي مقابل  آرايهتمام  -11

  آسا (تشبيه، استعاره) هاي زرش تعبيه است پيك كه رنگ   بهار لزار شد هميشهـد گـاصـه قـگر كـم )1
  كنايه) ،چو مردان شو ز رنگ و بو بري (جناس هم  زين گل بو بريـي كـواهـخ يـو مـر تـگ )2
  تناسب) ،خوشم آيد كه مرا زخم از او مرهم از اوست (اسلوب معادله  زخم هجرش به دلم، مرهم وصلش بر وي )3
  مجاز) ،تناسب شور لب شيرين تو در كام نمك نيست (ايهام  از جشن تو در سينة عشاق تو شك نيست   )4
  .  گزينة .... جز به شود معنوي يافت مي قرينةها حذف فعل به  نهدر همة گزي -12
  دريغ آن ساية همت كه بر نااهل افكندي  همايي چون تو عالي قدر حرص استخوان تا كي  )1
  كمينه پيشكش بندگانش آن بودي  به جان او كه گرم دسترس به جان بودي )2
  بايد دريد نامي نيز مي نيك اي در جامه  دامني گر چاك شد در عالم رندي چه باك )3
  نگرفته هيچ كامي جان از بدن برآيد  جان بر لب است و حسرت در دل كه از لبانش) 4
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 ؟ترتيب چند صفت پيشين و چند صفت پسين وجود دارد در متن زير، به -13

بسـت كـه    دل نمـي خيلـي  گذرا،  دانست. به اين زندگي شائبة ايمان وصل بود كه خوب و بد را، مشيت الهي مي هر عصب و فكر به منبع بي«
  »شد، روي ديگري بود كه شود به آن پناه برد. اي بينگارد و در نظرش اگر يك روي زندگي زشت مي پيشامد ناگوار را فاجعه

    پنج -چهار  )2    شش -چهار  )1
  شش -پنج ) 4    پنج -پنج  )3
 ؟ترتيب كدام است هاي مشخص شده در بيت زير به نقش واژه -14

  »ها غربال، سوراخ اين تر تنگ/ هر روز گردد  اي پارهكنند از روزي ما  كمهر شب كواكب «
  مسند، قيد، مسند، نهاد )2    اليه قيد، مفعول، صفت، مضاف )1
  اليه قيد، مفعول، مسند، مضاف) 4    اليه مسند، مفعول، مسند، مضاف )3
  ؟است متفاوتدر كدام بيت با ساير ابيات  رديفنوع گذر  -15
  وقت آن سرخوش كه چون شبنم در آن فتراك سوخت  ا نتوان به خون آلوده ديد ديدة خورشيد ر )1
  نااميدي تخم اميد مرا در خاك سوخت  كشد اي برمي برق آفت گردن بيهوده )2
  اختر ما را فروغ شعلة ادراك سوخت  هاي ما بختي گناه است آسمان در تيره بي )3
  باك سوخت نه را آن شعلة بيسبب پروا بي  اند دار آفت عاشقان پاك دامن پرده) 4
  ؟است متفاوتنقش ضمير مشخص شده در كدام گزينه  -16
  چو چوگان به زخم اندر آمد بدوي    به كردار گوي شفترز زين برگ )1
  ه كاهداجچو بي شزمانه ربود    شد آن تخت شاهي و آن دستگاه )2
ر شپدر چون بديد    تنش پيلوار و به رخ چون بهار )3 ناليد زا   ب
چگل    شيدش ز گلكران بر دو شگرفت )4 ترك  ه  ا دخو ب ترسيد    ب
  ؟است متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  -17
  زند تير كه بر دل چرخ ناگه مي    گير مشو مغرور چون گرگ كمان )1
  كه هست آب حيوان ازين چاه دور    م شراب غرورنمده بيش ازي )2
  نمموضع ناز است و غرور اي ص    اين همه دلبندي و خوبي تو را  )3
  با چو من شاهد كه گستاخي كه يار    غرور پادشاهي بردش از راه) 4
 ... جز بهشود  مفهوم بيت زير از همة ابيات دريافت مي -18

  »از ديده گر سرشك چو باران چكد رواست / كاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر«
  سيدوز غم هجران يار ناله به كيوان ر  آه كه بي روي دوست عمر به پايان رسيد  )1
  باشد  فرخنده شبي كان سحري داشته  جرانـي در غم هـذرد عمر كسـتا كي گ )2
انگرديد   تـك اســارم اشـار نثـم يــاي غـدر پ )3 اشك عي ز  ا نم  ها ن ز  ا   ر
  باري نكشيدم كه به هجران تو ماند  وقت است اگر از پاي درآيم كه همه عمر) 4
  ؟داردنارتباط مفهومي گزينه با كدام » د نام ديوانگاننده ششت آيين فرزانگان / پراگنهان گ«مفهوم بيت  -19
  شودنتاب نمايان  جوهر تيغ سيه  هنر است روي تيره بختي همه جا پردة  )1
  شودآتش زن ستارة اهل هنر   دود سپند بي هنري چون شود بلند )2
ازار خار و خ )3 است  گرم است سبس كه ب ر  ا ز ا ب غريب  گل    شاهد 
  اين عقل، چراغي است كه در خانه حرام است  يـبه جاي ستا از نور خرد كس نرسيده) 4
  ؟است متفاوتمفهوم كدام بيت  -20
  عشق كانِ اكسيرم تربيتكه من ز   طالي احمر اگر خاك را كنم نه عجب )1
است   هروان عشقرگردي كه خيزد از قدم  )2 بر  را سياهي منزل ب ا سرمة    ب
  كه خاك، كسش بردارداين زري نيست   فرش ره كرده رخ زرد مرا خواري عشق )3
  آفتاب اين ثمر جز روي آتشناك نيست  آورد اهل دل را عشق از خامي برون مي) 4
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 ؟شود مفهوم بيت زير از كدام گزينه دريافت مي -21

  »هايي ز پندارها چه دارد جهان جز دل و مهر يار / مگر توده«

م )1 ي ر و آ ين  ز ر  د چو  ا  ر همت  سب    تـة ميدان ماسـم گوشـالـر دو عـه  ا

  صحبت فرهاد آدم كرد سنگ خاره را  اي چون عشق نيست الم افسرده را مشاطهع )2

  اسير عشق تو از هر دو عالم آزاد است  گداي عشق تو از هشت خلد مستغني است )3

كه رنگ الفت بود) 4 دو عالم    زمانه طرح محبت نه اين زمان انداخت  نبود نقش 

با كدام بيت ارتباط » ين و رسوم نو نهادند / تا گشت رسوم عقل زايليمنزل / آ در كشور جان و ملكت دل / بگرفت سپاه عشق«دو بيتي  -22

  ؟نداردمعنايي 

ا آتش ضرورت    صورت هست و عشق آتش با خرد آب )1   نسازد آب ب

  وليكن عشق شنگي الابالي است    خرد زاهد نماي هر حوالي است )2

  ولي عشق آتش جان باز آمد    خرد جان پرور جان ساز آمد )3

  در ضالل وهم و گرداب خيال    هاي چون جبال غرق گشته عقل) 4

  ؟كدام گزينه به فناي عرفاني اشاره دارد -23

  به آن پندار كز معشوق سير است    بسا عاشق كه بر هجران دلير است )1

بركشد )2 علم  عزت  سلطان    جهان سر به جيب عدم در كشد    چو 

  راروي ك سود آب ناموس بر هچ    خاكسارو  مچو در خفيه بد باش )3

خراب    اببچو بيت المقدس درون پر ق) 4 يرون  ب ر  وا دي كرده    رها 

 ....  جز بهابيات، درست است  ةمفهوم داخل كمانك مقابل هم -24

  تو داد جانم باز   (اميد وصال، عامل زندگي است)جمال نويد وصل   تـدوخ تنم ز هجر تو چشم از جهان فرو مي) 1

  ) پرمنفعتداري  به راه باد نهادم چراغ روشن چشم   (شب زنده  شوصل تو تا سحر شب دو ةبه بوي مژد) 2

  )شاعر اين آه خون افشان كه من هر صبح و شامي مي زنم   (تأثير آه  دانم سرآرد غصه را رنگين بر آرد قصه را) 3

  د)حرفي است از هزاران كاندر عبارت آمد (شرح غم عشق پايان ندار  اين شرح بي نهايت كز زلف يار گفتند) 4

 است؟   متفاوتمفهوم كدام بيت با بقيه  -25

  چون برق از اين كشاكش، پنداشتي كه جستي؟   عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ!) 1

  جا؟ـتاب كـجا همي روي اي دل! بدين شـك  ن به سيب زنخدان كه چاه در راه استـمبي) 2

  شان دارد ـوج خون فـيا چه متم كه اين درـندانس  شدم گفتم كه بردم گوهر مقصود چو عاشق مي) 3

  راقـوان فـورم ز خـخ يـگر مـون جـدام خـم  ارـي اب دور ازـد كبـوق دلم شـوز شـز س) 4
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  اند؟ مذمت شده ،بهره از هدايت بي كدام دسته از افراد ،چيست و در اين راستا» علي شَفا جرُف هارٍ«مقصود خداوند متعال از بناي زندگي  - 26
  كفّار - انگاري نسبت به احكام الهي و تكيه بر برنامة غيرديني  سهل )1
  بيدادگران - انگاري نسبت به احكام الهي و تكيه بر برنامة غيرديني  سهل) 2
  بيدادگران -هاي الهي نسبت به موانع سعادت انسان  اعتراض به مجازات) 3
  كفّار - هاي الهي نسبت به موانع سعادت انسان اعتراض به مجازات) 4
  ؟شود مي» واجب«است و در چه مواردي » مستحب«هاي اجتماعي در فضاي مجازي به چه منظوري  هاي اينترنتي و شبكه ايجاد پايگاه -27
  هاي بيگانه و معاند نفوذ در رسانه –مبارزه با تهاجم فرهنگي و ابتذال اخالقي  )1
  هاي بيگانه و معاند ر رسانهنفوذ د - هاي كفرآميز و ابتذال اخالقي  مقابله با انديشه) 2
  داشتن توانايي علمي، فني و مالي –هاي كفرآميز و ابتذال اخالقي  مقابله با انديشه) 3
  داشتن توانايي علمي، فني و مالي -مبارزه با تهاجم فرهنگي و ابتذال اخالقي ) 4
امعة مبتني بر معيارهاي اسالمي به دنبال دارد و كدام با عمل صالح، كدام ثمرات را براي ج ،آخرتايمان به ممزوج شدن ايمان به خدا و  -28

  ؟نمايد هاي استوار را معرفي مي پايه
  ها عدالت اجتماعي و رفع تبعيض –پاداش الهي، شجاعت و نشاط و شادابي در زندگي  )1
  توحيدمحوري و معادباوري  -پاداش الهي، شجاعت و نشاط و شادابي در زندگي ) 2
  توحيدمحوري و معادباوري - آخرت و بي ارزش دانستن دنيا حقيقي دانستن سراي ) 3
  ها عدالت اجتماعي و رفع تبعيض - حقيقي دانستن سراي آخرت و بي ارزش دانستن دنيا ) 4
29-  ؟ترتيب شامل چه موضوعاتي بود به» ابتداي دعوت ايشان«و » (ص) اسالم آغازگر رسالت پيامبر«آيات  
  گرايي معاد و آخرت –توحيد و يكتاپرستي  )1
  توحيد و يكتاپرستي –دانش و آموختن ) 2
  خواهي عدالت –دانش و آموختن ) 3
  خواهي عدالت –توحيد و يكتاپرستي ) 4
  ؟كند و در صورت استماع موسيقي مطرب، چه حكمي پيدا ميطور كلي چه حكمي دارد  شركت در مجالس شادي، به -30
  حرام –مستحب ) 2    مكروه –مستحب  )1
  مكروه - جايز  )4    حرام –جايز ) 3

هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال يشما م 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؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

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

  دقيقه 18وقت پيشنهادي:   109تا2/ صفحة10تا پايان درس1دانشگاهي: درس پيش كل مباحث دين و زندگي
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  ؟شود اند، كدام است و چه دليلي بر آن اقامه مي هايي كه ميثاق خود با خداوند را ناديده گرفته كنندة الهي براي انسانبيدادار ذان -31
  »و الَّذينَ كَذَّبوا بĤِياتنا« -» اَنِ اعبدوني« )1
  »و الَّذيَن كَذَّبوا بĤِياتنا« -» سنَستدرجهم«) 2
  »هذا صراطٌ مستقيم« -» دونياَنِ اعب«) 3
  »هذا صراطٌ مستقيم« -» سنَستدرجهم«) 4
هاي الهي، از فوايد شناخت كدام دسته از  ساز حركت و پويايي انسان است، چيست و آشنايي با نشانه مبناي قانونمندي جهان كه زمينه -32

  ؟قوانين الهي است
  اعي انسانقوانين حاكم بر زندگي فردي و اجتم –تقدير الهي  )1
  قوانين حاكم بر زندگي فردي و اجتماعي انسان -قضاي الهي ) 2
  قوانين حاكم بر جهان خلقت و طبيعت –تقدير الهي ) 3
  قوانين حاكم بر جهان خلقت و طبيعت -قضاي الهي ) 4
  ؟مشروط بر چيست ،اهللا  بنابر آيات قرآن، غلبه و پيروزي حزب -33
  »سول عليكم شهيداًالرّ كونوا شهداء علي النّاس و يكونلت« )1
  »ذين آمنواو رسوله و الّاهللا و من يتولّ «) 2
  »الدنيا ةقل هي للذين آمنوا في الحيا«) 3
  »اطيعوا اهللا و اطيعوا الرّسول و اولي االمر منكم«) 4
  ؟ايم كردهفهم پيام كدام آيه را اعالم  ،»اند همة موجودات براساس تقدير و اندازة دقيق آفريده شده«اگر بگوييم:  -34
  »انّا كلّ شيء خلقناه بقدرٍ« )1
  »للمؤمنين اليةًخلق اهللا السماوات و االرض بالحقّ انّ في ذلك «) 2
  »قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه«) 3
  »هو الذي يحيي و يميت فاذا قضي أمراً فانما يقول له كن فيكون«) 4
الدنيا ثم الينا مرجعكم  ةيبغونَ في االرض بغير الحقّ الناس إنما بغيكم علي انفسكم متاع الحيا فلّما انجاهم إذا هم«با توجه به آية شريفة  -35

انسان، «و  »مستحضر شدن آدمي از تبعات اعمال خويش در رستاخيز«ترتيب مفهوم  از دقت در كدام بخش آن، به» ونلفنبئكم بما كنتم تعم
  ؟شود فت ميدريا» مخلوقي ناسپاس در برابر دستگيري خداوند

  »يا أيها الناس إنّما بغيكم علي انفسكم« -» بما كنتم تعملون فننّبئكم« )1
  »فلما انجاهم اذا هم يبغون في االرض بغير الحق« -» بما كنتم تعملون فننّبئكم«) 2
  »يا أيها الناس انّما بغيكم علي انفسكم« -» ثم الينا مرجعكم«) 3
  »انجاهم اذا هم يبغون في االرض بغير الحقفلما « -» ثم الينا مرجعكم«) 4
  ؟شمرد ها را امري ناممكن بر مي دي مقرر شده براي آننيك از آيات شريفة زير، تجاوز مخلوقات از قانونم كدام -36
  »ر لكم البحر لتجري فيه بأمره و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشكروناهللا الذي سخّ« )1
  »سابق النهار و كلّ في فلك يسبحون اللّيلر و ال الشّمس ينبغي لها أن تدرك القم«) 2
  »إنّ اهللا يمسك السماوات و االرض أن تزوال و لئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده«) 3
  »هو الذي يحيي و يميت فإذا قضي امراً فإنّما يقول له كن فيكون«) 4
يافته است، با درك اين حقيقت كه . . . مردود بودن راه ذهن برخي افراد از علت در بقاي خود كه پس از رؤيت . . .  در  لنياز بودن معلو بي -37

  گردد. آن اثبات مي
  سازنده تنها وجودبخش به اجزا است. –بقاي مصنوعات بشري بدون ارتباط با سازندة آن  )1
  معمار تنها وجودبخش به اجزا است. –عمر طوالني آثار درگذشتگان در ارتباط با معمار آن ) 2
  جاكنندة اجزا در جاي خود است. سازنده جابه –اي مصنوعات بشري بدون ارتباط با سازندة آن بق) 3
  معمار قراردهندة اجزا در جاي خود است. –عمر طوالني آثار درگذشتگان در ارتباط با معمار آن ) 4
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سرباز زدن از پذيرش «و » محور بندگي اهللاهاي دروني بر  سامان بخشي به كشش«، »اهل ايثار و تعاون و خير رساندن نبودن«هاي  عبارت -38
  ؟يك است ترتيب موجب تحقق كدام به» فرمان ستمگران

  بعد اجتماعي توحيد عبادي –ي فردي لتوحيد عم –بعد اجتماعي شرك عبادي  )1
  بعد فردي توحيد عبادي –عبادي  دبعد فردي توحي –بعد اجتماعي شرك عبادي ) 2
  بعد فردي توحيد عبادي –تماعي توحيد عبادي بعد اج –بعد فردي شرك عبادي ) 3
  بعد اجتماعي توحيد عبادي –عملي اجتماعي  دتوحي –بعد فردي شرك عبادي ) 4
  ؟كار رفته و اشاره به كدام برنامه براي رسيدن به حقيقت بندگي و اخالص دارد دربارة چه كساني به» سبلنا لنهدينهم«عبارت قرآني  -39
  انجام عمل صالح –پردازند  به تالش و مجاهدت ميكساني كه در راه خدا  )1
  افزايش معرفت به خداوند –پردازند  كساني كه در راه خدا به تالش و مجاهدت مي) 2
  افزايش معرفت به خداوند –دهند  هاي الهي، انگيزة عبوديت خود را افزايش مي كساني كه با تفكر و تعقل در آيات و نشانه) 3
  انجام عمل صالح –دهند  هاي الهي، انگيزة عبوديت خود را افزايش مي تعقل در آيات و نشانه كساني كه با تفكر و) 4
  گردد كه:  مفهوم مي» ذا صراط مستقيمهنَّ اهللا ربي و ربكم فاعبدوه إ«از دقت در آية شريفة  -40
  در مقام پرستش فقط خدا را عبادت نمايد.و مدبر جهان است، الزمة اين پذيرش آن است كه  پروردگاراگر كسي پذيرفت كه خداوند تنها  )1
  ها است، شايسته است تنها او را بپرستيم و اطاعت كنيم. ها و زيبايي جا كه خداوند تنها خالق و آفرينندة جهان و تنها سرچمشة خوبي از آن) 2
  طور مستقل از خداوند است. ر جهان بهراه مستقيم الهي همان قبول و پذيرش نفي تأثيرگذاري مخلوقات (به خصوص انسان) درتدبير امو) 3
  نمايد. ا ايجاب ميه ه عنوان تنها معبود واقعي انساناو را ب تپرستش و عباد ،نتيجه و بازتاب شناخت خداوند به عنوان تنها سرپرست جهان) 4
ترتيب مبين  خود را آشكار كند، به چه را كه برگزيده، آشكارا مشاهده كند و شرايطي براي او فراهم شود تا سرشت كه انسان نتيجة آن اين -41

  ؟كدام سنت الهي است و كدام آيه مؤيد مورد نخستين است
  »كلّا نمد هؤالء و هؤالء من عطاء ربك« -امداد  –ابتالء  )1
  »كلّا نمد هؤالء و هؤالء من عطاء ربك« -  ءامال –توفيق الهي ) 2
  »منا و هم ال يفتنونآو احسب النّاس أن يتركوا أن يقول« -امداد  –ابتالء ) 3
  ...»لهم خيرٌ ألنفسهم انّما نملي و ال يحسبنّ الذين كفروا « -  ءامال –توفيق الهي ) 4
را ترسيم كنيم، پيام كدام مورد، » مصاديق واليت معنوي انسان«اگر بخواهيم با استمداد از وحي الهي و سخن پيامبر اكرم (ص)، يكي از  -42

  ؟مددرسان ما در ارائه اين مقصود است
  »رقا ال تفتغني اجعلكيا بني آدم انا غني ال افتقر اطعني في ما امرتك « )1
2 (»تموت في ما امرتك اجعلك حيا الاطعني اموت ال  يا بني آدم انا حي«  
  »ان تقومواهللا مثني و فرادي ثم تتفكروا ةقل انما اعظم بواحد«) 3
  »كن فيكون ءيلك تقول للشّعكن فيكون اطعني في ما امرتك اج للشَّيءيا بني آدم انا اقول «) 4
  ؟شود افت ميكدام مفهوم دري...» كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء «از آية شريفة  -43
  است.» پذيري حق«اولين قدم براي ورود به وادي بندگي و اخالص  )1
  با اخالص خدا بود. ةزيرا او بند ،ها حفظ كرد خداوند حضرت محمد (ص) را از جميع زشتي) 2
  اولين ثمرة اخالص عدم نفوذ شيطان در انسان و يأس او از فرد با اخالص است.) 3
  يابي به معرفت و انديشة محكم و استوار است. يكي از ثمرات اخالص دست) 4
  ؟گردد مستفاد مي» الزمة توحيد در عبادت«آية شريفة   از دقت در كدام -44
  »نّ اهللا ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيمإ« )1
  »ما لهم من دونه من ولي و ال يشرك في حكمه احدا«) 2
  ...»اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اهللا «) 3
  »بدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوترسوال ان اع امةو لقد بعثنا في كل «) 4
  افتد كه انسان، ... پاي شرمساري و آزرم در قلب آدمي آنگاه اتفاق مي ظهور و بروز رد -45
  شخصيت وحشتناك و آلودة فرداي خود را نبيند. )1

  زير نگاه خداي بصير دست به معصيت آلوده كند.) 2
  ها بيزاري جويد. اهان پرداخته و از انجام آنبه توجيه گن) 3
  تنفر اولية ناشي از انجام گناه خود را فراموش كند.) 4
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  ؟انجامد مي» شرك در ربوبيت«كدام مورد به  -46

  كه براي انسان و ساير موجودات، در طول خداوند قدرت تدبير و تأثيرگذاري قائل شويم. اين )1

  جود دارند كه هر كدام آفرينندة بخشي از جهان هستند.كه تصور كنيم دو يا چند خدا و اين) 2

  كه حق تصرف در جهان را براي پيامبر (ص) و خداوند، اشتراكي بدانيم. اين) 3

  توانند در امور جهان دخالت كنند. كه فكر كنيم انسان و ساير مخلوقات مستقل از خداوند مي اين) 4

  توحيد است؟از ترتيب بيانگر كدام مرتبه   به» دحقل هو اهللا اَ« و »نتم تزرعونه ام نحن الزارعونأ أ«، »و ال يشرك في حكمه احداً«عبارات قرآني  - 47

   اصل توحيد –ربوبيت  –واليت  )2    خالقيت –واليت  –واليت  )1

  خالقيت -واليت  –ربوبيت ) 4    اصل توحيد –ربوبيت  –ربوبيت ) 3

دهد كه استعدادهاي  امكان را مي  اكم بر جهان خلقت چيست و چه چيزي به ما ايننظام حاز براي رسيدن به درك صحيح   ترين گام مهم -48

  ؟خود را به فعليت برسانيم

  قانونمند بودن  جهان –دار بودن جهان خلقت  هدف )1

  اعتقاد به خداوند حكيم –زندگي در يك جهان قانونمند ) 2

  زندگي در يك جهان قانونمند –اعتقاد به خداوند حكيم ) 3

  هدفدار بودن جهان خلقت –انونمند بودن جهان ق) 4

ترتيب از دقت  به» تقديرات الزمة كار انسان و محدودكنندة اختيار اوست«كه  و اين» گرايي، عين توجه به تقديرات عالم است علم«مفاهيم  -49

  ؟آيند دست مي در كدام آيات به

  »الفلك فيه بأمرهلتَجري هللا الذي سخَّر لكم البحر ا« -» الفلك فيه بأمره لتَجرياهللا الذي سخَّر لكم البحر « )1

  »الفلك فيه بأمرهلتَجري اهللا الذي سخَّر لكم البحر « - » إنَّ اهللا يمسك السماوات و االرض ان تزوال«) 2

  »لقناه بقدرٍخأنا كلّ شيء « - » إنَّ اهللا يمسك السماوات و االرض ان تزوال«) 3

  »إنَّ اهللا يمسك السماوات و االرض ان تزوال« -» الفلك فيه بأمرهلتَجري حر اهللا الذي سخَّر لكم الب«) 4

  ؟در كدام آية شريفه به مرحلة اول توبه از ديدگاه امير مؤمنان علي (ع) اشاره شده است -50

  »صالحاً فاولئك يبدل اهللا سيئاتهم حسناتعمالً من و عمل آإلّا من تاب و « )1

  »نفسه ثم يستغفر اهللا يجد اهللا غفوراً رحيما و من يعمل سوءا أو يظلم«) 2

  »اهللا يتوب عليه أنَّ اهللا غفور رحيم فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فإنّ«) 3

  »من ءامن باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاً ... فال خوف عليهم و ال هم يحزنون«) 4
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51- One of the chief problems the association wished to solve was that of the existence and course of 

the river Niger, … to be similar to the Congo. 
1) believe some authorities         2) believed by some authorities                
3) was believed by some authorities        4) believing some authorities 

52- As they had no wings, they could not fly away, and if they jumped down from … height, they 
would surely be killed. 
1) so 2) such an 3) such a 4) enough 

53- My wife has a great love for nature. That … started somewhere down back home as her family 
own one of the best-known gardens in north. So she played and lived there, and she continues to 
have a great interest in nature. 
1) should have  2) must have 
3) should have been  4) might have been 

54- A(n) … of an object is a mark or sign that has been left after being pressed hard onto a surface. 
1) pattern 2) projection 3) feature 4) impression  

55- The only way out of the resulting … is to accept that our own societies also understand power at 
least partly in 'magical' terms. 
1) involvement 2) government 3) embarrassment 4) instrument 

56- Nature recycles more … than you do, and “waste” created by natural vegetation is essential to 
environmental health. 
1) efficiently 2) successfully 3) briefly 4) firmly 

57- Learn the words you need to communicate with confidence. Such distinction requires a … 
measure that returns you the fine values. 
1) serious 2) dangerous 3) nervous 4) continuous 

58- Bob, recently arrived in Glasgow, is jobless, homeless, friendless, and suffering from culture 
shock. He wondered how he would … the year ahead. 
1) suppose 2)  supply 3) survive 4) summarize 

59- In 1952, a television network made history by being the first to use a computer to … the winner 
of the U.S. presidential election. 
1) release 2) forecast 3) prefer 4) provide 

60- The longest-known traffic jam in the world … almost 100 miles between Paris and Lyon in 1980. 
1) traveled 2) estimated 3) measured 4) stretched 

61- The manager is definitely expected to use his best … to promote and improve the working 
conditions. 
1) requirements 2) strategies 3) entertainments 4) mechanisms 

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

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،زبان انگليسي پيش دانشگاهيهاي 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 
    

  
  دقيقه 19وقت پيشنهادي:                      79تا1هاي/ صفحه8تا پايان درس1مباحث / درسكلنشگاهي: دا زبان انگليسي پيش
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62- As the soldiers were ordered, all the … had to be followed unconditionally so that the mission 
could be finished successfully. 
1) instructions 2) constructions 3) observations 4) destruction 

 
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. 

 
Each society has its own beliefs, attitudes, customs, behaviors, cultures and social …(63)… . These give 
people a sense of how they are supposed to behave, and what they should or should not do. When 
meeting other people from different cultures, they should be …(64) … of their rules and principles. For 
example, the rules about when to eat … (65)… from culture to culture. Many North Americans and 
Europeans organize their timetables around three mealtimes a day. 
When you’re visiting a foreign country, it is very important … (66) … and appreciate cultural 
differences. This can help people … (67) … misunderstanding, develop friendships more easily, and feel 
more comfortable when traveling or living abroad. 

63- 1) devices 2) hobbies  3) habits  4) results 
64- 1) ashamed  2) aware   3) proud  4) afraid 
65- 1) compare 2) exist   3) protect  4) vary 
66- 1) understand  2) understood  3) to understand  4) understanding 
67- 1) prevent 2) decide  3) expect  4) choose 

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

Passage 1 
Scientists studying Saturn have obtained new information about the planet’s rings. NASA, the U.S. space 
agency, has used the spacecraft Cassini to learn more about Saturn’s rings. By 2008, Cassini discovered 
how the rings orbit the planet.  
Saturn has seven major rings. The loops consist of large pieces of ice. The rings look smooth and flat in 
most pictures, like a CD. However, data from Cassini shows that the pieces of frozen water continuously 
crash into one another, like bumper cars. That makes for a rough orbit.  
There are huge gaps of up to thousands of miles between each of Saturn’s rings. Cassini discovered that 
small moons called moonlets travel inside those gaps. “The moonlets cause Saturn’s rings to move like 
waves”, explains Jeff Cuzzi. He is a NASA scientist.  
“The normally very flat rings get flipped up to the height of a mountain,” Cuzzi told WR News, “They 
flop around like water in a huge tank.” Experts were excited about Cassini’s interesting findings. The 
spacecraft had been studying Saturn since 2004. “Saturn is really unique,” Cuzzi says, “We expect to see 
lots more changes in the planet and the rings.”  
He also mentioned that Saturn is the second largest planet in our solar system, after Jupiter. Its diameter, 
or distance across, is 74,975 miles. That’s bigger than nine Earths! Galileo discovered Saturn’s rings in 
1610. Using a telescope, he noticed “bulges” around the planet. Nearly 50 years later, another expert 
determined those bulges were rings. Electrical storms on Saturn can spark lightning bolts 10,000 times 
more powerful than those on the Earth. Winds can reach up to 1,100 miles per hour.  
68- Who first discovered Saturn’s rings? 

1) astronauts on the spacecraft Cassini  2) NASA scientists 
3) Jeff Cuzzi   4) Galileo 

69- Which of the following happens last in the passage? 
1) The author describes the moonlets that orbit Saturn. 
2) The author describes different facts about Saturn. 
3) The author describes the spacecraft Cassini. 
4) The author describes the rings of Saturn. 
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70- It can be inferred from the passage that … . 
1) the ice that makes up the rings of Saturn is probably going to melt 
2) NASA will send Cassini to Saturn again for more research 
3) there is still a lot to learn about Saturn 
4) scientists will stop studying Saturn very soon  

71- The main idea of this passage is that … .  
1) Saturn is a very loopy planet 
2) scientists made new discoveries about Saturn  
3) Saturn is the second-largest planet in our solar system  
4) Saturn has seven major rings  

Passage 2 
Gas molecules in the atmosphere scatter, in all directions, the short wavelength light that appears blue to 
us. Longer wavelength light is largely unaffected as it passes through the atmosphere. As a result, when 
you look at the sky, you see blue everywhere.  
Light travels in waves. The light’s wavelength determines its color. Short wavelength light, for example, 
appears blue, and long wavelength light appears red. When light strikes particles that are larger than its 
wavelength, the light’s path may be altered. When light strikes particles that are smaller than its 
wavelength, the light continues to travel unaffected. The atmosphere contains many particles and gases, 
mainly nitrogen and oxygen.  
Sunlight is composed of light of many different wavelengths. Longer wavelength light appears red, 
orange, and yellow, while shorter wavelength light appears blue, indigo and violet. The longer wavelength 
light (e.g., red) is largely unaffected by the atmosphere. As a result, when you look at the sky, you see the 
blue portion of the Sun’s light being scattered by the atmosphere. If you were to look at the sky while 
standing on the moon, you would see a very bright star surrounded by complete darkness. This is because 
the moon has no atmosphere, so sunlight is not scattered.  
You might wonder why the sky is not the color of the even shorter wavelength, violet. The primary reason 
for this is that our eyes are better at detecting blue light than they are at detecting violet light. 
72- What color might short wavelength light appear to us? 

1) green  2) blue  3) red  4) orange 

73- The passage describes what happens when light hits particles of different sizes. Why might the 
passage include this description? 
1) To persuade the reader to agree with the author about how light and particles interact 
2) To present evidence for different views about how light and particles interact 
3) To inform the reader about how light and particles interact 
4) To compare and contrast two ideas about how light and particles interact  

74- If the Earth had no atmosphere at all, what would the sky mostly look like?  
1) It would look mostly red, with a very bright star.  
2) It would look mostly violet, with a very bright star.  
3) It would look mostly blue, with a very bright star.  
4) It would look mostly dark, with a very bright star.  

75- What is the main idea of the passage?  
1) Long wavelength light appears to us as red, while short wavelength light appears to us as blue. 
2) The main reason why the sky looks blue is that our eyes are better at detecting blue light than light 
of other colors. 
3) The sky appears blue because gas molecules in the atmosphere scatter the wavelength of light that 
appears blue to us. 
4) The atmosphere contains many particles and gases, mainly nitrogen and oxygen. 



 

  

  
  

  

  

  

  دقیقه 47  76-105  30  ریاضی

  دقیقه 36  106-155  50  شناسی زیست

  دقیقه 37  156-185  30  فیزیک

  دقیقه 35  186-220  35  شیمی 

  دقیقه 155  ـــــ  145  جمع کل

  

  

  
  

  
  علـی مرشـد   –شـاهرخ محمـدي    –منصـوریان   کـورش شـاه   –علی ساوجی  –لویی  همیثم حمز –غالمرضا حلی  –فرهاد حامی  –حسین حاجیلو  –اکبر جعفري  علی –ناصر پایافر  –عباس اعتزازیان 

  فرهاد وفایی –کار  محمدصادق نیک –کریم نصیري  –مهرداد ملوندي  –مهدي مالرمضانی 

  
فاضـل شـمس     –خلیل زمـانی   –محمدمهدي روزبهانی  –ید راهواره حم –مسعود حدادي  –مهدي جباري  –علی پناهی شایق  –امیررضا پاشاپور یگانه  –فرد  امیرحسین بهروزي –مازیار اعتمادزاده 

  بهنام یونسی –دوالبی  علیرضا نجف –سینا نادري  –بهرام میرحبیبی  –سروش مرادي  –حسن محمدنشتایی  –مهرداد محبی  –حسین کرمی  –علی کرامت 

  
پیمـان کامیـار     –بهـادر کـامران    –کـاظم شـاهملکی    –ناصر خوارزمی  –سید ابوالفضل خالقی  –محسن پیگان  –نیان علی امی –محمد اکبري  –نصراله افاضل  –بابک اسالمی  –فرد  خسرو ارغوانی

  علیرضا یاور –محمد نادري  –سیدعلی میرنوري  –امیر محمودي انزابی  –غالمرضا محبی  –مصطفی کیانی 

  
 

مهـال میرزایـی     –امیرحسـین معروفـی    –فرهـاد معبـودي    –زاده  حسن عیسی –اله علیزاده  روح –محمد عظیمیان زواره  –حامد رواز  –جمشیدي محمدرضا  –مسعود جعفري  –نظر  حامد پویان –امیرحسین اجریان 

  عبدالرشید یلمه –زاده  علی نوري –فرزاد نجفی کرمی  –دوالبی  علیرضا نجف
  

  

  

 
  

  مسئول درس مستندسازي  ویراستار  مسئول درس  گزینشگر  نام درس

  فرزانه دانایی  ساز هانیه نشاسته  حسین حاجیلو  حسین حاجیلو  اضیری

  اکبري لیدا علی  مرند محمدرضا قراجه  مهدي جباري  مهدي جباري  شناسی زیست

  پوپک مقدم  نژاد محمدامین عمودي  امیرحسین برادران  امیرحسین برادران  فیزیک

  هارفصلدانیال ب  متین هوشیار  نژاد ایمان حسین  نژاد ایمان حسین  شیمی
  

  
  

  

  
  

  

  

  گروه آزمون

  (وقف عام) چی بنیاد علمی آموزشی قلم

  021-6463تلفن چهار رقمی:   - 923پالك  -بین صبا و فلسطین -آدرس دفتر مرکزي: خیابان انقالب

  ها: تعداد سؤال

  سؤال 145
  گویی: مدت پاسخ

 دقیقه 155

  9999  ماهماه    خردادخرداد  99آزمون آزمون 

  تجربیتجربی  ممنظام قدینظام قدیاختصاصی اختصاصی 

 مراجعه کنید. @zistkanoon2براي دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال 



رشته تجربي قديمنظام خرداد ماه  9برنامه آزمون   
@zistkanoon2 
 
 

 

 

.جمع بندي كاملي از مقطع پيش دانشگاهي داريد ماهخرداد 9در آزمون   

 تعداد سوال  نام درس
سؤال25 پيش دانشگاهيادبيات    

سؤال25 پيش دانشگاهيدين و زندگي    

سؤال25 پيش دانشگاهيزبان انگليسي    

سؤال30 پيش دانشگاهيرياضي    

سؤال50 پيش دانشگاهيشناسي  زيست   
سؤال30 پيش دانشگاهيفيزيك    
سؤال35 پيش دانشگاهيشيمي    
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 محل انجام محاسبات

باشد،  7تر از  که مجموع اعداد ظاهر شده کم ، احتمال آنآمده استهر دو بار زوج  بدانیم که کنیم. اگر تاسی را دو بار پرتاب می -76

  کدام است؟

1( 1
2

 2( 2
9

 3( 1
3

 4( 5

12
 

کنیم. اگر احتمال قرمز بودن  مهره از این کیسه خارج می 2طور همزمان  مهرة آبی و تعدادي مهرة قرمز داریم. به 3اي  کیسه در -77

هر دو مهره 
5

14
 باشد، چند مهرة قرمز در کیسه وجود داشته است؟  

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

که حداقل به یک  سؤال پاسخ دهد، احتمال آن 4طور تصادفی به هر  ایم. اگر او به ادهاي د گزینه 4سؤال تستی  4آموزي  به دانش -78

 سؤال پاسخ صحیح داده باشد، کدام است؟

1 (
229

256
  2 (

139

256
  3 (

175

256
  4 (

147

256
  

 مفروض مشتق تابع -79

xtan
y xtan






1
2

1
2

xطول  اي به در نقطه  


2
   کدام است؟ 

1 (
1

2
  2 (1-  3 (

1

2
  4 (1  

yx، خط aازاي کدام مقدار  به -80 2  در مبدأ مختصات بر منحنی تابع
ax

xy



2

  ؟ مماس است 

1 (
1

2
  2 (2  3 (

1

2
  4 (2-  

1 تابع -81
3

123  axxaxy است. حدود تغییرات  صعودي، هموارهa چگونه است؟  

1 (a  1 1  2 (a  1    

3 (a 1  4 (a 0 1    

معادالت دستگاه ، mبه ازاي کدام مقدار  -82
mx y

x my
 


  

6

4 2
   ؟نداردجواب  

 صفر) 2  4  )3  -2 فقط) 2  2فقط ) 1

اگر  -83
x , x

f (x)
x , x

  
  

2

2

1

1 1
f، آنگاه حاصل  ( x )2   کدام است؟ 1

1 (
x , x

x , x

  

 

2

2

1 1

1
  2 (x 2 1  3 (x 2  4 (x2  
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 محل انجام محاسبات

 مفروض در تابع -84
x , xf (x)

x , x

   
 

3 1

1 1
f، حاصل  ( )1   کدام است؟ 0

  2) 4  1) 3  -1) 2  ) صفر1

اگر  -85
1

xf (x)
x




و  
2

2

2 1

2 2

x x(fog)(x)
x x

 


 
)0g، آنگاه   کدام است؟  (

) 3  1) 2  ) صفر1
1

2
  4 (2  

fاگر  -86 {( , ),( , ),( , ),( , )}  2 0 1 1 0 1 1 gو  2 {( , ),( , ) ,( , )} 1 0 0 2 1 ، آنگاه تابع 1
f g
g f
  از چند زوج مرتب تشکیل شده

  است؟

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

yرأس سهمی -87 x mx  2 1

4
ها را در xهاي دوم و چهارم مختصات واقع است. اگر این سهمی محور  ، روي نیمساز ناحیه

 کدام است؟ ABقطع کند، طول پاره خط  Bو  Aنقاط 

1(2  2(
2

2
   3 (1 4(

1

2
   

ي  ي جواب معادله موعهمج -88
1 1

2 1
2 2

[x ] [x ]   ي ، بازه [a,b) .حاصل استa b )عالمت جزء صحیح [ ]  کدام است؟ ،

  است.)

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

صورت  هندسی به دنبالۀي عمومی یک   جمله -89
22

3

n
na


  کدام است؟دنبالهي اول این  شش جملهاست. مجموع ،  

1 (
21

16
  2 (

21

32
  3 (

21

8
  4 (

21

4
  

  هاي زیر صعودي و کراندار است؟ یک از دنباله کدام -90

1 (
n{ }
n 2 1

   2 (
n( ){ }

n
1

    

3 (
n{ }
n



3 4

2 3
  4 ({ }

n n3

1 

2ي  معادله -91 3sin x cos x 0ي  در بازه
2

[ , ]چند جواب دارد؟ ،   

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1
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 محل انجام محاسبات

axاگر  -92 b2 آنگاه حاصل ،x
blogاعداد ؟، همواره کدام است)a،bوx 1اند و  مثبتb( 

1 (
a
4

  2 (
a
2

  3( 
a2

4
   4 (

a2

2
  

هاي نمودارتابع  ي تالقی مجانب ي نقطه فاصله -93
xf (x)

x x



 

1

3 2
  از مبدأ مختصات، کدام است؟ 

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

ي اکسترمم تابع  نقطه -94
xy
x




2

1

1
   ي مختصات قرار دارد؟ ، در کدام ناحیه

    ) دوم2  ) اول1

  ) چهارم4  سوم )3

تقعر منحنی تابع  -95
xy

x



3 1

  هاي زیر، به سمت پایین است؟ یک از بازه ، در کدام

1 (( , )01  2 (( , )10  3( ( , )1  4 (( , ) 1  

x) ي اگر در یک سهمی به معادله -96 ) a(y )  21   ؟ کدام است aباشد، مقدار مثبت  2ي رأس تا خط هادي برابر  ، فاصله1

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

ي  از یک رأس هذلولی به معادله -97
(x ) (y ) 

 
2 21 1

1
9 4

هاي این هذلولی را در  کنیم تا یکی از مجانب ، مماسی بر آن رسم می

   ؟ي تقاطع، کدام است مختصات قطع کند. مختصات نقطه هايمحور ي اول ناحیه

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

xي  هاي زیر، سطح دایره یک از خط کدام -98 y x  2 2 2   کند؟ قسیم میرا به دو قسمت مساوي ت 8

1 (x  1    

2 (x y 2 1    

3 (x y 2 3    

4 (y  2 

f مفروض نمودار تابع -99 (x) x ax bx c
   3 21

3
a حاصل به صورت شکل زیر است.  b کدام است؟  

1 (6    

2 (6 -     

3 (2     

4 (2-     
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 محل انجام محاسبات

xشیب خط قائم بر منحنی  -100 xy y   2 33 1  ها کدام است؟  در نقطۀ برخورد منحنی با محور عرض 0

1 (1  2 (1-  3 (
1

2
   4 (

1
2

  

:دو ضلع یک مستطیل به صورت  هاي معادله -101 x y   1 3و  0 0: x y    2ي  . اگر نقطههستند 2A( , )  یکی از

  ؟چند واحد استهاي این مستطیل باشد، مساحت آن  رأس

1 (2  2 (8  3 (5/7  4 (5/4  

اگر  -102
(x ) f (x)dx c

x x

 
 

2

4 3

1 1

3
f حاصل ، آنگاه (x) کدام است؟  

1 (x(x ) 3 1    

2( x(x ) 3 1    

3 ((x ) 23 1    

4( (x ) 23 1   

 ي هاشورخورده، کدام است؟  با توجه به شکل زیر، مساحت ناحیه -103

1 (
4

3
    

2 (
8

3
  

3 (
16

3
    

4 (
20

3
  

اگر  -104
2

0 22

x t dtF(x)
t

 


)F، آنگاه مشتق تابع  x 4x، به ازاي(  کدام است؟ 

1 (
2

3
  2 (

2

9
  3 (

1

6
  4 (

1

18
 

حاصل  -105
x x(sin cos )dx




2 22

0 2 2
 ، کدام است؟

1 (1  2 (1-  3 (
1

2
  4 (

1
2

 



  7 : ۀصفح  تجربی اختصاصی نظام قدیم   زیست شناسی -  دانشگاهی جامع پیشآزمون 

  

  هر رفتاري که . . . قطعاً . . . -106

   کند. مستقیم تضمین می هاي فرد را به صورت غیر) به صورت فداکارانه انجام شود ـ بقاي ژن1

   ) با هدف حفظ بقا و تولیدمثل باشد ـ در جهت افزایش سود خالص انتخاب شده است.2

   دهد.ور را افزایش میشود ـ احتمال بقاي جانگونه انجام می ) به منظور دفاع از افراد هم3

   ي انتخاب فرد قابل توجیه است. هاي مصرفی باشد ـ با نظریه) در جهت کاهش هزینه4

   »........................ ۀبا توجه به الگوي حباب، در مرحل«است؟  نادرستکدام گزینه  -107

   شوند. هاي آلی از اقیانوس وارد هوا می مولکول 5، برخالف مرحلۀ 3) 1

   شوند. پذیرند، درون حباب محبوس می ی که نسبت به اشعۀ فرابنفش آسیب، گازهای1) 2

   شود. ، همانند الگوي سوپ بنیادین، انرژي الزم توسط خورشید و رعد و برق تأمین می4) 3

   دهند. ها با انرژي اشعۀ ماوراي بنفش با یکدیگر واکنش می ، گازهاي ساده درون حباب2) 4

  ایی بازسازي ............................... را دارد، قطعاً ...............................هر سلولی که در بدن انسان توان -108

1 (NAD -  به کمک زنجیره انتقال الکترون خودATP34 سازد. می   

2 (FAD- هاي تنفس سلولی به تیامین نیاز دارد. در بخشی از واکنش  

3 ( NAD-  ،در هر دور از چرخۀ کربسNADH3 کند. تولید می  

4 ( FAD- تواند در غیاب اکسیژن، پیرووات را احیا کند. می  

  . ........................، فلفلی روازپ هاي شب شناس بریتانیایی روي پروانه در آزمایش بوم -109

  زادگیري انتخابی، تنها یک گونه بررسی و مشاهده گردید.) برخالف آزمایش تغییر در گیاه زراعی براسیکا اولراسه در طی 1

  باشد. هاي پاك می تر از این درصد در جنگل هاي نزدیک برمینگهام بیش مانده در جنگل هاي روشن باقی ) درصد پروانه2

  توانند تغییر رنگ بدهند. هاي قطبی می هاي روشن به دنبال از بین رفتن گلسنگ همانند روباه ) پروانه3

هاي آلوده در نزدیکی برمینگهام،  در جنگل )4
3

4
  رنگ هستند. مانده تیره هاي باقی پروانه 

   »هر جاندار آغازي که . . . دارد، . . . «کند؟  طور درستی تکمیل می ي مقابل را به چند مورد جمله -110

   انگل است. نوعی –اي را ي سیتوپالسمی چند هستهتوانایی تولید توده - الف

   کند.ي همزیستی برقرار میبا نوعی جلبک رابطه –ظاهر حلزونی شکل - ب

   کند.براي تولیدمثل، ساختارهاي چهار کروماتیدي ایجاد می –سیلیسی   ي دیواره -ج

   در کریستاهاي خود است. ATPداراي پروتئین کانالی براي تولید  –پذیر  ي انعطاف شیار دهانی و دیواره -د

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

  در هر رفتاري که . . . -111

  دهد.هاي دائمی، عادي شدن رخ میدهد، بر اثر محرك) جانور به صورت انعکاسی از خود بروز می1

  اي دارند. ها نقش تعیین کنندهدهند، ژن) افراد یک گونه آن را به یک شکل انجام می2

  نقش تعیین کننده دارد. دهد، یادگیريي مشخصی از زندگی خود بروز می ) جانور در دوره3

  دهد.هاي خاص رفتار مشخصی از خود بروز می) یادگیري در آن مؤثر است، جانور در موقعیت4

 زمینی، . . . .  در طی مراحل فتوسنتز در گیاه سیب -112
   نماید. می تولید O2ي آب نیز،  کننده شود، آنزیم تجزیه اي که مواد آلی ساخته می ) در مرحله1

   یابد. شود، میزان فسفات آزاد استروما افزایش می اي که انرژي نورانی به شیمیایی تبدیل می ) در مرحله2

   شود. ، ناقل الکترون تولید میNADP) در مراحل وابسته به نور، از اکسایش3

   گردد. منتقل می P680ود، بخشی از انرژي امواج الکترومغناطیسی به ش تولید می O2اي که  ) در مرحله4
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همراه با  3ي  بقا داشته باشد. اگر گونه 2ي  نتوانست در یک محیط کشت همراه با گونه 1ي  در آزمایش گوس، پارامسی گونه -113

  ي . . . با هم در یک محیط کشت داده شوند، . . . گونه

  ها حذف نخواهد شد.دلیل داشتن کنام بنیادي متفاوت، هیچ یک از آن ـ به 1) 1

  ها حذف نخواهد شد.ـ به دلیل استفاده از منابع غذایی متفاوت هیچ یک از آن 2) 2

  ي دیگر را حذف خواهد کرد. کند، گونهتري از منابع استفاده میاي که با کارآیی بیشـ گونه 2) 3

  هاي هوازي تغذیه کند، دیگري را از زیستگاه حذف خواهد کرد.از باکتري توانداي که میـ گونه 1) 4

 ، ............استرپتوکوکوس نومونیا  باکتري سازاي نوع ............ در ژنِ پروتئینوقوع هر نوع جهش نقطه -114
    تأثیر است.) اول ـ بر طول مولکول حاصل از رونویسی بی1

   تواند مؤثر باشد. حاصل از ترجمه می ولکول) دوم ـ بر تعداد آمینواسیدهاي م2

  شود. ) دوم ـ موجب تغییر در چارچوب خواندن مولکول حاصل از رونویسی می3

  شود.) اول ـ موجب تغییر در در یکی از آمینواسیدهاي مولکول حاصل از ترجمه می4

 اي تعلق دارد که . . . . جاندار مقابل به شاخه -115
   هایی با اندازة متفاوت دارد. ه) هر یک از اعضاي آن هست1

  پردازد. ) با زواید سیتوپالسمی قابل انعطاف به زندگی هتروتروفی می2

طور فعال  ) براي مقابله با افزایش فشار اسمزي سلول، آب اضافه را به3

  نماید. دفع می

هاي   ) براي تولیدمثل قطعاً کروماتیدهاي خواهري را با کوتاه شدن لوله4

  نماید. ا میریز از هم جد

ترین درصد اختالف حداکثر جذب نوري را در طول موج بین  ترین و کم بیش از راست به چپ ترتیب هاي زیر به یک از گزینه کدام -116

  دهد؟ نانومتر نشان می 500تا  400
     aکاروتنوئیدها با کلروفیل  – aکلروفیل اب b) کلروفیل 1

     bبا کلروفیل  aکلروفیل  –با کاروتنوئیدها  b) کلروفیل 2

     aل با کلروفی bکلروفیل  - a) کاروتنوئیدها با کلروفیل 3

    aکاروتنوئیدها با کلروفیل  - b) کاروتنوئیدها با کلروفیل 4

 میهنی، . . . زایی همدر روند گونه -117
       یابد.) فراوانی افراد ناخالص افزایش می1

   شوند.ادي زیستا ایجاد میپسندانه، افرهاي ناهمسان) درطی آمیزش2

     شود.هاي ژنی دو جمعیت می) رانش ژن، باعث جدایی خزانه3

  اي است.هاي جدید، مطابق الگوي تعادل نقطه) پیدایش گونه4
    . . . .طور قطع بهاند،  عوامل بیماریزایی که اولین بار به یک بیماري گوسفندي نسبت داده شده -118

  . دارندا همزمان داشته ) هر دو نوع اسید نوکلئیک ر1

   .شوند میکه توسط ژنوم انسان رمز  هستنداي  ) داراي واحدهاي سازنده2

  شوند.  میترین نوع تقسیم سلولی، تکثیر  ) از راه ساده3

  دارند. ) یکی از دونوع اسید نوکلئیک را در ساختار خود 4

  کند؟کدام گزینه، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می -119
 تی ..........در اندام حرک

  توان مشاهده کرد. وجه نمی ) عقبی مار، تغییرات جاندار در گذشته را به هیچ1

  زند زیرین نسبت به بازو طول بیشتري دارد. ) جلویی خفاش، استخوان2

  هاي سازندة همۀ انگشتان تقریباً برابر است.) جلویی پنگوئن، طول استخوان3

  اند و در امتداد لگن قرار ندارند.ها تحلیل رفته) عقبی مار، استخوان4
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 ها ....................... ها ............................ همۀ انواع بازیدیومیست در چرخۀ زندگی همۀ انواع آسکومیست -120
  اند. ها داراي دیوارة عرضی هاي سازندة میسیلیوم نخینه –) همانند 1
  شوند. ها جفت می ، هسته -و  هاي + بالفاصله پس از ادغام نخینه –) برخالف 2
  تر از تولیدمثل غیرجنسی است. تولیدمثل جنسی شایع –) همانند 3
  دهد. پس از انجام میوز، سیتوکینز رخ نمی –) برخالف 4

 سازوکار جدا کننده در . . .  -121
   شود.ها می) اسب و االغ، همانند گوسفند و بز منجر به نازایی دورگۀ حاصل از آمیزش آن1

   شود.هاي درخت بلوط مانع از آمیزش دو گونۀ مختلف میتاب، همانند ساز و کار جداکننده در وزغهاي شبحشره) 2

   هاي مختلف قورباغه، برخالف راسوهاي متعلق به یک سرده، از نوع جدایی زمانی است.) گونه3

   زیگوتی بوده است. هاي درخت بلوط از نوع سد پسدار آمریکایی، همانند وزغهاي شاخ) مارمولک4

 . . . .  قطعاًدهد  جانداري که فتوسنتز انجام می -122
       هاي حاوي استروما است. ) داراي اندامک1

   کند. هاي همتا را از هم تفکیک می ي زندگی خود کروموزوم ) طی چرخه2

       ) داراي رنگیزه درون غشا است.3

  نماید. ي سلولی خود از نقاط وارسی متعددي عبور می ) طی چرخه4
  نماید . . .  غالب و مغلوب برابر است. این جمعیت اولیه شروع به خودلقاحی می  در جمعیتی در حال تعادل، فراوانی الل -123

  در اولین نسل خودلقاحی افراد خالص غالب دو برابر افراد خالص غالب جمعیت اولیه خواهند شد. )1

  رابر افراد مغلوب جمعیت اولیه خواهد شد.در دومین نسل خودلقاحی فراوانی افراد مغلوب دوب )2

  برابر فراوانی این افراد در نسل سوم خواهد بود. 8فراوانی افراد ناخالص در جمعیت اولیه  )3

  برابر افراد ناخالص خواهد شد. 64در چهارمین نسل خودلقاحی فراوانی افراد خالص  )4

هایی که مرگ و میر مستقل از تراکم دارند،  د است ............ جمعیتهایی که رقابت عموماً بسیار شدی طور معمول در جمعیت به -124

............. 
  هاي مطلوب در انتخاب طبیعی است. رشد و نمو آهسته از ویژگی –) برخالف 1

  اندازة جمعیت تقریباً نزدیک به گنجایش محیط است. –) همانند 2

  تر از یکسال است. طول عمر افراد اغلب کم –) برخالف 3

  بینی است. آب و هواي محیط تا حدودي ثابت و قابل پیش –) همانند 4

 هر قارچی که فاقد ................... باشد، داراي ................................... است. -125
   توانایی تشکیل تتراد –) نخینه 1
  زندگی انگلی –) دیوارة عرضی در نخینه خود 2

  آسک –صورت مستقیم با تقسیم میوز  ) توانایی تولید هاگ جنسی به3
  ریزوئید –هاي دیپلوئیدي  ) توانایی تولید سلول4

 کدام عبارت درست است؟ -126
  اي باشد.تواند تأییدي بر الگوي تعادل نقطه) کشف سنگوارة جانداران حد واسط نمی1

  ها ثبت شده و قابل مشاهده است.) تغییرات مستمر و تدریجی در بسیاري از سنگواره2

  اند.ها میلیون سال رخ دادههایی به طول دهاي ثبت شده، تغییرات شدید محیطی در برهه) مطابق آثار سنگواره3

  ها مطابق الگوي تغییر تدریجی است.اند که تغییر گونهاي به این نتیجه رسیدهشناسان با بررسی آثار سنگواره) زیست4

  . . . .مانند عامل سلو ه. . .  .عامل دیفتري برخالف عامل بوتولیسم -127

  کند.      در بدن میزبان رشد می -) ترشح کنندة توکسین است1

  ترشح کنندة توکسین است.-کند ) در بدن میزبان رشد می2

    هتروتروف است.        -گذارد ) روي دستگاه عصبی اثر می3

   النخاع، موثر است. بصل ر اندام تحت کنترلب-کند ) در بدن میزبان سم ترشح می4
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  طبق نظریۀ المارك، .............. -128

  ها نقش دارد. ها، در تغییر گونه هاي بدن برخالف استفاده از اندام ) عدم استفادة فیزیکی از اندام1

  شوند. کنند، به نسل بعد منتقل می ) صفات اکتسابی با تغییراتی که در ژنوم فرد ایجاد می2

  گیرد. ا تغییرات شرایط فیزیکی حیات صورت میها در ارتباط ب ) تغییرات ایجاد شده در گونه3

  توان مبناي هر گوناگونی حیات در زمین را توضیح داد. ) امروزه می4

  ي زندگی پالسمودیوم مولد ماالریا درست است؟ ي چرخه طور معمول کدام عبارت، درباره به -129

  شوند. ها در غدد بزاقی پشه یافت می ها برخالف گامت ) اسپوروزوئیت1

  شوند. ها در بدن میزبانی یکسان تولید می ها و گامتوسیت ت) گام2

  شوند. ها فقط در بدن یک میزبان یافت می ها و مروزوئیت ) گامتوسیت3

  یابند. هاي بدون هسته تغییر می ها در داخل سلول ها و اسپوروزوئیت ) مروزوئیت4

200در جمعیت  -130 100 200AA Aa aa   ها  که آمیزش شرط آن غالب یک و مغلوب صفر باشد، بهاگر شایستگی تکاملی افراد

  عضوي نسل بعد . . . . 360تصادفی باشد در جمعیت 

       اند. ) ده نفر مغلوب1

  اند. ) صد نفر داراي الل مغلوب2

     اند. ) دویست و پنجاه نفر خالص3

  ) تمام افراد خالص در ایجاد نسل بعد دخالت دارند.4

  د؟نمشترك باش نوريتنفس سلولی و تنفس د بین نتوان کدام موارد می -131

  فعالیت در غلظت پایین اکسیژن - ب    ATPتولید - الف

  مصرف ترکیب آلی با پنج کربن-د  تولید ترکیب آلی با سه کربن-ج

    ) الف و ج2    ) ج و د1

  ) الف و ب 4    ) ب و د3

 » ........................در طی مرحلۀ ادامۀ ترجمه زمانی که «ماید؟ ن کامل می نادرستیطور  رو را به یک جملۀ روبه کدام -132

1 (tRNA  جایگاهA  آمینواسید است،  یکحاويtRNA  جایگاهP باشد.نآمینواسید  حاملتواند  می  

2 (tRNA  جایگاهP ،حاوي چندین آمینواسید است ،tRNA  جایگاهA   یک آمینواسید باشد.بیش از  حاملتواند  نمیقطعًا  

  .حامل بیش از یک آمینواسید استقطعًا  Pجایگاه  tRNAاست،  tRNAفاقد  A) جایگاه 3

4 (tRNA  جایگاهA  ،حاوي چندین آمینواسید استtRNA  جایگاهP باشد. تواند متصل به آمینواسید می  

  . . . . . . . تثبیت کنند . توانند دي اکسیدکربن را همۀ گیاهانی که می -133

  کربنی را دارند. 3کربنی به ترکیبی  4توانایی تبدیل ترکیبی  –کربنی 4به صورت اسید آلی  )1

  دهند. در دماهاي باال فعالیت اکسیژنازي روبیسکو را افزایش می –) فقط هنگام روز 2

  هستند. هاي خشک داراي کارایی فتوسنتز باالیی در اکوسیستم –صورت اسیدهاي آلی پیش از ورود به واکوئل  ) به3

  کنند. تولید می NADPHدر مرحلۀ تاریکی  –) فقط درچرخۀ کالوین 4

  ؟نیستند در راستاي حفظ بقاي فرد هر دو رفتار ذکرشده در کدام گزینه، -134

  ) تشکیل حلقه اطراف فرزندان توسط گاوهاي وحشی و جستجوي راکون در رودخانه ها و آبگیرها1

  و به پشت افتادن مار هنگام خطري مونارك با تغییر فصل  ) مهاجرت پروانه2

  گیري و نزاع بین دو قوچ نر ) رفتار عنکبوت نر (بیوه سیاه) پس از جفت3

  ) تعیین مرزهاي قلمرو توسط چیتاي جوان و ساخت النۀ بزرگ توسط ماهی خاردار4
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 انواعی از ............ -135
  د اتیلن شوند.توانند با آلوده کردن گیاه، سبب افزایش تولیها، می) بازیدیومیست1

  کنند. هایی را که در اختیار داریم، تولید می بیوتیک ها، بیش از نیمی از آنتی) دئوترومیست2

  شوند، ممکن نیست تک سلولی باشند.ها که با تولید آسک تکثیر می) آسکومیست3

 توانند زیگوسپورانژ داشته باشند.دهند، نمیها که ریزوئید تشکیل می) زیگومیست4
  در مورد کاربردهاي مهندسی ژنتیک در پزشکی صحیح باشد؟ تواند نمیهاي زیر  یک از گزینه کدام -136

  .از بین بردنوعی بیماري ژنی وابسته به جنس را عالئم توان  درمانی (دارو) می  ) به کمک پروتئین1

  را کاهش داد. HIVس انتقال ویروامکان توان  شوند، می ) به کمک داروهایی که از طریق مهندسی ژنتیک تولید می2

  زاي غیرزنده پیشگیري کرد. توان از بروز بیماري توسط عوامل بیماري ورزي شده، می هاي دست ) به کمک واکسن3

  اي مبتال به نوعی ناهنجاري دستگاه ایمنی را درمان کنند. ) از طریق ژن درمانی توانستند براي اولین بار با انتقال آنزیم، دختر بچه4

 هاي قبل و بعد از گامی که با تولید ...................... همراه است، ............... بالفاصله در گام در چرخۀ کربس -137
  شود. مصرف می +NAD –) اولین دي اکسیدکربن 1
2 (ATP – FADH2 شود. تولید می 
   شود. مصرف می +NAD –) یون هیدروژن 3
 شود. دار احیا می نوعی ترکیب آدنین –) دومین دي اکسیدکربن 4

 باشد. هاري برخالف ویروس ...................... است و همانند ...................... می  ویروس -138
  باکتریوفاژ، فقط در سلول زنده قادر به تکثیر  –دار RNA) هرپس تناسلی، 1

  آدنو ویروس، فاقد کپسید چندوجهی –ر داRNA) زگیل، 2

  باکتریوفاژ، داراي کپسید مارپیچی  –دار DNA) آنفلوآنزا، 3

4(TMV ،DNA آدنو ویروس، فاقد پوشش غشایی  –دار  

   کند؟تکمیل می نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  -139

   .»تواند . . ي . . . برخالف . . . می با توجه به نمودار مقابل، در مرحله«

   ) نمایی ـ آهستگی ـ آهنگ رشد جمعیت کاهش یابد.1

   ) ایستایی ـ آهستگی ـ رقابت بین افراد جمعیت رو به افزایش باشد.2

   ي ایستایی باشد. تر از مرحله کم r) کاهش ـ نمایی ـ مقدار 3

   ی ـ عوامل وابسته به تراکم سبب افزایش رقابت شود.) آهستگی ـ ایستای4

   کند؟ طور صحیح تکمیل می کدام گزینه عبارت زیر را در رابطه با تیالکوئیدهاي افرا به -140

   . . . » . . . . به طور قطع . در هر زنجیرة انتقال الکترون که«

   شود. رون به تدریج کم میانرژي الکت –شوند  جا می هاي غشایی جابه ها به کمک پروتئین ) الکترون1

   شود. ذخیره می NADPHانرژي موقتًا در  –کند  دریافت می II) الکترون خود را از فتوسیستم 2

   سازي در زنجیره است. ATPپروتئینی داراي فعالیت  –شوند  جا می ها بین دو فتوسیستم جابه ) الکترون3

   پیوندند. ه یون هیدروژن میهاي برانگیخته ب الکترون –شود  ختم می NADH) به تولید 4

   کند؟ کامل می نادرستکدام گزینه، جملۀ زیر را به طور  -141

   »، ............. Ecoliپس از اضافه کردن الکتوز به محیط کشت باکتري در صورت کمبود گلوکز در محیط «

   شود. ) با اتصال آلوالکتوز به پروتئین مهارکننده، تغییراتی در شکل سه بعدي پروتئین ایجاد می1

   شود. جدا می DNAکند و از  ) بعد از عبور الکتوز از غشاي باکتري، مهارکنندة اپران لک تغییر می2

   یابد. ) غلظت سه آنزیم مورد نیاز براي متابولیسم الکتوز، هماهنگ با هم افزایش می3

   شود. مراز برداشته می پلی RNA) با اتصال آلوالکتوز به اپراتور، مانع حرکت 4
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 .»زمان با شرایط . . . . محیطی، در چرخۀ زندگی . . .  هم«؟ کند نمیوارد زیر عبارت مقابل را به درستی تکمیل چند مورد از م -142

  شوند. هاي هاپلوئید بدون کاهش تعداد کروموزوم تقسیم می کالمیدوموناس، سلول - مساعد –الف 

  دهند. کروماتیدي تشکیل میهاي دیپلوئید ساختارهاي چهار  ریزوپوس استولونیفر، سلول –نامساعد  –ب 

  یابد. دار نمو می به نوعی سلول تاژك ،کپک مخاطی پالسمودیومی، هر سلول هاپلوئید مقاوم –مساعد  –ج 

 سازند. هاي آمیب مانند، یک کلنی پرسلولی را می کپک مخاطی سلولی، تعدادي از سلول –نامساعد  –د 

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

 کند؟ تکمیل می نادرستی کدام گزینه عبارت زیر را به -143

  »اي است که .................. در جمعیت ..................، تاثیر انتخاب طبیعی به گونه«

  شوند. هاي میانه طیف ترجیح داده می اي بر فنوتیپ هاي آستانه حالت -هاي نعل اسبی خرچنگ) 1

  شود. ین افراد میانه طیف میاي جایگز هاي آستانه به تدریج یکی از فنوتیپ -هاي اولیه اسب) 2

 اي در ساختن خزانه ژنی نسل بعد، سهم زیادي دارند. هاي آستانه فنوتیپ -هاي متفاوت هاي ساکن در دو زیستگاه مختلف با رنگ ) حلزون3
  اي است. هاي آستانه احتمال بقاي افراد با فنوتیپ حد واسط از لحاظ گسترة وزن بیش از فنوتیپ -) نوزادان آدمی4

 ویروسی که .....................  هر -144
  شود. کند، از طریق آندوسیتوز وارد سلول میزبان می ) در دیوارة سلولی شکاف ایجاد می1

  رفته در ساختار پوشش آن منشأ ویروسی دارد.  کار به  ) در اطراف کپسید خود پوششی دارد، هر مولکول2

  درون کپسید آن وجود دارد.) کپسید آن چند وجهی است، سه نوع باز پیریمیدین 3

  ) داراي کارآمدترین شکل کپسید براي گنجاندن ژنوم ویروس است، با میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده است.4

 کند؟ تکمیل می نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به  -145
  ».................. در مهندسی ژنتیک، همۀ«

 باشند. وعی آنزیم محدودکننده می، داراي یک جایگاه تشخیص براي نپالزمیدها) 1
  مراز هستند. پلی DNAجهت آغاز فعالیت آنزیم  جایگاهی، داراي باکتریوفاژها) 2

  گردند. ها، ایجاد نمی هاي آن به سلول  ) جانداران تراژنی، درپی ورود وکتور3

 شوند. ها تولید می اپران فعالیت، در پی در طبیعت هاي محدودکننده ) آنزیم4
 وسنتز در گیاهان، در پی برانگیخته شدن الکترون .................هنگام فت -146

  شود. تولید می ATP، بعد از انتشار تسهیل شده یون هیدروژن، p680) کلروفیل 1

  شود. جبران می Iام عبور از پمپ غشایی تیالکوئید، کمبود الکترونی در فتوسیستم، بعد از مصرف کامل انرژي الکترون هنگP680) کلروفیل 2

  این الکترون در سطح خارجی غشاي تیالکوئید واقع شده است.  کنندة اولین گروه مولکولی دریافت، P700) کلروفیل 3

  شود. می NADPHآنزیمی غشایی است که باعث تولید ، ، گیرنده نهایی الکترونP700) کلروفیل 4

 هاي مخاطی پالسمودیومی . . . .  هاي مخاطی سلولی . . . . کپک در کپک -147
  شود. مانند متحرك حاصل می هاي آمیب هاگ از تجمع سلول –همانند ) 1

  .شود هاي هاپلوئیدي حاصل می نمو سلولجاندار جدید از  –برخالف ) 2

  گیرد. تر چرخۀ تولیدمثلی در قسمت دیپلوئیدي صورت می بیش –همانند ) 3

  .متصل به غشاء پالسمایی دارند DNAگیرد که  از جاندارانی تغذیه صورت می –برخالف ) 4

  .......در مرحلۀ ............... در مهندسی ژنتیک، ........ -148

  مانند. هاي پالزمید خاموش می در حین بیان ژن مورد نظر، سایر ژن –کردن  کلون) 1

  کند. هاي پالزمید را رونویسی می نوعی آنزیم برخی ژن  ها، باکتري  در همۀ –کردن  غربال) 2

  .شوند استر به ژل الکتروفورز اضافه می هاي تجزیه کننده پیوند فسفودي آنزیم –استخراج ژن ) 3

  شود. پالزمید توسط نوعی آنزیم شناسایی می DNAتوالی کوتاه و خاصی از  –نوترکیب  DNAساختن مولکول  )4
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  ...........»در گام ................ چرخه کالوین ...«کند؟ مقابل را به طور مناسب کامل می چند مورد در ارتباط با گیاهان، عبارت -149

  گیرد. تشکیل قند سه کربنه تک فسفاته از ترکیب سه کربنه تک فسفاته صورت می – 2الف) 

  شود. قند سه کربنه با مصرف انرژي به ترکیب آغازگر چرخه تبدیل می – 3ب) 

  شود. هاي آب در زنجیرة انتقال الکترون بازسازي می گیرندة نهایی الکترون – 2ج) 

  گیرد. کربنه همانند تجزیۀ آن توسط آنزیم روبیسکو انجام می 6 تشکیل ترکیب – 1د) 

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

 هاي فاقد رنگیزة فتوسنتزي ارغوانی صحیح است؟ کدام گزینه در رابطه با همۀ باکتري -150
  آورند. دست می هاي مورد نیاز براي ساخت قند را از تجزیۀ آب به الکترون )1

  کنند. تري تجزیه می هاي ساده ده را به مولکولهاي پیکر موجودات مر مولکول) 2

  کنند. انرژي الزم براي فتوسنتز را به کمک رنگیزة سبز خود دریافت می) 3

  کنند. براي تقسیم به نقطۀ خاصی از غشاي خود غشاي جدید اضافه می) 4

  توان گفت در ضمن انقراض گروهی .................. می -151

 گذار در خشکی قرار گرفت. داران تخم در اختیار نخستین مهره امانده تنه باقی، منابع ) پنجم1

  شناختی قرار گرفتند. ثیر تغییرات بومأداران ساکن خشکی، تحت ت ، مهره) سوم2

 آمدند. دارن ساکن خشکی از دریا بیرون ) دوم، اولین مهره3

  از بین رفتند. زي و آب زي خشکی داران انواع مهره، اکثر ) اول4

  لسنگی، بخش  . . . قطعاً . . .در هر نوع گ -152

  دهد. اکسید کربن را در بستره و توسط روبیسکو انجام میتثبیت دي –) اتوتروفی 1

  سازد.هاي سلولی ، ساختار تولیدمثلی خود را میبه کمک رشته –) هتروتروفی 2

  داراي تولیدمثل جنسی و غیرجنسی است. –) اتوتروفی 3

  آورد.مانند پدید میخود را روي اندام گرزهاي جنسی سلول –) هتروتروفی 4

 . . . . در هر نوع رفتار شرطی شدن، -153
   شود. ) تغییر رفتار ژنتیکی هرگز به نسل بعد منتقل نمی1

  شود. ) یک محرك بی اثر جایگزین محرك طبیعی می2

   تواند به محرك پاسخ مناسب دهد. ) جانور با آزمون و خطا می3

  شود. ز رفتار غریزي جانور می) محرك شرطی مانع از برو4

  یک آنزیم شد، درست باشد؟ –هاي بیدل وتیتوم که منجر به ارائۀ نظریۀ یک ژن  در مورد پژوهش تواند نمییک از موارد زیر،  کدام - 154

  ینین به سه دستهاي نیازمند به آرژه هتقسیم بندي جهش یافت -الف

  پپتیدي پلیة با چند زنجیر ییاه نپروتئی وجودعدم آگاهی از  -ب

  یافته عنوان جهش هاگ پرتو دیده بههر حساب آوردن  به -ج

  ینیناي جهش یافته در مسیر سنتز آرژه نشناسایی جایگاه ژ -د

  ) ب و ج4  ) ج و د              3  ) ب و د                2  ) الف و ج         1

 است؟ نادرستزیاد نور، کدام عبارت دربارة سازگاري گیاه نیشکر در پاسخ به دماهاي باال و شدت  -155
  اکسید به درون غالف آوندي نقش دارد. دي کربنمؤثر ی موجود در میانبرگ در انتقال م) سیستم آنزی1

  ترین کارایی عمل کند و مانع از افزایش دفع آب شود. تواند در دماهاي باال با بیش ) می2

  شود. میهاي غالف آوندي آزاد  ) در هنگام روز، ترکیب سه کربنی در سلول3

   کربن را فقط در ترکیب چهار کربنی تثبیت کند. اکسید ) قادر است دي4
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 محل انجام محاسبات

زمان آن کدام  -کند، مطابق شکل زیر است. نمودار مکان حرکت می هاxمحور زمان متحرکی که روي  -نمودار سرعت - 156

   است؟

  

1 (    2 (    
  

  

  

3 (    4(  

اند،  زمان از حال سکون در مسیري مستقیم شروع به حرکت کرده که هم B و A زمان دو متحرك - در شکل زیر، نمودار شتاب -157

 شود؟ ها با هم برابر می ي سرعت آن اي برحسب ثانیه، اندازه رسم شده است. در چه لحظه
  

1 (4      

2 (6      

3 (5/4      

4 (2      

طی  s2ر مسیر حرکتش را در مدتمتر آخ 60شود. اگر این گلوله  سکون رها می تاي از یک بلندي از حال در شرایط خأل، گلوله -158

 کند، بزرگی سرعت متوسط آن در کل مسیر حرکت، چند متر بر ثانیه است؟
m(g )
s


2

10 

1 (40  2 (30  3 (20  4 (10  

ي  کند، مطابق شکل مقابل است. در بازه ن عبور میها در مبدأ زمان از مبدأ مکاxزمان متحرکی که روي محور - نمودار تکانه -159

  هاي زیر صحیح است؟ یک از گزینه ، کدامt4 زمانی صفر تا
  

  

  کند.  جهت حرکت متحرك، دوبار تغییر می) 1

     دهد. ) شتاب متحرك دو بار صفر شده، ولی تغییر عالمت نمی2

   ترین فاصله را از مبدأ مکان دارد. بیش t2ي ) متحرك در لحظه3

   کند. ها حرکت میxصورت کندشونده در خالف جهت محور به t3ي تا لحظهt2ي ) متحرك از لحظه4

xصورت  به SI کت است، درها در حرx حرکت متحرکی که بر روي محور زمان - مکان ي معادله -160 t t t  3 23 باشد.  می 7

t ي زمانی بین در بازه 0 2 تاt sمتحرك چه نوع حرکتی دارد؟ ،   

      همواره تندشونده )1

      همواره کندشونده) 2

    ابتدا تندشونده و سپس کندشونده )3

    ندشونده و سپس تندشوندهابتدا ک) 4

v

t
t  1 t2
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 محل انجام محاسبات

2صورت به SIکند، در حرکت می xoyي حرکت متحرکی که در صفحه مکان هاي معادله -161 3 2x t t    2و 8y t   .است

  کدام است؟ SIدار سرعت آن درگذرد، بر ها میxاي که این متحرك از روي محور در لحظه

1(i j5 2
 

  2(j6


  3(j6


  4(i6


 

1F بر جسمی سه نیروي -162


، 2F


3F و 


1F شود و جسم ساکن است. اگر نیروي وارد میهاي مساوي  با اندازه 


حذف شود، در  

1F ي . . . و در . . . نیروي صورت جسم با نیرویی به اندازه آن


  نظر شود.) گیرد. (از وزن جسم صرف شتاب می 

1(F1- 2    جهت(F1- هتخالف ج    

3(F13- 4    جهت(F13-  خالف جهت  

 شود و جسم با شتاب ثابت و افقی وارد می 4kgاندازه و عمود بر هم بر جسمی به جرم ، دو نیروي همیرزمطابق شکل  -163
2

2
m

s
 

برابر با Fي نیروي باشد، اندازه 2/0کاك جنبشی بین جسم و سطح افقی برابر با کند. اگر ضریب اصط روي سطح افقی حرکت می

10چند نیوتون است؟ 
N(g )
kg

  

1(12     

2(20   

3(24  

4(16   

تاب کنیم تا دار و به سمت باالي آن پر اي برحسب متر بر ثانیه  مماس بر سطح شیب در شکل زیر، جسم را با چه سرعت اولیه -164

دار باال رود؟ متر بر روي سطح شیب 5جسم حداکثر 
3

10
3k

N(g , )
kg

     

1( 10    

2( 5  

3( 2      

4( 1   

ي  کند، برحسب زمان نشان داده شده است. اندازه در شکل زیر، نمودار نیروي وارد بر متحرکی که بر روي خط راست حرکت می -165

 ل حرکت چندي او ثانیه 4ي این متحرك در  تغییر تکانه
kg.m

s
     است؟ 

1( 36      

2 (24  

3( 28      

4( 32   
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 محل انجام محاسبات

 صورت به SI کند، در حرکت می 9m اي که روي محیط یک دایره به شعاع اي ذره ي مکان زاویه معادله -166
3 4

t 
    .است

3tي  ي شتاب این ذره در لحظه اندازه s 2 چند متر بر مجذور ثانیه است؟ 10( )   

10)2  صفر )1 3   3( 10  4(3 10   

   هاي زیر صحیح است؟ یک از گزینه در یک حرکت هماهنگ ساده، کدام -167

  دیگر است.  رعت و شتاب آن مخالف با یکشود، عالمت س که نوسانگر به مبدأ مکان نزدیک می هنگامی )1

  تر خواهد بود.  تر باشد، بسامد حرکت نوسانی آن نیز بیش هر چه جرم یک نوسانگر بیش) 2

  عالمت سرعت یک نوسانگر همیشه مخالف عالمت مکان آن است.  )3

  ي تغییر فاز نوسانگر یکسان است.  ، اندازهبرابرهاي زمانی  در بازه) 4

0صورت به SIي نوسانگري در هماهنگ سادهي حرکت  معادله -168 03 2 5x / sin( / t)  0ي است. چند ثانیه پس از لحظهt  عدب ،

1این نوسانگر براي دومین بار برابر با  5/ cm شود؟ می   

1(
1

15
   2(

7

15
  3(

11

15
  4(

14

15
  

xصورت به SIي بین بعد و سرعت نوسانگر در در یک حرکت هماهنگ ساده، رابطه -169 v /   2 2 39 3 6 است. بسامد  10

   اي این حرکت چند رادیان بر ثانیه است؟ زاویه

1(
1

9
   2(

1

3
  3( 3  4 (9  

ي  ي فاصله برابر انرژي پتانسیل کشسانی آن است، اندازه 8اي که انرژي جنبشی نوسانگري با حرکت هماهنگ ساده،  در لحظه -170

   ي نوسان است؟ نوسانگر از مبدأ نوسان، چه کسري از دامنه

1(
1

8
   2(

1

4
   3(

1

3
  4(

1

2
   

کشیده شده است، چند متر بر ثانیه  N100گرم است و با نیروي 10سرعت انتشار موجی عرضی در تاري که جرم هر متر آن  -171

 است؟

1 (1  2 (10  3 (100  4 (1000  

محیط  شود. اختالف فاز دو نقطه از این  و بـا سرعت ثـابت در یـک محیـط همگن منتـشر می 200Hzسامد ثابت موجی با ب -172

0ها را در مدت ي بین آن که موج فاصله  کند، چند رادیان است؟ ثانیه طی می /01

1 (4  2 (  3 (

2

  4 (

4

  

0صورت به SIتابع موجی در -173 2 15 10u / sin( t x)    اي از محیط که در مکان است. سرعت ذره
1

20
x m  قرار دارد، در

0tي لحظه  چند متر بر ثانیه است؟  

1/)2  صفر )1 5  3(/0 2  4(3  
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 محل انجام محاسبات

uي موجی با معادله -174 / sin( t kx)  0 2 در محیطی همگن با سرعت SIدر  120
m
s

در Bي طرف نقطه بهAي از نقطه 180

/برابر با B و A ي ي بین دو نقطه حال پیشروي است. اگر فاصله m9 بین این دو نقطه  Aي فاز با نقطه ي هم باشد، چند نقطه 2

  دارد؟ وجود

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

گیرد؟  متر قرار می اي برحسب میلی ها است، در چه محدوده طول موج صداهایی که گوش انسان در هوا قادر به شنیدن آن -175

  متر بر ثانیه است.) 340(سرعت صوت در هوا 

1 (  17 17000    2 (  20 2000  

3 (  34 34000    4 (  10 10000  

لیتر کم شود. اگر طی این  70ي  کنیم تا حجم آن به اندازه قدر متراکم می لیتر را آن 160ي  مقدار معینی گاز کامل با حجم اولیه -176

  یابد؟ درصد کاهش پیدا کند، سرعت انتشار صوت در این گاز کامل چند درصد کاهش می 36عمل فشار گاز 

1 (20  2 (36  3 (40  4 (64  

ي صوتی یک انتها بسته است. در یک مکان اگر بسامد صوت تشدید  ي صوتی دو انتها باز، دو برابر طول یک لوله طول یک لوله -177

هاي  ي صوتی یک انتها بسته هماهنگ سوم خود را تولید کند، در این حالت تعداد گره شده در این دو لوله یکسان باشد و لوله

  ي یک انتها بسته است؟ هاي تشکیل شده در لوله انتها باز چند برابر تعداد گره ي صوتی دو لوله

1 (
4

3
  2 (

3

2
  3 (2  4 (3  

از منبع صوت نصف شود، تراز شدت صوت براي این شنونده ي شنونده  اگر دامنه و بسامد یک منبع صوتی، دو برابر و فاصله -178

log)کند؟  چگونه تغییر می / )2 0 3   

1 (B18 یابد. افزایش می      

2 (B18 یابد. کاهش می  

3 (dB18 یابد. افزایش می      

4 (dB18 یابد. کاهش می  

 ؟نیستکاربردهاي پرتوهاي ایکس   یک از موارد زیر از جمله کدام -179

    هاي پوستی ي بیماري ) معالجه1

  ) استفاده در پرتونگاري2

    ي ساختار بلورها ) استفاده در مطالعه3

  برداري و عکاسی در مه و تاریکی ) براي فیلم4
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 محل انجام محاسبات

 شود؟ افزایش عرض هر نوار تداخلی در آزمایش یانگ مییک از عوامل زیر باعث  انجام کدام -180

 ي دو شکاف را از هم زیاد کنیم. ) فاصله1

  ها را کم کنیم. ي شکاف ي پرده تا صفحه ) فاصله2

 تر انجام دهیم. ) آزمایش را در یک محیط رقیق3

  تر استفاده کنیم. ) در خأل از نوري با بسامد بیش4

nدر محیطی با ضریب شکست اگر آزمایش یانگ را به جاي هوا  -181 
4

3
انجام دهیم، اختالف زمانی امواج رسیده از محل دو  

 شود؟ شکاف به محل تشکیل پنجمین نوار روشن چند برابر می

1 (
4

3
  2 (

3

4
  3 (

9

16
  4 (1  

 هاي این پرتو نور ....  شود. انرژي فوتون پرتو نوري از شیشه وارد  هوا می -182

      ) ثابت خواهد ماند.1

  ) افزایش خواهد یافت.2

      ) کاهش خواهد یافت.3

  ي تابش پرتو، هر سه حالت ممکن است. ) بسته به زاویه4

الکترونی از سطح الکترود فلزي که در معرض تابش قرار  نتواندیک ي فوتوالکتر ي بالمر در پدیده موج رشته ترین طول اگرکوتاه -183

  ي زیر ممکن است بتواند این کار را انجام دهد؟ موج کدام رشته ترین طول دارد، خارج کند، کوتاه

    ) براکت2    ) لیمان1

  ) پاشن4   ) پفوند3

ي  باشد، نوع تابش الکترومغناطیسی گسیل شده از این هسته MeV4اگر انرژي الزم براي برانگیختگی یک هسته برابر با  -184

hبرانگیخته از کدام نوع است؟  / J.s)  346 4 e)و  10 / C  191 6 10 

    ) فرابنفش2    ) فروسرخ1

  ) رادیویی4    ) گاما3

گرم از آن  5عمر دیگر باید بگذرد تا تنها  نیمهي رادیواکتیو متالشی شود، چند  گرم از یک ماده 150عمر  نیمه 4اگر در مدت  -185

  باقی بماند؟

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

  کدام مطلب درست است؟  -186

  شود. هاي انفجاري از مقدار کمی ماده منفجر شونده، حجم و مقدار بسیار زیادي از گازهاي داغ تولید می ) در واکنش1

  شود. کلرید تشکیل می نیترات، به کندي رسوب سفیدرنگ نقره کلرید به محلول نقره ) در اثر افزودن محلول سدیم2

  زنند. ب به سرعت زنگ می) اشیاي آهنی در هواي مرطو3

  آید. دهد و کاغذ به رنگ زرد درمی ي سلولز کاغذ بسیار کند رخ می ) واکنش تجزیه4

4اگر سرعت متوسط واکنش  -187 2 3A B C 1ثانیه برابر  30تا  20ي زمانی  در بازه 11 8/ mol.L .min   باشد و نمودار زیر مربوط به

تقریباً برابر چند موالر خواهد  40ي  تا ثانیه از ابتدا Aهاي واکنش باشد، قدرمطلق تغییرات غلظت  ز گونهتغییر غلظت یکی ا

 بود؟

1 (22/5  

2 (36/4  

3 (73/5  

4 (67/4  

 است؟ نادرستهاي زیر  یک از عبارت کدام -188
اکسـید را   دي اي رنـگ نیتـروژن   ز خودروهاست که با اکسیژن هوا ترکیب شده و گاز قهوههاي خروجی از اگزو مونوکسید از جمله آالینده ) گاز نیتروژن1

  کند. تولید می

  است. چوبهاي  دهنده به سوختن تراشه آهن در ارلن پر از اکسیژن همانند عامل سرعت الیافدهنده به سوختن  ) عامل سرعت2

2ي  ي واکنش تجزیه مرتبه )3 5N O1بر یک است و یکاي ثابت سرعت آنبراs.است  

هـا   دهنـده  هاي واکـنش  رود و مبناي این نظریه برخورد بین ذره کار می هاي بنیادي در فاز گاز به برخورد تنها براي توصیف واکنش ي نظریه) 4

 است.
  چند مورد از موارد زیر درست است؟ -189

  شوند. شدن پیوندهاي اولیه، پیوندهاي جدید تشکیل می فعال بعد از شکستهي  در هنگام تشکیل پیچیده –الف 

  هاي نظریه برخورد برطرف شده است. ي حالت گذار، برخی از نارسایی در نظریه –ب 

3Oدر واکنش  –ج  (g) باNO(g)گیرد ، برخورد مناسب میان عناصر یکسان انجام می.  

22ي  فعال در واکنش  شکل پیچیده –د  2NOCl(g) NO(g) Cl (g) صورت ، به
 

  است.

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

کنیم تا واکنش  را وارد میBوAمول از هر یک از گازهاي  2به حجم یک لیتر، در دماي ثابت،  )1در ظرف شماره ( -190

2 3 2A(g) B(g) C(g) D(g)  مول گاز  2) در همان شرایط، 2ي ( انجام شود. اگر در ظرف شمارهB مول  5/0وA کنیم،  را وارد

ي واکنش،  سرعت اولیه
1

4
ها، برابر  )، مجموع غلظت فراورده1در ظرف ( شود. پس از مدتی از آغاز واکنش ) می1برابر ظرف ( 

11 5/ mol.L1شود. سرعت واکنش در این لحظه با یکاي  می 1mol.L .s  3کدام است؟ 2 2 18 10(k mol .L .s )    
1(34 10  2(32 10  3(24 10  4(22 10  
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 محل انجام محاسبات 

    کدام مطلب درست است؟ -191

  دیگر است. دهنده با یک هاي واکنش ي حالت گذار، برخورد ذره ي برخورد و نظریه ) اساس نظریه1

  هاست. ها و فراورده دهنده سازي، تفاوت میان سطح انرژي واکنش ) انرژي فعال2

3 (H هاست. دهنده ي فعال و سطح انرژي واکنش فاوت میان سطح انرژي پیچیدهواکنش، ت  

 شوند. ي فعال مبدل می ها، به پیچیده ها پیش از تبدیل به فراورده دهنده ي برخورد، واکنش ) براساس نظریه4
)125است؟ نادرستکدام مطلب  زیرتوجه به نمودار  با -192 S J.K ) 2 2 2N (g) O (g) NO(g)  

  

25هاي رفت و برگشت در دماي  یک از واکنش ) هیچ1 C 1و فشارatmشود. تقریبًا انجام نمی   

727براي این واکنش در دماي G) مقدار عددي 2 C.مثبت است  

  تر است. شود از واکنش معکوس آن بیش ر مسیري که منجر به افزایش آنتروپی می) سرعت این واکنش د3

  وجود دارد.NO) در بین گازهاي خروجی از اگزوز خودروها گاز4

 شود؟ هاي زیر دیده می چه تعداد عبارت درست در بین عبارت -193
هاي سودمندي را  ک در ساختار خود، پس از ورود به بدن جانداران، واکنشدلیل داشتن الکترون ت گاز نیتروژن مونواکسید به - الف

  دهد. صورت می

سازي آن  تر باشد، انرژي فعال ها بیش ها و فراورده دهنده ، اختالف سطح انرژي واکنش»پیشرفت واکنش –انرژي «هرچه در نمودار  - ب

  تري را خواهد داشت. واکنش، مقدار بیش

  ي ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی است. عهده ترتیب به   بررسی چگونگی انجام یک واکنش بهبررسی امکان وقوع و  - پ

هاي چوب نسبت به قطعات چوب، به ترتیب مربوط به تأثیر  چنین تراشه ي قند آغشته به خاك باغچه و هم تر سوختن حبه سریع - ت

  ها روي سرعت واکنش است. دهنده کاتالیزگر و سطح تماس واکنش

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

 ي کلسیم کربنات . . . . . . است. آید و واکنش تجزیه دست می ي جامد یا مایع خالص، از تقسیم . . . . بر . . . . .  به غلظت یک ماده -194
  فازي 3 -جرم مولی -) چگالی2  فازي 3 -چگالی -) جرم مولی1

  فازي 2 -چگالی -) جرم مولی4  فازي 2 -جرم مولی -) چگالی3

 ارت صحیح است؟کدام عب -195
  شود. در تعادل، در سطح ماکروسکوپی همواره تبدیل مواد به یکدیگر انجام می )1

2یا  Pd) از2 5V O 2به عنوان کاتالیزگر در واکنش گازSO 2با گازO ود.ش استفاده می  

  پذیر است. هاي فیزیکی برگشت هاي خشک، از جمله واکنش هاي متبلور به نمک ) تبدیل نمک3

  رود. درصد مولی در مخلوط پیش می 28ي صنعتی و پر ارزش است، در شرایط مناسب فقط تا تولید  ) آمونیاك که یک فراورده4
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 محل انجام محاسبات 

 آن درست ذکر شده است؟ هاي زیر، تعادلی ناهمگن است و یکاي ثابت تعادل کدام یک از واکنش -196

1(1
2 2 2L.mol ,H S(g) I (s) HI(g) S(s)     2(1

3 2 4mol.L , NH (aq) H O(l) NH (aq) OH (aq)     

3(2 2 22 2L .mol ,Cu(s) Ag (aq) Cu (aq) Ag(s)     4(2 2
4 3 2mol .L , NH HS(s) NH (g) H S(g)   

0لیتر در دماي معین، مقدار 2اي با حجم  ي بسته واکنش تعادلی زیر را در نظر بگیرید. اگر به سامانه -197 شود، غلظت  وارد  NOمول /6

K)4چند مول بر لیتر خواهد شد؟ 2Nتعادلی )   2 22NO(g) N (g) O (g) 
1 (24/0  2 (12/0  3 (2/0  4 (4/0  

2A(g)کنیم تا تعادل  لیتر می 5اي به حجم  محفظهرا وارد  Aیک مول ماده  مقدار -198 B(g) C(g) ي  برقرار شود. پیشرفت واکنش تا لحظه

  در نظر بگیرید.) 25/0برقراري تعادل، چند درصد است؟ (ثابت تعادل واکنش را 
1(25%   2(30%   3(50%   4(80%   

گرم از  152لیتر واکنش دهند و درحالت تعادل  4اي به حجم  گرم گاز اکسیژن در محفظه 72اکسید با  گرم گاز گوگرد دي 160اگر  -199

132قدر است؟ ها باقی بماند، ثابت تعادل تقریباً چه دهنده واکنش 16(S ,O : g.mol )  
1 (1  2 (5/1  3 (2  4 (5/2  

2ي واکنش  هاي زیر درباره چند مورد از جمله -200 2 22 2H (g) O (g) H O(g)   گراد قابل قبول است؟ ي سانتی درجه 25در دماي 
  شود. هاي کامل محسوب می جزو واکنش ●

  رود. شدن پیش می تا مرز کامل ●

  از لحاظ ترمودینامیک نامساعد و از لحاظ سینتیک مساعد است. ●

  شود. شرایطی حتی درحضور کاتالیزگر انجام نمی  در هیچ ●

 پذیر است. در این واکنش با استفاده از اصول استوکیومتري امکان  محاسبه کمی ●
1 (4  2 (3  3 (2  4 (5  

 شود؟ ها می سمت فراورده افزایش آب به کدام تعادل زیر، باعث پیشرفت واکنش به -201

1 (22 2Ag(s) Pt (aq) Ag (aq) Pt(s)    2 (2 32 3 2 3Al(s) Cu (aq) Al (aq) Cu(s)    

3 (22 2Cu(s) Ag (aq) Cu (aq) Ag(s)    4 (2 2Zn(s) Fe (aq) Zn (aq) Fe(s)    

2تعادلی   در یک آزمایش مربوط به واکنش -202 2 2 9CO(g) H O(g) CO (g) H (g) , K  مول  6ها  دهنده ، از هر یک از واکنش

2COی اند. غلظت تعادل ) با شیر بسته وارد شده1مول در ظرف ( 30ها  و از هر یک از فراورده (g)  در این حالت، چند برابر

2Hغلظت تعادلی  O(g)  در حالتی است که شیر باز شود؟ 
1 (2/0  2 (1/0  3 (15  4 (10  

 کدام عبارت صحیح است؟ -203
  است. 7تر از  ها بیش آن pHها داراي اسیدند و  ) اغلب میوه1

  افزایند. بودن خاك به آن آهک می راي کاهش میزان بازي) ب2

  دهد. محیط را کاهش می pHهاي فلزات واسطه به محیط زیست،  ) ورود یون3

  هاي اسیدي یا بازي هستند. ) کودهاي شیمیایی، فقط شامل نمک4
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 محل انجام محاسبات 

 اسیدبازاسید مزدوجباز مزدوج  کند؟ کدام واکنش از ترتیب الگوي مقابل تبعیت می - 204

1 (HF(aq) H O(l) F (aq) H O (aq)  2 3  2 (NH (g) H O(l) NH (aq) OH (aq)  3 2 4  

3 (HSO (aq) CN (aq) HCN(aq) SO (aq)    2
4 4  4 (H O(l) HNO (aq) H O (aq) NO (aq)  2 2 3 2  

205 - 2H S(aq) است؟ نادرستي این اسید،  دار ضعیف است. عبارت کدام گزینه درباره دو پروتون اسید یک  

  ) در هر دو مرحله یونش این اسید، یون هیدرونیوم نقش اسید مزدوج را دارد.1

  تر است. بیش ي اول یونش، یون هیدرونیوم تولیدشده در مرحله  ي دوم یونش از غلظت ) غلظت یون هیدرونیوم تولیدشده در مرحله2

  تر است. ) قدرت بازي باز مزدوج مرحله دوم از قدرت بازي باز مزدوج مرحله اول بیش3

Sهاي موجود در محلول، غلظت یون  ) در بین یون4 (aq)2 تر است. تر و غلظت یون هیدرونیوم از همه بیش از همه کم  

 :جز به ،باشند نمیح مطالب بیان شده در مورد شناساگرها صحی تمام - 206
1 (pHشـود، مقـدار    هاي دیجیتالی با تقویت ولتاژ کوچکی که با واردکردن الکترود دستگاه درون محلـول ایجـاد مـی    سنجpH   محلـول را

  کنند. مشخص می

OH]1010) آب کلم سرخ در محلولی با 2 ]  شود. ه رنگ سبز ظاهر میب  

  سازند. یک محلول را آشکار می pHباشند که تغییرات  رنگ محلول در آب می هاي بی ) شناساگرها، ترکیب3

   ) شناساگر متیل سرخ در صابون، زرد و فنول فتالئین در آبلیمو، ارغوانی است.4

3Hهاي غلظت یون -207 O  وOH توانند باشند؟ گراد کدام نمودارها می سانتی ۀدرج 65و  25، 15ترتیب در دماهاي  در آب خالص به  

 
  ث  –ت  –) ب 4  پ  –ت  –) الف 3  ث  –ب  –) ت 2  ب  –ت  –) ث 1

 است؟ نادرستعبارت کدام گزینه،  - 208
Na) اگر به محلول حاصل از وارد کردن نمک1 O2 شود. به آب، چند قطره شناساگر فنول فتالئین اضافه کنیم، رنگ ارغوانی مشاهده می  

  دارد. 7تر از  کوچک pHو سرکه،  7تر از  بزرگ pH) خون انسان، 2

OH]ثابت مانده و  wKه کنیم، ) اگر به آب خالص در دماي ثابت، مقداري باز قوي اضاف3 (aq)] یابد. افزایش می  

H]و  wKهاي آبی و غیر آبی، با استفاده از  ) در محلول4 O (aq)]
OH]توانیم  ، می3 (aq)]دست آوریم. را به  

 . . . نمکی . . . . است و در محلول نمک . . . . ، . . . .  نمک . - 209
1( KF ،بازي ،CH COONa3شوند. ها آبکافت نمی ها و آنیون کدام از کاتیون ، هیچ  

2( NH NO4 NH، اسیدي، 3 F4شود. بکافت می، تنها کاتیون آ  

3( CaCl2 ،خنثی ،NaCNشود. ، تنها آنیون آبکافت می  

4( Ba(NO )3   شوند. ، کاتیون و آنیون هر دو آبکافت میFeCl3، خنثی، 2
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 محل انجام محاسبات 

1pHل هیدروکلریک اسید با لیتر محلو میلی 400 به -210  ،100 10لیتر محلول سدیم هیدروکسید  میلی 2/ mol.L افزاییم.  می

pH چه رنگی قابل مشاهده است؟شود و با افزودن متیل سرخ به محلول نهایی، محلول به  قدر می محلول حاصل تقریباً چه 
(log / )2 0 3  

1( 1 1 )2  سرخ – /4 1) 3  سرخ – /7 1) 4   زرد – /4   زرد – /7

211 - HA  وHB د (هر دو اسیدهاي ضعیفی هستنaK 310تر از  ها کوچک آن ) اسید 1است). در ظرف (HA  با غلظت

10 5/ mol.L ) اسید 2و در ظرف (HB  10با غلظت 5/ mol.L  .اگر مقدار حل شده استpH ) 2/1اندازة  )، به1در ظرف 

a) باشد، نسبت 2در ظرف ( pHتر از مقدار  واحد کوچک

a

K (HB)
K (HA)

  تقریباً کدام است؟ 

  2 0 3 3 0 5 5 0 7(log / , log / , log / )     

1( 250   2(  34 10   3(  26 10   4( /15 8   

212 - 0 CH)3لیتر محلول استیک اسید  /5 COOH) 3، با 3pH /  2و درصد یونش لیتر محلول  تقریب با چند درصد، به /5

12pHباریم هیدروکسید با   2دهد؟  طور کامل واکنش می به 0 3 3 0 5 5 0 7(log / , log / , log / )    
1 (1   2 (/0 5   3 (2   4 (/0 4   

 است؟ رستنادکدام گزینه  - 213
  دهد.  دهد و عدد اکسایش گونۀ دیگر را کاهش می اي است که الکترون از دست می ) کاهنده، گونه1

  برابر عدد اکسایش نیتروژن در منیزیم نیتریت است. دو  کرومات، ) عدد اکسایش کروم در یون دي2

  کاهش است. –هاي اکسایش  ) واکنش تجزیۀ پتاسیم کلرات برخالف واکنش تجزیۀ کلسیم کربنات، جزو واکنش3

  هاي همواره اکسنده هستند. سولفات و سولفید گونه  هاي پرکلرات، ) یون4

 –شد و واکنش اکسایش  هاي سیاه و سفید استفاده می چند مورد از مطالب زیر در مورد فیلم عکاسی که درگذشته براي تهیۀ عکس - 214
 ؟باشد نمیکاهش رخ داده در آن، صحیح 

  ار ریز نقره برمید در ژالتین است.بلورهاي بسی حاوي ●

Agواکنش کاهش به صورت  ابتدا نیم ● (s) e Ag(s)   دهد. واکنش اکسایش رخ می و سپس نیم  

●Br  باشد. کاهنده و برم تولیدي به صورت مایع می نقشدر  

  است. 2برابر ربوطه، در واکنش موازنه شدة ممبادله شده  هاي تعداد الکترون ●

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

  نشدة مقابل کدام عبارت درست است؟ با توجه به واکنش موازنه - 215
و 500

3 2 2
Ag CCH OH(g) O (g) B(g) H O(g)    

1( B شود. ترین کتون تبدیل می هاي متیل قرار دهیم، به ساده هاي آن گروه آلدهید است و اگر به جاي هیدروژن ترین ساده   

   است. 6مجموع ضرایب استوکیومتري مواد پس از موازنه برابر  )2

3( B شود. در حضور نقره اکسید، کاهش یافته و به فرمیک اسید تبدیل می   

   است. HOClبرابر عدد اکسایش اتم اکسیژن در ترکیب Bعدد اکسایش اتم کربن در ترکیب  )4
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 محل انجام محاسبات 

3در واکنش موازنه نشدة  - 216 2 2 2 2 2CH CH CH COOH O CO H O   هاي  پس از موازنه تغییر مجموع عدد اکسایش اتم

 شده در این فرایند است. هاي مبادله کربن برابر . . . بوده و . . . الکترون
  تر از بیش - 6 )4  برابر با -6 )3  برابر با -20 )2  تر از بیش - 20 )1

1براثر وارد کردن تیغۀ  - 217 0لیتر محلول  میلی 100گرمی از نیکل در  /77 نیترات، پس از پایان واکنش به طور  (II)موالر مس  /2

159رسد؟  کامل، جرم جامد موجود در ظرف به چند گرم می 64(Ni ,Cu : g.mol )   
1 (/1 18    

2 (/1 28    

3 (/1 87    

4 (/1 42   

 است؟ نادرستآهن که در شکل زیر آمده است، کدام گزینه  –الکتروشیمیایی استاندارد روي   با توجه به سلول -218
0 2 0 20 76 0 44(E (Zn / Zn) / V ,E (Fe / Fe) / V)      

     شود. سلول آند افزوده نمی ) با گذشت زمان بر شدت رنگ محلول الکترولیت نیم1

  شود. ۀ آهن افزوده می) با گذشت زمان از جرم تیغۀ روي کاسته و بر جرم تیغ2

  درستی نشان داده نشده است. ها در این مدار به ) جهت حرکت یون3

/سنج عدد  ) ولت4 V0   دهد. را نشان می 32

 کدام مطلب در مورد شکل زیر صحیح است؟ -219

 
  یابند.  به تیغه روي جریان می SHEسلول  ها در مدار بیرونی از سوي نیم ) یک سلول گالوانی است و الکترون1

  کنند. سمت تیغۀ پالتینی حرکت می ها به ) در این سلول کاتیون2

  شود.  ) با عبور الکتریسیته از مدار وزن تیغه روي کم و وزن پالتین زیاد می3

0) اگر 4   شود.  لیتر گاز هیدروژن در کاتد آزاد می STP ،24/2ط مول الکترون از مدار بیرونی عبور کند در شرای /1

   :جز بهاند  نادرستهاي زیر  تمام گزینه -220

     آید. دست می در فرایند صنعتی تولید سدیم در سلول دانز، سدیم مایع در قطب مثبت و گاز کلر در قطب منفی الکترودها به )1

   شود. لکترود کاتد است که در آن انرژي الکتریکی به انرژي شیمیایی تبدیل میجزء اصلی غشاء، الکترود آند و ا ) سلول سوختی شامل سه2

   اي از جنس فلز نقره است. ) در آبکاري قاشق فلزي با نقره، الکترود کاتد تیغه3

تولید  CO2هاي گاز  ) در تولید آلومینیم طبق فرایند هال، اطراف الکترودي که به قطب مثبت منبع جریان برق متصل است، حباب4

   شود. می


