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 ؟است نادرستهاي كدام گزينه  معني بعضي از واژه - 1

  والت: سبزيجات)، (اقبال: خوشبختي)، (خلنگ: علف جارو)ق(ب) 1

    زدن: آواز دادن)ال(خيره خير: سريع)، (خاييدن: جويدن)، (ص )2

  كار)، (غليان: جوشش) (طالع: برآينده)، (عنود: ستيزه) 3

  (محاورات: گفتگوها) (مهمل: كالم بيهوده)، (واصف: ستاينده)، )4

 ؟يابيد نميدر كدام بيت غلط اماليي   - 2

  خشتي دو نهند بر مقاك من و تو  از تن چو برفت جان پاك من و تو) 1

  باد فراغت به باغ بر زد و برها ببرد  داشتم از شاخ عمر وعدة برخوردني) 2

  رسيدگويد  خواهم و مطرب كه مي مي مي وجه    ديابر آزاري برآمد باد نوروزي وز) 3

  تيره چون چاه و موحش است چو غار    راغ و باغ مخالف جاهت )4

 ؟ترتيب در كدام گزينه آمده است به» ، خانة امواترزلاز گلوي كوچك رود، كوير، ترس و «پديدآورندگان آثار  - 3

  پور، پيرلوتي، صادق هدايت، چارلز ديكنز قيصر امين) 1

  تايوسكيپور، علي شريعتي، صادق هدايت، داس مصطفي علي) 2

  پور، پيرلوتي، غالمحسين ساعدي، چارلز ديكنز قيصر امين) 3

  پور، علي شريعتي، غالمحسين ساعدي، داستايوسكي مصطفي علي )4

 ؟يابيد مي» تشبيه«در كدام دو بيت آراية  - 4

  ها كه در دوران هجرانت بسي افتاد مشكل  اال يا ايها المهدي مدام الوصل ناولهاالف) 

  ها حق از آينة رويت تجلي كرد بر دل  هرت حقيقت را كجا يابدبهره از م ب) دل بي

  ها ز غرقاب فراق خود رهي بنما به ساحل  لياريك و بيم موج و گردابي چنين هاج) شب ت

 لهامالدنيا و اه  متي ما تلق من تهوي دع  فيضفشان اي  د) چو بيني حجت حق را به پايش جان

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

  درست آمده است؟ نهيدر كدام گز »هيكنا -صيتشخ -هاميا -تناسب هاميا -جناس« يها هيبه لحاظ داشتن آرا اتيقرار گرفتن اب بيترت - 5

  نجايبرون شد دل سرمست من از دست ا كه  نجايخواجه و بگذار مرا مست ا يبگذر ا )الف

  نجايبست ا فرو ريآورد و به زنج دلم  كشان يكه غمش مو نجايچون توانم شد از ا) ب

  نجايحال آمد و بنشست ا فتهيدل ش نيا  نوخاسته كز مهر رخش ةفتن نيا ستيك) ج

  نجاينا گه بشد از دستم و بشكست ا شهيش  خوردم يدوش كز ساغر دل خون جگر م )د

  نجايدلسوخته در شست ا ةچو آن خست صد  ورطه كه هست نيخواجه در ينام خواجو مبر اهـ) 

  ب ،الف ،د ،ج  ،ـه) 2    ـه ،ب، د، ج ،الف) 1

  ب ،ـه ،ج، د ،الف) 4    الف ،ب ،ج ،د ،ـه) 3
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  است؟ »مسند« تيدر چند ب» رديف« ينقش دستور - 6

  ناتوان به نيشود ا يآخر ك كه    ديمن بپرس بيخدا را از طب )الف

  خاكش ز خون ارغوان به بود    سرو ما گشت ماليكان پا يگل )ب

  از بخت جوان به ريپ يرا كه    رانيجوانا سر متاب از پند پ) ج

  گوشم در جهان به ديمروار ز  ست دهيچشم كس ند گفت يم يشب) د

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  كي) 1

 ؟است نادرستبا توجه به بيت زير، كدام گزينه  - 7

 »از خاطر / كاين سابقة پيشين تا روز پسين باشد دشبآن نيست كه حافظ را رندي «

  خورد. سه واژه مشتق به چشم مي) 2  وجود دارد.تركيب وصفي در بيت  واضافي و ديك تركيب ) 1

  يك فعل اسنادي در بيت است. )4    يك مفعول در بيت وجود دارد.) 3

 ؟قرابت دارد» كل شيء يرجع الي اصله«مفهوم كدام گزينه با عبارت  - 8

  گرم اجازت رجعت همي دهي شايد  كنون چو كار مرا هيچ استقامت نيست) 1

  يك زمين و آسمان از اصل خود دوريم ما  ان يافتنپرتو خورشيد جز در خاك نتو )2

  به دريا همچو سيل خوشخرام آورد مستان را  كمند جذبه حب الوطن ز وادي غربت )3

  نظر كنم همه اصل است و فرع اصالً نيست  به چشم يقين جهان چو فرع و تو اصلي و گر )4

 ؟نيستمفهوم كدام بيت با ساير ابيات يكسان  - 9

  كند نورش كه دايم در لباس سايه جوالن مي    تاب عشق را نازمزوال آف فروغ بي) 1

  زوال ملك صورت ملك معني در كنار بي  هيچ كس را نامده است از دوستان در راه عشق) 2

  اي كه مصون است و ايمن از نكبات مدينه  جهان حسن قديم است و عشق لم يزلي )3

  زوال آمد و و عشق ما قديم بيجمال ا  چو با عشق رخش ما را قديم افتاده بود الفت )4

 ؟داردنكدام گزينه با بيت زير قرابت مفهومي  -10

 »پادشاهي كه طرح ظلم افكند / پاي ديوار ملك خويش بكند«

  كه پيش از دانه فرياد از نهاد آسيا خيزد  مسلم كي گذارد نالة مظلوم ظالم را) 1

  سازد رعيت را ميستمگر لشكر بيگانه   دست خود كند بيدادگر بنياد دولت را به) 2

  نصيب تير شود پر چو از عقاب برآيد  رسد به ظالم ديگر همان ذخيرة ظالم) 3

  كند ويران نسيمي خانة صياد را مي  پايداري نيست در آب و گل بنياد ظلم )4
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 ١٥-١١األصّح و األدّق في الجواب للترجمة أو التعريب أو المفهوم (عّين:( 
 »: ٍم يعِقلونَآلياٍت لقو  كإّن في ذل« -11
  كنند! ها فكر مي واقعاً گروهي هستند كه به آن نشانه) 1
 انديشند! هايي است براي گروهي كه مي يقيناً در آن نشانه )2
  كنند! مسلماً گروهي هستند كه در آن آيات تأمل مي) 3
  انديشند! هايي كه وجود دارد، به درستي مي گروهي در آن نشانه )4
 »…ما بايد كساني را كه «!»: ن ألّن العلماَء أكثر الّناس خدمةً اآلَخري یذين هم أكثر علمًا علعلينا أن نفضِّل الّ « - 12
 ترجيح بدهيم، زيرا دانشمندان خدمتگزارترين مردم هستند!  تر است بر ديگران ) دانش آنان بيش1
  تر است! يش) از جهت دانش باالتر هستند بر ديگران برتري دهيم، چون خدمت دانشمندان به مردم ب2
  رسانند! تر به مردم سود مي تري هستند نسبت به سايرين باالتر بدانيم، زيرا دانشمندان بيش ) دانشمندان بزرگ3
 كنند! تري به مردم مي ) علم آنان بسيار زياد است بر ساير افراد ترجيح بدهيم، زيرا دانشمندان بزرگ، خدمت بيش4
 عيِّن الّصحيح: -13
دم، شكار كرد موفق شد، زيرا كه  سپيده هنگامكسي كه  !»:رصةمع الفجر، نجح ألّنه اغتنم الفاّلذي بادر الّصيد «) 1

 ها را غنيمت شمرد! او فرصت
  اش را بچشد، كسي كه تلخي زندگي و شيريني »:حقيقتها! یو حالوتها فقد َتعرَّف عل ةالحيا ةَمن تذّوق مرار «) 2

  را شناخته است! حقيقت 
مؤمن اجازه ندارد دنيا را ترك كند،  !»:یالعقب یللحصول عل ةأن تُترك الدنيا بل يجعلها وسيلالمؤمن ال يسمح «) 3

  دهد! قرار مي  دست آوردن آخرت، وسيله را براي به بلكه آن
هاي مسلمانان  در كتاب !»:ون أّنهم قد طرحوها ألّول َمّرةٍ في كتب المسلمين نظريات كان األوروبّيون يعتقد« )4

  اند! داشتند كه ايشان براي اولين بار مطرحشان كرده ها اعتقاد مي ت كه اروپايينظرياتي اس
 »َلن يقتلوا الُحلم في الياسمينُغزاة لِئن َقتلوا ورَدنا / فَ « عّين الّصحيح في المفهوم: -14
    !م وطننا بغصب المدن و قتل مقاتليناهدِّ يستطيع العدّو أن يُ  ال )1
  ی!اُالخر  ةللمرّ  ةمين، تنبت ورود جديدن يهدموا حدائق الياسإ، ةطغا )2
    !يلين لك الحديد یقو بر تبلغ ما تريد/ و بالتّ أال بالصّ  )3
  !ال يمكن لألعداء إخراج اآلمال من قلوب شعبنا بقتل شبابنا )4
 »:هاي كار آسان گردد! گردد تا سختي كه شرايط سخت باشد، مدير به دنبال كارمندي مي هنگامي« -15
  وضاع صعبة، يفّتش المدير عن عامل يسهِّل الشدائد في العمل!عندما تصبح األ )1
  المديرة تبحث عن الموّظفة تصبح بها صعوبات العمل سهل حينما تکون األوضاع معّقدًة! )2
  ی تصبح صعوبات العمل سهلة!حينما تکون األوضاع صعبة، المدير يفّتش عن موّظف حتّ  )3
  مدير عن الموّظف لکي يسهَّل الشدائد عمله!ال عندما األوضاع تکون معّقدًة، يبحث )4
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 :ينوعه عن الباق يختلفعّين الفعل المعتّل  -16

  الحسد! كال تخف مّما ينفع اآلخرين و اتر  )1

  ال َتْرُج إّال رّبك الکريم! ،يا صديقي )2

  قال المتکاسل إّنه لم يزد علی ما فعله صديقه! )3

 هذا الّزمن! يف لتُدم اُالُخوَّة بيننا کّلنا أبناء البشر )4

17- :   عيِّن الجملة الوصفية في محّل جرٍّ

  القرون الجميلة َظَهَرت کالفّضة البراقة في ضوء القمر! )1

  »ِمن المؤمنيَن رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه« )2

  حينما َسِمَع حنظلة نداء المنادي َيْدُعو إلی الجهاد أْسَرَع نحَو ساحِة القتال! )3

  حول حفلة عظيمة َتْنَعِقُد في مدرستنا في اُالسبوع القادم! ُاريد أن أتکّلم )4

 في المبني للمجهول: الخطأعّين  -18

  خِرَجِت الطالباُت ...!: اُ ُاخِرُج الطالباِت من الّصف بعض االوقات )1

  ي جميع الّلحظات!: ُيشَکر ربُّکم ...َتشکروَن رّبکم ف )2

  خَدميَن في ...في الدائرة هذا االسبوع!: ُتستَ  كِ خِدمنستَ يَ  )3

  نا المعّلموَن في کثير من األمور!: ُنساَعد في ...ساِعديُ  )4

 عيِّن المفعول المطلق البيانّي: -19

  خدمة صادقة! ینخدُم وطنًا يحتاج إل )1

 هذه اُالّم قد ألبست ولدها الّصغير لباسًا نظيفًا! )2

  ُاْعُف عن خطيئة نادم ينتظر منك عفوًا حّقًا! )3

  سان الشريف بالّلغو مرَّ الكرام!َيمرُّ اإلن )4

 الحال؟ ما جاَءتعبارٍة  يّ أ يف -20

 !يأصبحُت َفِرحًا لّما َسِمعُت خبَر نجاح صديق )1

  بعَد دقائق عاَد الفارُس نادمًا و قال: ُولدُت ِمن جديٍد! )2

  المؤمناُت َيْدُخلَن الجّنة يوم القيامة شاکراٍت! )3

  الغرفة صامتتيِن! يتلعُب اُالختان الصغيرتاِن ف )4
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  ؟هايي براي اهل خرد و انديشمندان وجود دارد يك از موارد زير، نشانه در كدام - 21
  »انَّ في خَلقِ السماوات و االرض و اختالف اللّيل و النّهار) «1
  »ق فسوي و الّذي قدر فهديالّذي خل) «2
  »…في خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر   ما تري) «3
  »و هي تمرّ مرّ السحاب ةدو تري الجبال تحسبها جام) «4
  است؟ يدور از ذهن بودن معاد جسماني براي منكران آن، مفهوم كدام عبارت قرآن - 22
  »قال رب ارجعون) «2    »هيهات هيهات لما توعدون) «1
  »اولئك الّذين كفروا بايات ربهم) «4  »الدنيا الّا لهو و لهب ةو ما هذه الحيا) «3
  شود؟ با عمل به كدام دستورالعمل قرآني محقق مي ،ها حل مشكالت آدمي با وجود تمامي توطئه - 23
  »قل إن كنتم تحبون اهللا فاتّبعوني) «1
  »و توكّل علي الحي الّذي ال يموت) «2
  »سعي لها سعيها و هو مؤمن و ةو من أراد اآلخر) «3
  »ةيا ايها الّذين آمنوا استعينوا بالصبر و الصال) «4
  ها در كدام آيه بيان شده است؟ گيرد و ريشة فزوني يافتن ارزش اعمال انسان سايرين قرار مياعمال چرا عمل امامان و پيامبران معيار و ميزان سنجش  - 24
  »في القربي ةقل ال اسألكم عليه اجراً اال المود« -اند يا ديدهها را در دن چون ظاهر و باطن اعمال انسان )1
  »من خردل اتينا بها و كفي بنا حاسبين حبةو ان كان مثقال « -اند ها را در دنيا ديده ) چون ظاهر و باطن اعمال انسان2
  »بيفي القر ةقل ال اسألكم عليه اجراً اال المود« -ها عين حق و حقيقت است ) چون اعمال آن3
  »من خردل اتينا بها و كفي بنا حاسبين حبةو ان كان مثقال « -ها عين حق و حقيقت است ) چون اعمال آن4
  نماز و روزة فرزندي كه با نهي پدر و مادرش به سفري برود كه آن سفر بر او واجب نبوده، چگونه است؟  - 25
  ا كند.صورت تمام بخواند و روزه خود را قض ) در هر صورت نماز خود را به1
  اش را بگيرد. ) فقط اگر بيش از ده روز قصد اقامت دارد، بايد نماز را تمام بخواند و روزه2
  تر از ده روز اقامت دارد، بايد نماز را به صورت شكسته بخواند ولي روزه را بگيرد. ) اگر كم3
  اش را نيز بگيرد. صورت كامل بخواند و روزه ) در هر صورت بايد نماز خود را به4
ها مستلزم تشكيل حكومت اسالمي است و اين موضوع را  ها و عمل به آن يابيم كه اجراي آن در بيان امام خميني (ره) با دقت در چه چيزي درمي - 26

 وجو كرد؟ توان در مفهوم كدام آيه جست مي
  »لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان« -) ماهيت و كيفيت احكام شرع1
  »…لقد منّ اهللا علي المؤمنين اذ بعث فيهم رسوالً من انفسهم « -) ماهيت و كيفيت احكام شرع2
  »…لقد منّ اهللا علي المؤمنين اذ بعث فيهم رسوالً من انفسهم « -) نظام سياسي اسالم3
  »قل اطيعوا اهللا و الرّسول فان تولّوا فانّ اهللا ال يحب الكافرين« -) نظام سياسي اسالم4
كدام گزينه بيانگر آن عبارات معياري معرفي كنيم، » نجات هميشگي از ورطة گمراهي«و » حجيت سخن و عمل اهل بيت«بخواهيم براي اگر  - 27

  خواهد بود؟
  »…انّي تارك فيكم الثقلين « -»…انّما يريد اهللا ليذهب عنكم الرّجس ) «1
  »…رف امام زمانه من مات و لم يع« -»…انّما يريد اهللا ليذهب عنكم الرّجس ) «2
  »…انّي تارك فيكم الثّقلين « - »…يا ايها الرّسول بلغ ما انزل اليك ) «3
  »…من مات و لم يعرف امام زمانه « - »…يا ايها الرّسول بلغ ما انزل اليك ) «4
 ت ائمة اطهار (ع) بوده است؟يك از اقداما ساز كدام هاي مورد احترام پيامبر (ص) مصداق چه چيزي و زمينه انزواي جهادگران و شخصيت - 28
  داشتن ارتباط با ياران خود مخفي نگه - ) تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت قيصري و كسرايي1
  پاسخ به نيازهاي مؤمنان از طريق معنوي و غيبي - ها و الگوهاي غير قابل اعتماد ) ظهور شخصيت2
  نيازهاي مؤمنان از طريق معنوي و غيبي پاسخ به  - ) تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت قيصري و كسرايي3
  داشتن ارتباط با ياران خود  مخفي نگه - ها و الگوهاي غير قابل اعتماد ) ظهور شخصيت4
ترتيب انجام چه كارهايي از جانب حاكم اسالمي  ، به»عدم تندروي«و » معذور بودن نزد خداوند«اشتر براي  مطابق فرمايش امام علي (ع) به مالك - 29

  باشد؟   ضروري مي
 مشورت نكردن با ترسو -) مساوي قرار ندادن نيكوكار و بدكار1
 مشورت نكردن با ترسو -) رفع مشكالت محرومان2
  نگريستن به بزرگي حكومت خداوند -) مساوي قرار ندادن نيكوكار و بد كار3
  نگريستن به بزرگي حكومت خداوند -) رفع مشكالت محرومان4
  شود؟ كدام مفهوم برداشت مي» …و ال تنكحوا المشركين حتي يؤمنوا  …المشركات حتي يؤمنّ  و ال تنكحوا«از عبارت قرآني  - 30
  ها است. ) از شروط ازدواج مؤمن بودن زن و مرد و اجازة والدين آن1
  كند. كه مؤمن به فرمانبري از خدا دعوت مي كند، در حالي ) منافق اعضاي خانواده را به نافرماني از خدا دعوت مي2
  داوند با بيان شرط ايمان در انتخاب همسر، آيات خود را تبيين كرده است شايد كه آنان متذكر شوند.) خ3
  كنند كه فرزندانشان مؤمن بوده و در ازدواج نيز آن شرط را رعايت كنند. ) پدر و مادر با ايمان تالش مي4

  فرهنگ و معارف اسالمي
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   7: ةصفح   
 

                 
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. 

 

31- The police ordered him … anybody leave the building until further notice. 

1) don’t let  2) not let 

3) to don’t let  4) not to let 

32- I had a serious accident yesterday and my leg … . 

1) had been broken  2) was broken 

3) has broken  4) breaks 
33- He made his workforce work … and quickly to finish the project until the end of March. 

1) inventively  2) shockingly 

3) expensively  4) confusingly 

34- Everybody expected her to be angry but Mary was quite … about what occurred. 

1) involved  2) amused 

3) confused  4) managed 

35- Writing was her first …, but everyone knew she couldn’t make a living by writing books. 

1) average  2) pressure 

3) choice  4) observation 

 

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. 

 

During each Summer Olympic Games, 28 different sports are played. The … (36) … of sports played at 

the Olympics don't change very often, and the process for … (37) … them is long and difficult. So it came 

as a big surprise in 2005 when the International Olympic Committee (IOC) announced that it wanted to 

add new sports to the Summer Olympic Games.  … (38) …, the list of sports hadn't changed in 70 years. 

 At a meeting in Singapore in 2005, the IOC voted on each of the 28 events from the Olympic Games 

in Athens, Greece. They wanted to choose which sports … (39) … at the 2016 games. There are many 

reasons why some sports … (40) … the list while others don't, but it's important that these sports are 

popular around the world, and played in many different countries. 

 

36- 1) kinds  2) areas 3) records 4) scenes 

37- 1) to change  2) that change 3) changing 4) being changed 

38- 1) In other words  2) At that time 3) In addition 4) Even though 

39- 1) was going to be played  2) had played 

3) would be played  4) will play 

40- 1) realize  2) perform 3) improve 4) make  

انگليسي   زبان
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 8 :ۀصفح تجربیاختصاصی نظام قدیم  ریاضی  – مرداد ماه 10 – العاده وقفآزمون 

 

 

 

22نمودار اگر -41 6y x bx   به صورت مقابل باشد، مقدار b   کدام است؟ 

1 (4         

2( 4 

3 (8 

4( 8 

 پذیر است؟  زیر، وارون کدام یک از توابع -42

1 (
; x

xf (x)
x ; x

  
  

1
0

0

  2 (
x ; x

f (x)
; x

x

  
 


2 0

1
0

 

3 (
x ; x

f (x)
x ; x

  
 

2

0

0
 4 (

x ; xf (x)
| x | ; x

  
 

0

0
 

015tan اگر -43 a باشد، حاصل کسر
0 0

0 0

3 75 2 105

15 105

sin( ) sin( )

cos( ) cos( )



 
 رابر است با:   ب aبرحسب 

1 (
a

5

1
 2 (

a
5

1
 3 (

a1

5
 4 (

a1

5
 

2axfنمودار تابع -44 (x) b  0از نقاط 7( , ) و
10

24
3

( ,  ؟ کند طولی قطع می ها را با چهxتابع محور گذرد. این  می (

1 (
1

2
 2 (1 3 (2 4 (

3

2
  

4اگر تابع  -45 2f (x) [ x] a[ x]    2درx  گاه مقدار این حد کدام است؟ ( حد داشته باشد، آن[   ، نماد جزء صحیح است.)[

1 (
1

2
 2 (5 3 (

1

2
 4 (10  

اگر  -46  1

3
P A  ،  1

4
P A | B  و  1

2
P B | A   ،باشد P B  کدام است؟ 

1 (
4

9
  2 (

1

4
  3 (

2

3
  4 (

3

4
  

23 ، نمودار سهمی به معادلۀm یرکدام مجموعه مقاد به ازاي -47 1y x mx   همواره باالي نمودار سهمی به معادلۀ 

22 2y x x    قرار دارد؟ 

1 (m   1 3 2 1 3 2  2 (m  3 0 

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

3اگر  -48 1 2C(n, ) P(n , )   باشد، حاصل
2

n 
 
 

 کدام است؟  

1 (15 2 (10 3 (21 4 (28 

 هاي طراحی سؤال
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 9 :ۀصفح تجربیاختصاصی نظام قدیم  ریاضی  – مرداد ماه 10 – العاده وقفآزمون 

 

است. جملۀ دوم این دنباله کدام  36در یک دنبالۀ حسابی، جملۀ هفتم سه برابر جملۀ دوم و مجموع جمالت چهارم و پنجم برابر  -49

  است؟

1 (9 2( 6/12 3( 4/5 4( 6 

 مجموعه جواب نامعادلۀ -50
1

2 1 3
2

x 
    به صورت بازة (a,b) است. مقدار b a کدام است؟ 

1(8 2(10  3(6  4(12  
 

 

 

 ۀمعادل -51
x x x x

  
   
2 4 1 3

2 4 1 3
 داراي ...... است. 

 دو ریشۀ منفی )4 دو ریشۀ گویا )3 دو ریشۀ گنگ )2 دو ریشۀ قرینه )1

 سایه زده شده کدام است؟  ۀ، مساحت ناحیرو در مربع شکل روبه -52

1 (2  2( 1 

3( 
1

2
 4( 

1

4
 

]معادلۀ  مجموعه جواب -53 x ] 2 1 ]برابر کدام بازه است؟ ( 2  : عالمت جزء صحیح)[

1 ([ , )1 2  2 ([ , )1
1

2
  3 (( , ]1

1
2

  4( ( , ]1 2  

،تابع aازاي کدام مقدار  به -54
x xf (x) a[ ] ax[ ] [x ]    22
2 2

xدر    حد دارد؟ ( [  ]، نماد جزء صحیح است.) 2

1( 
1

3
 2(

5

4
 3(

5

4
 4( 

1

3
 

کنیم تا براي اولین بار هر دو عدد رو شده زوج باشند. با کدام احتمال، حداکثر در سه پرتاب این  دو تاس سالم را با هم پرتاب می -55

 شود؟  نتیجه حاصل می

1 (
27

64
 2 (

37

64
 3 (

19

32
 4 (

39

64
 

0xاگر -56  و
3 5

3 5 0log loga a( x) ( x)  باشد، آنگاهx 1 کدام است؟(a ) 

1( 
1

125
 2( 

1

15
 3( 1 4( 15 

a هاي  در دنباله حسابی با جمله -57 , a ,a , ... , a , a1 2 3 14 ... حاصل عبارت 15
a a a a a a

  
1 2 2 3 14 15

1 1 1
 کدام است؟ 

1(
a a1 15

14
 2 (

a a1 15

15
 3 (a a1 1514 4 (a a1 1515 

2اگر  -58 1f (x) xf ( x) x   2، آنگاهf (   کدام است؟ (

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

4yنمودار تابع  -59 | x |   2خط 2ax y   کند. حدود مقادیر  نقطه قطع می 2را درa  کدام است؟ 

1( | a | 3  2 (| a | 2 3 (| a | 2 4( | a |1 

حاصل عبارت  -60
       

          
       

5 6 7 14

1 2 3 10
 کدام است؟  

1( 1364 2 (1365 3 (3002 4( 3003 

 گواههاي  سؤال
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 10 :ۀصفح تجربیاختصاصی نظام قدیم  شناسی زیست – مرداد 10 – العاده وقفآزمون 

 

 

 

 ؟کند می تکمیل نادرست طور به را زیر عبارت زیر موارد از مورد چند -61

 .................... »در ساختار دیوارة لولۀ گوارش انسان، سلول هاي بافتی که کمترین فاصله بین سلولی را دارند، فقط «

 در الیۀ ترشح کننده موادي مانند موسین و آنزیم لیزوزیم وجود دارند.  -الف

 ها به سمت جلو، نقش ندارند.  شوند که در خرد و نرم شدن مواد غذایی و حرکت آن هایی یافت می درالیه-ب

 وند. ش در هر الیه از دیوارة محل اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذا، یافت می-ج

 هاي حلقوي روده باریک وجود دارند.  هاي تشکیل دهنده چین در الیه-د

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

 ............. دار مژك هاي  سلول -62
 باشند. دایره، نوعی گیرنده مکانیکی می دار مجاري نیم هاي مژك ) خط جانبی ماهی، برخالف سلول1

 اند. دار خط جانبی، با ماده ژالتینی در تماس هاي مژك حلزونی، برخالف سلول) بخش 2

 اند. دار خط جانبی ماهی، گیرنده شیمیایی هاي مژك ) موجود در سقف حفره بینی انسان، برخالف سلول3

 شوند. ها تحریک می شدن مژك دار سقف حفره بینی، با خم هاي مژك ) خط جانبی ماهی، همانند سلول4

  است؟ درست عبارت کدام سالم، فرد یک در مقابل الکتروکاردیوگرام منحنی به توجه با -63

 بطنی در حال تولید پیام الکتریکی است. –، گره دهلیزي Cبرخالف  B) در نقطه 1

 باشند. هاي بافت هادي قلب در حال تحریک نمی ، هیچ یک از سلولAبرخالف  D) در نقطه 2

 گردد. هاي دهلیزها به گرة دوم منتقل می الکتریکی از سلول ، جریانDبرخالف  C) در نقطه 3

 شود.  ها منتشر می ، جریان الکتریکی به شبکۀ گرهی دیوارة میوکارد بطنBهمانند  A) در نقطه 4

  ................. سپس و ................ ابتدا .............. از پس بالفاصله سالم، زن یک جنسی چرخه در -64
  نماید. مقدار هورمون استروژن خون شروع به کاهش می –یابد  ضخامت دیواره رحم کاهش می –ولیه ترشح پروژسترون ) کاهش ا1

مقدار هورمون پروژسترون خون ثابت  –شود  هاي هیپوفیزي افزوده می بر مقدار تولید هورمون –) شروع افزایش ضخامت دیوارة داخلی رحم 2

  ماند. می

  ماند. ضخامت رحم براي مدت کوتاهی ثابت می –شود  تخمک نابالغ آزاد می –هاي تخمدانی  اختالف بین مقدار هورمون) مشاهده حداقل 3

مقـدار هورمـون محـرك فولیکـولی در خـون شـروع بـه افـزایش          – یابد کاهش میهاي تخمدانی  تولید هورمون –) تحلیل رفتن جسم زرد 4

  نماید. می
 .............. دارند، تعلق .............. عصبی دستگاه به که عصبی تارهاي همۀ -65

 توانند داراي اعمالی مشابه با یکدیگر باشند. گاه نمی هیچ -) خودمختار1

 رسند.پتاسیم به پتانسیل آرامش می -با فعالیت بیشتر پمپ سدیم -) مرکزي2

 دهند.اي سیناپس میهاي چندهستهدر انتها با سلول -) پیکري3

 دهند.ها را تنها در طول آکسون خود انجام میهدایت جهشی پیام -ی) محیط4

 کالوین چرخۀ ............. گام همانند گلیکولیز .................... گام در«کنند؟ می تکمیل صحیح طور به را مقابل عبارت موارد کدام -66

«............. 

 شود. نوعی مادة شش کربنه دو فسفاته تولید می –اول  –الف) اول 

 شود. فسفات مصرف می دي   آدنوزین –سوم  –ب) اول 

 کربنه یک فسفاته است. کربنه نوعی قند سه شدن ترکیب شش اولین ترکیب حاصل از شکسته –دوم  –ج) دوم 

 گردد. تبدیل مواد آلی به هم، همراه با تبادالت انرژي انجام می –چهارم  –د) چهارم 

 ) ب و د4 ) ب و ج3 ) الف و د2 ) الف و ب1

 هاي طراحی سؤال
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 ............... افرا، درخت ساقه پسین رشد در -67
 شود. طور یکنواخت زیاد می ها به ) ضخامت ساقه در همه بخش1

 شوند. هاي آبکشی به سمت پوست تولید می ) در مرحله دوم، استوانه2

 پیوسته هستند. ) همانند رشد نخستین، آوندهاي چوبی در مقطع عرضی3

 دهند. هاي ضخیم چوب پسین، حلقه سالیانه را تشکیل می ) در مرحله سوم، الیه4

  ي انتقال الکترون در کلروپالست صحیح است؟ ي زنجیره درباره گزینه کدام -68

  هاي غشا قرار دارند. ترین مولکول گریز فراوان الکترون، در تماس مستقیم با بخش آب ي هدهند هاي انتقال پروتئین ي ه) هم1

  شوند. به مولکول ناقل الکترون ملحق میدرنهایت شوند،  نانومتر از کلروفیل خارج می 700تر در اثر برخورد نور  هایی که بیش ) الکترون2

  کند. اي مصرف می حلقه براي فعالیت خود مولکول سه دهد، قطعاً عبور می ا از غشاي تیالکوئیدرHهاي ) پروتئینی که یون3

  هاي پروتئینی که در ایجاد شیب غلظت یون هیدروژن نقش دارند، واجد قدرت دریافت و انتقال الکترون هستند. مولکول ي ه) هم4

  کند؟ می کامل نادرستی به را زیر عبارت گزینه کدام -69

 1.................. حالت 2باشد. درحالت  دهندة دو وضعیت سارکومر می مقابل، نشان شکل«

«...............   

  اي توسط ناقل عصبی مترشحه از پایانه آکسون تحریک شده است. تار ماهیچه –) برخالف 1

  شوند. هاي عرضی وارد سارکومر می هاي کلسیم از طریق لوله یون –) برخالف 2

  نوار تیره از دو نوع رشته نازك و ضخیم تشکیل شده است. –د ) همانن3

  کند. اي تغییر می ماهیچه  میزان کشش در سلول –) همانند 4

  است؟ نادرست گیاهان در زاید مواد دفع دربارة گزینه کدام -70
  شود. میدار روپوست از گیاه دفع  هاي کلروپالست ) اکسیژن تولیدشده از فتوسنتز، با افزایش طول سلول1

  کند. زا حفظ می خوار و عوامل بیماري ها را از جانوران گیاه ) بسیاري از مواد دفعی گیاهان، آن2

  شود. هایی با فضاي بین سلولی زیاد دارند، انبار می هایی که سلول شود، در بخش ) رزین که در نتیجۀ متابولیسم گیاه ایجاد می3

توانند  از بافت پارانشیمی ساخته شده است، مواد دفعی در مسیر غیرپروتوپالستی، در پوست ریشه می ها ) در گیاهانی که مغز بسیاري از آن4

  ذخیره شوند.

دهد به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  با توجه به آمیزش در شکل زیر که وضعیت رنگ چشم و شکل بال را در مگس سرکه نشان می -71

 .)(نحوة تعیین جنسیت در مگس سرکه مشابه انسان است

 و چشم تیره هستند؟ (بدون درنظر گرفتن جنیست.) چه نسبتی از افراد نسل دوم  ●

) آ
1

8
ب)      

3

8
 پ)             

1

16
 ت)              

3

16
  

چه نسبتی از نرهاي نسل دوم  ●
 

 و چشم روشن هستند؟

ث) 
1

8
ج)      

3

8
 چ)             

1

16
 ح)              

3

16
  

 

 ) ب و ث4 حو  پ) 3 و ج ت) 2 چو  آ) 1

هاي تنفسی در یک فرد سالم است،  کدام گزینه در رابطه با شکل مقابل که مربوط به حجم -72

 صحیح است؟
 شوند. هاي ناحیۀ شکم منقبض می ، یک بار ماهیچه1) از لحظۀ شروع تا نقطۀ شماره 1

 ها، کمتر است. مانده در شش ، از حجم هواي باقی4تنفسی شماره ) مقدار حجم 2

 اي، وارد شده است. ، همۀ حجم هواي جاري به بخش مبادله2) در نقطۀ شماره 3

 شود. ها خارج می ، ابتدا هواي جاري از شش3) در نقطۀ شماره 4
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 ا صحیح است؟هها در پروکاریوت کدام گزینه، در ارتباط با اولین قدم براي ساخت پروتئین -73

 شوند.) پیوندهاي هیدروژنی فقط در دومین مرحلۀ آن شکسته می1

 ) ممکن نیست همۀ نوکلئوتیدهاي یک ژن مورد استفاده قرار بگیرند.2

 شود.) با قرار گرفتن اولین ریبونوکلئوتید در برابر نوکلئوتید الگو آغاز می3

 شود.پیک متصل می RNAتر ریبوزوم در مجاورت کدون آغاز به ) بخش کوچک4

 هاي خارجی صحیح است؟ ژن کدام عبارت دربارة پاسخ ایمنی بیش از حد به آنتی -74
 شود. یابد، عالئم آن ایجاد می ژنی اتصال می هاي آنتی ژن به گیرنده ) هر زمان که آنتی1

 گیرند. ن قرار میژ هاي اختصاصی آن آنتی هاي تولید شده در سطح ماستوسیت ژن، پادتن ) در اولین برخورد آنتی2

 دهد. شود، اگزوسیتوز در حداقل دو نوع سلول رخ می ها متصل می هاي روي سطح غشایی ماستوسیت ژن به پادتن ) زمانی که آنتی3

 شوند. کنندة رگ تنها از یک نوع سلول خونی در بافت ترشح می ژن از طریق سوزن به بدن، مواد گشاد ) در صورت ورود آنتی4

  کند؟ تکمیل می نادرستی رت را بهکدام گزینه عبا -75

   »هاي طبیعی، در اثر ....................... در جمعیت«

 یابد. هاي نامطلوب افزایش می ) رانش ژنی، همواره فراوانی الل1

 گردد. کننده، یکی از عواملی که در بقاي گونه مؤثر است، حفظ می ) انتخاب متوازن2

 کند. افراد هتروزیگوس تغییر میهاي غیرتصادفی، فراوانی  ) آمیزش3

 ها عمل کند، امکان افزایش تنوع درون یک جمعیت وجود دارد. تواند در جهت کاهش تفاوت بین جمعیت ) عاملی که می4

 .......گردد که ....... اي ترشح می شود و از غده کند؟ هورمون ..................... می تکمیل می نادرستی کدام گزینه عبارت مقابل را به -76

 تر از غده موجود در پشت معده قرار دارد. پایین –نفرین، سبب افزایش فشار خون  ) اپی1

 تر از غده موجود در پشت جناغ باشد. تواند کوچک می –مغزي، رد  ) تیروئیدي، از سد خونی2

 در ناحیه گردن حضور دارد. –تونین، موجب تنظیم کلسیم خون  ) کلسی3

 در لبه پایینی بطن سوم مغز قرار دارد. –) مالتونین، احتماالً در پاسخ به تاریکی، ترشح 4

 کند؟تکمیل می نادرستی کدام گزینه، عبارت زیر را به -77
 اي که نخستین بار توسط هوگو دووري کشف شد، ..........پدیده در
 هاي کروموزومی در یک نسل رخ دادند. ) جهش1

 کند.هاي ژنی عمل میخزانهتر  بیشاگرایی ) رانش ژن در جهت و2

 اند.ایجاد شده لقاحی) هر یک از اعضاي زایاي گونه جدید بر اثر خود3

 د.ومنجر به ایجاد یک سد پس زیگوتی شتواند  می) تغییرات ناگهانی در جمعیت 4

با فردي ناقل دوشن و ناقل زالی و داراي گروه خونیBفردي مبتال به تحلیل عضالنی دوشن و ناقل بیماري زالی و داراي گروه خونی -78

ABها پسري با گروه خونی کند. اولین فرزند آن ازدواج میA  و مبتال به دوشن و هموفیلی است. در این خانواده احتمال تولـد

ژن پسري فقط مبتال به دوشن و هموفیلی و داراي آنتیتولد در پالسما به احتمال  Bو داراي پادتن ضددختري فقط مبتال به زالی 

Bاوور) (بدون در نظر گرفتن کراسینگ ؟در سطح گلبول قرمز چقدر است  

1(
1

8
 2(

1

9
 3(

1

3
 4(

1

4
  

 ..................... نیستدر ............... ممکن  -79

 هاي درونی باشد. هر بند، فاقد ماهیچه –) پاهاي مورچه 1

 گیرد. حرکت عمودي بدون کمک مثانه شنا صورت  –ها  ) ماهی2

 استخوان ران، در بیش از یک مفصل شرکت کند. –) اندام حرکتی عقبی اسب 3

 در نزدیکی تارها، عصب مشاهده شود. –) کرم خاکی 4
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 در دستگاه تولید مثل یک مرد بالغ و سالم، ............. -80

 ي پر پیچ و خم زیاد است.  ) میزان مصرف انرژي در قطعۀ میانی اسپرم هنگام ورود به دومین لوله1

 دهد. را افزایش می LHهاي هدف  سلول  با تحریک تولید تستوسترون، میزان تحریک FSH) هورمون2

 گردد. بر افزوده می هاي پیازي میزراهی بعد از ترشحات وزیکول سمینال به مجراي اسپرم ) ترشحات غده3

 شود که داراي هر دو نوع ماهیچۀ صاف و مخطط است. ختم میساز، به مجرایی  بر برخالف مجراي اسپرم ) مجراي اسپرم4

 

 

 

 

 دهد؟ هاي جنسی در انسان، کدام اتفاق روي می طور معمول، پس از لقاح سلول به -81

 شود. هاي مقدماتی آن آغاز می قبل از رسیدن بالستوسیست به رحم، تشکیل بافت) 1

 کنند. هاي اطراف آن به سرعت رشد می رویان و پردهزمان با شروع عمل جایگزینی،  هم) 2

 شود. ي فولیکولی تخمدان شروع می زمان با شروع تقسیمات میتوزي در سلول تخم، مرحله هم) 3

 گیرد. کنندة جنین، ترشح پروژسترون توسط جسم زرد صورت می هاي محافظ و تغذیه در زمان تشکیل الیه) 4

 هر سیاهرگ بدن انسان درست است؟ کدام عبارت در مورد خون موجود در -82

 کند. دار را حمل می ) مقادیر ناچیزي گلوکز و مقادیر فراوانی مواد زاید نیتروژن1

 کربن در آن نسبت به خون سرخرگی بیشتر است. اکسید ) فشار دي2

 شود. هاي سیاهرگی تسهیل می ) حرکت آن به سبب وجود دریچه3

 گاز اکسیژن اتصال دارد.) بیش از نیمی از هموگلوبین آن به 4

 کند؟  طور مناسب کامل می کدام گزینه، عبارت زیر را به -83

ي ............ با فردي که پدر و مادر سالم دارد ازدواج کند، احتمال  ي زیر مربوط به نوعی صفت ............ است. اگر فرد شماره دودمانه

 باشند. دارد که ............ درصد فرزندان این خانواده سالم

 

  75 – 14 –غالب  اتوزومی) 1

  25 – 18 –مغلوب  اتوزومی) 2

  50 – 11 –غالب  xبه  وابسته) 3

 100 – 17 –مغلوب  xبه  وابسته) 4

 ها، جدایی وجود دارد، درست است؟  بافتی آن ي جانورانی که بین خون و مایع میان ي همه کدام عبارت، درباره -84

 شود.  ها دیده می هاي آن شباهت اساسی در ساختار استخوان) 1

 شود.  ها ساخته می هاي خونی در مغز استخوان آن ترین سلول فراوان) 2

 اي براي تنفس تمایز یافته است.  هاي ویژه ها، بخش در درون بدن آن) 3

 شود.  هاي مختلف دیده می ها نیز حرکت به صورت اي آن هاي غیرماهیچه در سلول) 4

 کدام عبارت، دربارة دستگاه عصبی انسان درست است؟ -85

 شود. کنندة بعدي منتقل می طور مستقل به سلول دریافت ) در یک عصب نخاعی، پیام هر رشتۀ عصبی به1

 شود. هاي تولید شده در هر اندام حسی، ابتدا به قشر خاکستري مخ وارد می پیام) انواع 2

 .باشند هاي موجود در پوشش خارجی هر عصب، بسیار به یکدیگر نزدیک می ) سلول3

 کند. ) رشتۀ بلند هر نورون، پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهاي خود هدایت می4

 گواههاي  سؤال
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 .  . . . توان گفت که طور قطع می سلول، تعدادي ساختار چهار کروماتیدي ایجاد شود، بهي یک  هر گاه هنگام تقسیم، در هسته -86
  ) این سلول، دو تقسیم متوالی را انجام خواهد داد.1
      ) از این تقسیم، چهار گامت تولید خواهد شد. 2

  دو همتا هستند. هاي این سلول، دوبه ي کروموزوم ) همه3
 باشد. ین سلول، زوج میهاي ا ) تعداد کروموزوم4

 اي دارند؟ اي گوش انسان مستقرند، چه مشخصه دایره هایی که در دیوارة مجاري نیم بیشترین سلول -87

  اند. اي قرار گرفته هاي رشته اي از پروتئین ) بر روي شبکه1
 هاي خود با مایع گوش درونی در ارتباطند. ) توسط مژك2

  حس تعادل ارسال نمایند. هاي عصبی را به مرکز توانند پیام ) می3
 هاي متفاوت دارند. ) در دو سمت خود اجزاي رشته مانندي با طول4

 »ها ................... همۀ لنفوسیت «؟ نمایدتکمیل می نادرستی را به مقابل ۀچند مورد جمل -88
                          الف) در غیر از مکان تولید خود بالغ می شوند. 

 پیوسته بین خون و لنف در گردش هستند.به طور ب) 

 کنند. اکسیدکربن تولید میديعاً قط یسلول در طی تنفس ج)

  د) در صورت لزوم، فقط در خون تقسیم شده و سلول خاطره می سازند.

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

 درست است؟به آب و هواي گرم و خشک  4C، در مورد پاسخ گیاهان کدام عبارت -89
 کنند. آزاد می CO2، در پی خروج مولکول دو کربنی از کلروپالست، C3) همانند گیاهان 1

 نمایند.  هاي آلی تثبیت می اکسید کربن جو را به صورت اسید ، ديCAM) برخالف گیاهان 2

 سازند.  به ترکیب پنج کربنی، ترکیبی ناپایدار می CO2، با اضافه کردن  CAM) همانند گیاهان 3

 دهد.  ها، به میزان زیاد فعالیت اکسیژنازي انجام می ، آنزیم تثبیت کنندة دي اکسید کربن آنC3) برخالف گیاهان 4

 ؟دهد نمیاسکلتی یک فرد خردسال، کدام اتفاق رخ  ۀماهیچدر تار  -90

  هاي تک کروماتیدي ) مضاعف شدن کروموزوم1

 هاي مضاعف ) تک کروماتیدي شدن کروموزوم2

  ی از نوعی مونوساکاریدهاي طویل ) به وجود آمدن زنجیره3

 هاي پروتئینی در میان سلول ) فرایند تشکیل کمربندي از رشته4

  کند؟ یطور مناسب کامل م را به ریعبارت ز نه،یکدام گز -91

 .» شود یباعث ............ م کند، یکه ............ م یاهیرشد گ کنندة میتنظ باتیاز ترک ینوع«

  افتهین زیتما يها ساقه از سلول لتشکی –سخت را کنترل  طیدر شرا اهیمربوط به مقاومت گ يندهای) فرا1

 ها  ها و جوانه دانه خفتگی –حفظ  یتحت تنش خشک اهانی) آب را در گ2

  ها وهیم نگهداري مدت کاهش – کیرا تحر سلولی می) تقس3

 بدون دانه  يها وهیم دتولی – يریها جلوگ دانه یزن ) از جوانه4

 هاي در برگیرندة کیسۀ رویانی در یک تخمک تازه بارور شدة نخود، درست است؟ سلول چند مورد، دربارة -92
 کنند. طور کامل مصرف می آلبومن را به -الف

 خود هر دو الل یک ژن را دارند. ۀدر هست -ب

 سازند. در شرایطی ساختارهاي چهار کروماتیدي می -ج

 نمایند. ل میبا تشکیل یک بخش ویژه، رویان را به گیاه مادر متص -د

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
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 است ؟ نادرستکدام عبارت  -93

 دارد.  یکسانیریغ راتیمختلف، تأث هايتیدر جمع ژن) رانش 1

 شود.  تیمشترك دو جمع هايیژگیو شیسبب افزا تواندی) شارش ژن م2

 . دهدیم شیرا افزا تیافراد، تنوع جمع کیدر مادة ژنت ریی) شارش ژن همانند جهش، با تغ3

 .دهدیم رییتغ تیجمع کی ژنی خزانۀ در را هاالل یفراوان ،آمیزي درونبرخالف  ژن) رانش 4
 هاي انسان درست است؟ ي کلیه  کدام عبارت، درباره -94

 گیرد. ها انجام می اي که مخالف بازجذب مواد است، فقط در بخش مرکزي کلیه دیدهپ) 1

 پذیري دارد. ي نزدیک نسبت به نوعی ترکیب نفوذ خورده پیچي  کننده همانند لوله ي جمع لوله) 2

 شود. هاي سازنده ادرار وارد می ، همواره مقداري آب به داخل لولهNaClهمراه با بازجذب ) 3

 شود.ها منتقل  تواند با دو روش متفاوت به فضاي درون نفرون ، نوعی ترکیب می خورده هاي پیچ در لوله) 4

ي برگ گیاه گوجه فرنگی دفع  هاي موجود در حاشیه صورت مایع از طریق روزنه هاي آب به طور معمول، در کدام شرایط مولکول به -95

 شود؟  می

 ها از یکدیگر  هاي نگهبان روزنه افزایش کشش تعرقی و دور شدن سلول) 1

 کدیگر ها به ی هاي نگهبان روزنه اي و نزدیک شدن سلول کاهش فشار ریشه) 2

 هاي تار کشنده و کاهش میزان رطوبت هوا زیاد شدن فشار اسمزي در سلول) 3

 باال رفتن فشار آب در داخل آوندهاي چوبی و اشباع بودن اتمسفر از بخار آب ) 4

 است؟ نادرستي باریک انسان،  هاي موجود در روده چند مورد دربارة همۀ آنزیم -96
 شوند. میهمواره به صورت غیر فعال، ترشح  -الف

 گردند. زمان با ترشحات صفرا به ابتداي دوازدهه، وارد می هم -ب

 گردند. هایی با فضاهاي بین سلولی اندك، تولید می در سلول -ج

 شوند. با مصرف انرژي توسط غشاء سلول سازندة خود، خارج می -د

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

  دهد؟ یمآغاز ترجمه، کدام اتفاق رخ  ي طور معمول، در مرحله به -97

 .شود یگسسته م نهیدآمیو اسآغازگر  tRNA وندیابتدا پ بوزوم،یساختار ر لی) پس از تکم1

2 (tRNA ه گایمتصل به آن در جا ي نهیآم يدهایو اسP رندیگ یقرار م. 

 .مانند یم ی، بدون مکمل باق A گاهیقرار گرفته در جا يدهای) نوکلئوت3

 .شود یبرقرار م دهاینواسیآم نیب يدیپپت وندیپ نی) اول4
 آورد که .......................   وجود می هر گیاهی که بتواند از طریق ....................... تکثیر شود. در چرخۀ زندگی خود گامتوفیتی را به -98

 شود.  که در سطح زیرین آن ساختارهاي جنسی چند سلولی یافت می -) ساقۀ تغییر شکل یافته1

 ضمائم برگ مانند دارد. -اند اي تولیدمثل رویشی تخصص نیافتههایی که بر ) بخش2

 کند. مواد غذایی را براي اسپوروفیت جدید تأمین می -) دانه3

 به اسپوروفیت بالغ وابسته است. -) پیوند زدن4

 هاي مختلف ریشۀ گیاه نخود فرنگی درست است؟ کدام عبارت، دربارة سلول -99

 اند. ها غیر فعال ه، بعضی از ژنهاي پارانشیمی زند ) تنها در سلول1

 شود. هاي غیریکسان بیان می هاي فعال آندودرمی و پارانشیمی، فقط ژن ) در سلول2

 هاي فعال پوست وجود دارد. هاي مریستمی در سلول هاي سلول ) فقط بعضی از ژن3

 هاي آندودرمی و تارکشنده یکسان است. هاي موجود در سلول ) محصول بعضی از ژن4

Canis بندي رایج امروزي،  با توجه به نظام رده -100 lupus به ترتیب به کدام شاخه و کدام رده تعلق دارد؟ 

   طنابداران  -) جانوران 1

 پستانداران  -) طنابدارن 2

  خواران  گوشت –) پستانداران 3

 سانان سگ –خواران  ) گوشت4
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به  Bگرم و اگر آن را با مايع  1500پر كنيم، جرم مجموعه  Aگرم است. اگر اين ظرف را با مايع  600جرم يك ظرف توخالي  -101
31چگالي  6 g

/
cm

 متر مكعب است؟  چند گرم بر سانتي Aشود. چگالي مايع  گرم مي 3000پر كنيم، جرم مجموعه  

1 (6/0 2 (8/0 3 (1 4 (2/1 

30mاولية  سرعتاي از سطح زمين با  در شرايط خأل گلوله -102

s
گلوله  بزرگي سرعتشود.  در راستاي قائم به طرف باال پرتاب مي 

10ست؟ متري از سطح زمين چند متر بر ثانيه ا 25در ارتفاع  N
(g )

kg
  

1 (10 2 (12 3 (18 4 (20 

متر جيوه . . . است. (چگالي مايع داخل لوله  . . . سانتي Bاز فشار گاز در مخزن  Aدر شكل زير، فشار گاز در مخزن  -103

31 35 g
/

cm
313و چگالي جيوه   5 g

/
cm

  است.) 

 
 

 تر كم – 20) 1
 تر بيش – 20) 2
 تر بيش – 30) 3
 تر كم – 30) 4

060چه دماي يك استوانة فلزي از  چنان -104 C  0105به C  0افزايش يابد، چگالي آن نبساط كند. ضريب ا درصد تغيير مي /27
 است؟ SIسطحي اين فلز چند واحد 

1 ( 52 10 2 ( 53 10  
3 ( 54 10 4 (/  51 5 10  

هـا را نشـان    برحسب گرماي داده شده بـه آن  Bو  Aنمودار شكل زير تغيير دماي دو جسم  -105
بـه   A  باشد، نسبت گرمـاي ويـژة جسـم    Bبرابر جرم جسم  A ،2دهد. اگر جرم جسم  مي

 ؟كدام است Bگرماي ويژة جسم 

1 (6  2 (1
6  

3 (3
2  4 (1

3  

Eبرابر Oطةدر نق 2q و 1qاي  هاي الكتريكي دو بار الكتريكي نقطه در شكل زير، برايند ميدان -106


را خنثي  2qاست. اگر بار 

1كنيم، ميدان الكتريكي خالص در همان نقطه، 
3 E


1 شود. حاصل مي 
2

q

q
 كدام است؟  

1 (1
36           2 (1

36  

3 (1
4 4 (1

4  

 هاي طراحي سؤال

280

ما�ع

گاز مخزن

cm

A

80cm

گاز مخزن

B

�

�

-2�

A

B

Q0
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ه است. مقدار تنظيم شد 8متصل شده است. در ابتدا مقاومت متغير در مقدار Rدر شكل زير، يك باتري به مقاومت متغير -107
 درصد افزايش يابد؟  50اين مقاومت حداقل چند اهم تغيير كند تا توان خروجي باتري

1 (3        
2 (5     
3 (6   
4 (2 

 Rمقاومت مقدار باشد، 1برابر Bو Aكل زير كه قسمتي از يك مدار الكتريكي است، اگر مقاومت معادل بين دو نقطةدر ش -108
 است؟  كدام

1 (1    
2 (2  
3 (3    
4 (6  

10qاي با بار ذره -109 C   450با سرعت 600v i j 
  برحسب)m

s
0) وارد ميدان مغناطيسي يكنواخت 2B / i


(برحسب  
 شود. بزرگي نيروي مغناطيسي وارد بر اين ذره چند نيوتون است؟   تسال) مي

1 (/  31 2 10 2 (/  30 9 10 3 (/  31 5 10 4 (/  310 5 10 
است و اگر  .....................د، جهت جريان القايي در حلقة رسانا، اگر جريان گذرا از سيم راست و بلند كاهش ياب ،در شكل زير -110

 شود. مي .....................ثابت بماند و حلقة رسانا را به سمت راست حركت دهيم، جهت جريان القايي در حلقه  Iجريان

 ) ساعتگرد، ساعتگرد 1
  ) ساعتگرد، پادساعتگرد2
  ) پادساعتگرد، ساعتگرد3
  ) پادساعتگرد، پادساعتگرد4
 
 
 

شود. اگر نيروي اصطكاك جنبشي در طول مسير  ، جسم از باالترين نقطة سطح شيبدار بدون سرعت اوليه رها ميزيردر شكل  -111
N4  ،خواهد شد؟ لحظة رسيدن به پايين سطح چند متر بر ثانيه  در جسم بزرگي سرعتباشد(sin , g m/s )  2°37 0/6 10  

1( 4 5  

2( 4 10  

3( 2 5  

4( 2 10  

/ريخته شده است. اگر فشار هوا جيوه  cm4داشته شده و در آن تا ارتفاع  لولة بلندي به صورت قائم نگه -112 Pa 51 0336 باشد،  10

)متر برسانيم تا فشار در ته لوله دو برابر شود؟ ارتفاع جيوة درون لوله را به چند سانتي / g/cm ,g m/s )  3 213 6 10½¼Ã]  

1 (84 2 (82 3 (80 4 (78 

 گواههايسؤال

I
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متر است؟  چند سانتي hباشد،  13600و  1000ترتيب  به SIي آب و جيوه در و چگال Pa510در شكل زير، اگر فشار هوا  -113
(g N/kg)10  

1 (22  
2 (20  
3 (18  
4 (15  

تغيير حجم قرص چند  باشد، mm4و ضخامت اولية آن  cm10يابد. اگر شعاع اولية آن  افزايش مي K100دماي يك قرص فلزي  -114
)مترمكعب است؟  سانتي , )

K
   5 15 10 3 

1 (/0 12 2 (/0 18 3 (/1 2 4 (/1 8 
، يك طرف آن را در ظرف محتوي cm27 متر و سطح مقطع سانتي 25گيري رسانندگي گرمايي يك ميلة فلزي به طول  براي اندازه -115

 200دقيقه  10دهيم. اگر در مدت  درجة سلسيوس قرار مي 100يخ و آب صفر درجة سلسيوس و طرف ديگر آن را در بخار آب 
J گرم يخ ذوب شود، رسانندگي گرمايي ميله چند

s m K⋅ ⋅
Fاست؟  

J
L )

kg
  )و از اتالف انرژي صرف نظر كنيد. 336000

1( 238 2( 400 3( 418 4( 600 
ولت از حال سكون به  100اي به پتانسيل الكتريكي  گرم از نقطه 1/0اري به جرم يك ميدان الكتريكي يكنواخت، ذرة بارد در -116

رسد. اگر در اين مسير نيروي  ولت مي 100متر بر ثانيه به نقطة ديگري به پتانسيل الكتريكي  10آيد و با سرعت  حركت درمي
  صل از ميدان الكتريكي باشد، بار الكتريكي ذره چند ميكروكولن است؟مؤثر وارد بر ذره فقط حا

1 (5/2 2 (4 3 (25 4 (40 
  يابد؟ در مدار شكل زير، ابتدا كليد باز است. در صورتي كه كليد بسته شود، اختالف پتانسيل دو سر مولد چند ولت كاهش مي -117

   ) صفر1
2 (5/0   
3 (75/0   
4 (5/1   

 چند آمپر است؟  I رو، در مدار روبه -118

 ) صفر1
2 (5/0  
3 (5/2  
4 (5/1  

Fنيروي  -119


vوارد بر بار مثبتي كه با سرعت  
  در ميدان مغناطيسي در حركت است، در شكل مقابل نشان داده شده است. در اين

Bهاي زير جهت ميدان مغناطيسي  يك از شكل صورت كدام
 دهد؟ را درست نشان مي  

1 (
B

F

v

 2 (
v

F

B

  

3 (
v

B

F

 4 (
v

FB

 

ر سيملوله را به يك سازيم و دو س است، مي cm2كه شعاع هر حلقة آن  cm60اي به طول  ، سيملولهm72با سيمي به طول  -120
باشد، بزرگي ميدان  3كنيم. اگر مقاومت الكتريكي سيملوله  وصل مي 1ولت و مقاومت دروني  12مولد با نيروي محركة 

T.mتسال است؟  مغناطيسي درون سيملوله چند ميلي
( , )

A
    7

0 12 10 3 
1 (7/2 2 (4/14 3 (6/3 4 (2/1 

v

F
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4 از واكنش -121  مترمكعب گاز 864 واكنش زير، نشدةتن سنگ معدن آهن با مقدار كافي عنصر كربن مطابق معادلة موازنه  /8
2CO كنند. حجم مولي گازها  شركت نمي ها در واكنش شود. درصد خلوص سنگ معدن برابر با كدام است؟ (ناخالصي توليد مي

156ليتر بر مول درنظر بگيريد.)  24را در شرايط واكنش 16(Fe , O : g .mol )   

  2 3 2Fe O (s) C(s) Fe(s) CO (g)
   

1 (75 2 (80 3 (85 4 (90  
  رو، كدام است؟  نام هيدروكربني با فرمول ساختاري روبه -122

  تري اتيل بوتان -3، 2، 2) 1
 متيل پنتان -3 -دي اتيل -2، 2) 2
 متيل هگزان -3 -دي اتيل -5، 3) 3
 دي متيل هگزان -4، 3 -اتيل -3) 4

باشد. چند مورد از مطالب زير دربارة آن درست است؟  مي 4/2با  در آلكاني زنجيري برابر Cبه  Hهاي  نسبت شمار اتم -123
112 1(C ,H : g.mol )  

 شود.  ها استفاده مي از اين آلكان براي پر كردن فندكالف) 
 ب) نقطة جوش آن از نقطة جوش بوتان كمتر است. 

 باشد.  ول ميگرم بر م 42ترين آلكان برابر با  پ) تفاوت جرم مولي آن با جرم مولي ساده
 باشد.  هاي هيدروژن در هر مولكول اتان مي هاي هيدروژن در هر مولكول آن دو برابر شمار اتم ت) شمار اتم

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

 با توجه به شكل مقابل، كدام گزينه صحيح است؟  -124

 
 است.  Aتر از ذرات ظرف بيش B) ميانگين انرژي جنبشي ذرات ظرف1
 است.      Bبرابر با انرژي جنبشي هر ذره از ظرف A) انرژي جنبشي هر ذره از ظرف2
 تر از يك است.  بيش Aبه ذرات ظرف B) نسبت مجموع انرژي جنبشي ذرات ظرف3
 .است.  A، دو برابر ميانگين تندي ذرات در ظرفB) ميانگين تندي ذرات در ظرف4

 كربنات و هيدروكلريك اسيد در دما و فشار اتاق در ظرفي سرباز مطابق زير است:  واكنش كلسيم -125

»CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) H O(l)   3 2 2 22« 

با توجه به جدول داده شده، آهنگ متوسط مصرف هيدروكلريك اسيد در مدت اين بيست ثانيه، برحسب مول بر دقيقه كدام 
CO)است؟   g.mol ) 1

2 44 

 
1 (/0 0025 2 (/0 00125 3 (/0 075 4 (/0 15  

    … جز بهاست،   شده درست هاي زير در مورد ويتاميني با فرمول ساختاري داده عبارت بيان شده در همة گزينه -126

 هاي آن از نوع پيوند هيدروژني است.         ) نيروي بين مولكولي غالب در ميان مولكول1
 كند.  براي بدن مشكل خاصي ايجاد نمي) مصرف بيش از اندازة آن 2
 ) داراي گروه عاملي استري بوده و محلول در چربي است. 3
6) فرمول مولكولي آن4 8 6C H O   .است 

 

20 010 زمان (ثانيه) 
65 جرم مخلوط واكنش (گرم)  98/65 32/ 64 88/ 

 هاي طراحي سؤال
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CH CH CH CH
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( C) 0دما

اهنحاللپذ�ري
آب گرم 100 دلاير

60

45

 هاي زير درست است؟ اي، چه تعداد از عبارت جدول دوره 7و گروه  5در مورد عنصر واقع در دورة  -127
5صورت  فيت آن بهالف) آرايش الكتروني الية ظر 24 5d s باشد. مي 

 هستند.پر و بقيه كامال پر  ها نيمه اشغال شده كه يكي از آن از الكترون زيراليه در اتم اين عنصر 10ب) 
4nالكترون با عدد كوانتومي  13پ)   .در اتم اين عنصر وجود دارد 

1lبا عدد كوانتومي  ت) اختالف تعداد الكترون   0و تعداد الكترون با عدد كوانتوميl   باشد. مي 8در اتم اين عنصر برابر 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 ؟نيستهاي ناپيوندي اتم مركزي در كدام دو تركيب مشابه هم  شمار الكترون -128
1 (SO2 و PCl3  2 (HCN  وCH O2  3 (CO2  وCS2  4 (SO2  وNO2  

F ،0هاي سديم فلوئوريد و پتاسيم فلوئوريد است، غلظت يون  در يك نمونه محلول آبي كه تنها داراي نمك -129 19/ ppm  .است
باشد، غلظت پتاسيم فلوئوريد و سديم فلوئوريد موجود در اين  Naهاي موجود در اين محلول  اگر پنجاه درصد شمار كاتيون

F)ترتيب از راست به چپ در كدام گزينه آمده است؟  به ppmمحلول برحسب  ,Na ,K : g.mol )   119 23 39  

1 (29/0 – 29/0 2 (21/0 – 21/0 3 (21/0 – 29/0 4 (29/0 – 21/0 
45محلول سيرشده پتاسيم نيترات در دماي  پذيري زير، غلظت با توجه به منحني انحالل -130 C  1چندmol.L  است؟ (چگالي

/محلول را  g.mL11 139در نظر بگيريد.) 01 14 16(K ,N ,O : g.mol )    
1( 25/3  

2 (75/3 

3 (25/4 

4 (75/4 

 

 

NHي واكنش  براساس معادله -131 NO (s) N O(g) H O(l) 4 3 2 درصد خالص با  80گرم آمونيوم نيترات  50ي گرمايي  ، از تجزيه22
H)دست آورد؟  توان به در شرايط استاندارد مي ON2درصد، چند ليتر گاز 80بازدهي  , N ,O : g.mol )   11 14 16  

1 (48/4 2 (72/6 3 (96/8 4 (2/11 

kJH,)g(OH)g(N)g(O)g(NH هاي زير: با توجه به واكنش -132 15316234 2223  

 kJ/H,)l(OH)g(N)g(H)g(ON 43672222  
 kJ/H,)l(OH)g(O)g(H 92852

1
222  

H  :واكنش)g(OH)g(N)g(ON)g(NH 2223 3432   برابر چند كيلوژول است؟ ، 
1 (2/984- 2 (8/992- 3 (1010- 4 (1110- 

NaHCO)3ي سديم هيدروژن كربنات خالص ي گرمايي يك نمونه اگر در تجزيه -133 گرم از آن  2/4دقيقه،  10پس از گذشت ، (
مول بخار آب تشكيل شده باشد، سرعت متوسط تجزية سديم هيدروژن كربنات، برابر چند مول بر دقيقه است و  2/0و مانده  باقي

H)شود؟ ي ديگر واكنش كامل مي با همين سرعت متوسط، چند ثانيه , C , O , Na : g.mol )    11 12 16 23 

3 2 3 2 22NaHCO (s) Na CO (s) CO (g) H O(g)   
1( 24 10،75 2( 22 10،75 3( 24 10،60 4 (22 10،60 

 گواههاي  سؤال
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CH

 رو، درست است؟  ي تركيبي با فرمول روبه كدام گزينه درباره -134
C ل مولكولي آن) فرمو1 H NO13 21     است.  4
   ) يك گروه عاملي آمين و دو گروه عاملي اتري دارد.2
   ) يك گروه عاملي كتوني و يك گروه عاملي آلدهيدي دارد.3
  اند.  اتم ديگر متصل شده 4هاي كربن به  ي اتم ) همه4

هاي سفيد و  ترتيب با دايره است كه در شكل زير بايد به 27amuو  24amuيزوتوپ با جرم اتمي داراي دو ا Xعنصر فرضي  -135
26سياه رنگ نشان داده شوند. اگر جرم اتمي ميانگين اين عنصر برابر  7/ amu  باشد، چند دايره در شكل زير بايد سياه رنگ

  درستي نشان دهد؟ ها را به د، تا فراواني ايزوتوپنباش

1 (16  2 (19  
3 (22  4 (27  

Cu(s): در واكنش -136 aHNO (aq) Cu(NO ) (aq) bA(g) H O(l)   3 3 2 23 3 به ترتيب (از راست به چپ) برابر ............  bو  a؛ 4
  گاز ............ است. Aو ............ و 

1 (2 8NO، ،  2 (2 2 8NO ، ،  
3 (410NO، ،  4 (2 410NO ، ، 

2NOمولكول -137 Cl  .مانند مولكول ............. داراي ............. جفت الكترون پيوندي است 

  سه  -اكسيد ) گوگرد دي2 سه -) آمونياك1
 چهار -اكسيد ونو) كربن م4 چهار -اكسيد ) گوگرد تري3

 .: نشدهي موازنه  هاي مولي مواد در معادله مجموع ضريب -138

2 2 2 2 3 2Li O (aq) CO (g) Li CO (aq) O (g)    
2گرم ليتيم پراكسيد 5/11كدام است و به ازاي مصرف  2(Li O  شود؟ ميتوليد  STP، چند ليتر گاز اكسيژن در شرايط(

(Li ,O : g.mol )  17 16 

1 (7  ،3/2 2 (7  ،8/2 3 (8  ،4/2 4 (8  ،2/3 
1251 درصد جرمي سولفوريك اسيد كه چگالي آن 40 محلولغلظت  -139 mL.g/ ،برابر چند مول بر ليتر است؟ تقريب  بهاست

)mol.g:S,O,H( 132161  

1 (12/4  2 (6/4 3 (1/5 4 (25/5 
 درست است؟  MXي نمك  ب زير دربارهبا توجه به شكل زير، چند مورد از مطال -140

 
  ، محلول اين نمك، حالت سيرشده دارد.Bي  در نقطه ●

0پذيري اين نمك را در دماي ، انحاللAي  نقطه ● C دهد. نشان مي  

از اين نمك را در خـود   تري بيشتواند مقدار  ، حالل ميDي  در نقطه ●
   حل كند.

تر از حد سير شـدن از   الل توانسته است مقدار بيش، حCي  در نقطه ●
   اين نمك را در خود حل كند.

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