
 
 

 
 

 دقیقه  75 مدت پاسخگویی: 90تعداد سوال: 

 

 ، تعداد، شماره سواالت و مدت پاسخگویی عمومیعنوان موارد امتحانی آزمون 

 مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سوال  موارد امتحانی  ردیف 

 دقیقه 20 20 1 20 فارسی نگارش  1

 دقیقه 20 45 21 25 عربی  2

 دقیقه 15 65 45 20 دینی  3

 دقیقه 20 90 66 25 زبان 4

 

 

 رسول دهقان  مدیر گروه:

 امیرحسین مسلمی  مسئول آزمون: 

مسئول واحد  

 : تکنولوژی و اجرایی
 وحید کوثری 

 روزبه شهالیی  –بقا محمد رضایی  –محمدهادی اعالیی  – سلیمانیمحمد امیر طراحان )اساتید(:

 ی زمرد نیام رضایعل -اخترکاوان   نیرحسیام مسئول ویراستاران:

 ویراستاران:

 -اکبر  یمحمد مهد - انی رحمت یمهد ری ام -شفی کاحسین  – حمزه پور یعل

 -  یدهباش  درضایحم - وفی رضا دیام  - انیوسفیعرفان  -  یاریاسفند  رضایعل

 جعفری مانی  – عماد موحد   - یفتاح نایس

 

 
 

 شود.باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می ن  سازمان مجاز میحق چاپ، تکثیر و انتشار سواالت به هر روش )الکترونیکی و ...( پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیق و حقوقی تنها با مجوز ای

 

@hellisanj 
 

 و تجربی  ریاضی رشته –  عمومیدفترچه سواالت 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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 باشد؟      ریز  ی هااز واژه  ی شتری تعداد ب  ی برا  یمناسب یمعنا  تواندیم   نهیکدام گز  - 1

 مالک«  ر،ی، هژهیئت، دمان،  حدیثزجر،    له، ی»و

 آزار، خروشنده، رها  ،ماجرا( 2    دهی، آشفته، پسندانجمن( شکنجه، 1

 چاالک، ناله، ابزار سنجش ب،ی( مه4    ت یّ، اذسخنغرّش،   ار،ی( مع3

    است؟ ذکر شده  نادرستچند واژه در مقابل آن    حیتوض  ا ی  ی معن  - 2

 .   شدمی  زردرنگ گرفته  ی که از آن صمغ  کوهی  سروِ:  سندروس  (الف

      آیند. محلی که درویشان و مرشدان در آن گرد می: خانقاه  (ب

 عناصر بهشت هستند.            هیشب  شتریمتعدّد که ب هایو خم  چیمرکّب از پ هایی: طرحیمیاسل  (ج

 .   کندیم  یز آمیوسپس آن را کامل رنگ  آوردیبر کاغذ م   نچینقطه  ای   رنگکه نقّاش به صورت کم  ی: نمونه و طرحرنگبی  (د

     .کنندیبه عنوان انبار از آن استفاده م   شتر یبا سقف کوتاه که ب  ی: ساختمان چوبسوله  (هـ

 ( چهار 4   ( سه3   کی( 2   ( دو  1

     است؟  آمده  اتیدر کدام اب بی،  ستوه، جسارت، پدرام« به ترتلی»بد  های واژه معنی - 3

 گر یو باران د  گر یز ابر د    ( بُوَد سرسبز و خرّم گلشنِ جانالف

 دارد، نمانَد در گمان   نیقی او      انی در ع  ندی( مرد کامل هر دو بب

 فزودشانیب  ی و تند  یریدل   پس آن نامة شاه بنمودشان  (ج

    کند مگر دلِ نامهربان دوست  حمتر  دی( رنجور عشقِ دوست چنانم که هرکه دد

 ( ج، ب، د، الف4  ( د، ب، الف، ج  3  ( ب، د، ج، الف2  ب، د، الف، ج ( 1

 وجود دارد؟       ییغلط امال  ریز هایدر چند جمله از جمله  - 4

 برازنده و متناسب(=  )   .چُستو کسوت وقاحت بر تو    دآییالف( َملِک گفت: صفتِ سفاحت بر تو درست م 

 مخذول حضرت گشت.  ی ری مقبول خدمت بود و زمان پ یدر اوان جوان  سی( ابلب

  .   کشدیچنان که اُشتُرِ ماده را کودکِ خورد به هر جانب م  گرداند، می  گرفته را عنان  شانی( حرص اج

 گزارد و از وطن مألوف خود هجرت کند.    یخال  شیموجب مکان خو نیَملِک بد  دی( گفت : نشا د

 . دنماییچهره م   تر یبارویدمنه گفت: فراغ هر چه شاهدتر و ز  ؟یدیگفت: کار کجا رسان  لهی( کلهـ

 ( دو 4   سه (3   کی( 2   چهار (1

 وجود دارد؟      یی غلط امال نهیکدام گز  تیدو بدر هر    - 5

 نکند   بایزشت و ز  انی کو فرق م     یو کژطبع کس  ای مهیبه  کاری( بالف

 شد  اشباح یو ب مثلیب  یشه ز معراج شب  کان صفا   کن یطلب م   رویم  یچون مصطف  شبرهی( در تب

 انیجذر و مدّ سعادت بُوَد ع  وستهیپ    اقوام و اندرو  یزندگان  استی( درج

 (نی)=لولة سفال  تنبوشهبه فوّاره و قورباغه به   خرچنگ   اندر طلبِ توشه  تازد ی( تا چند همد

  را از بر  دهیقص  نی ز گفتة من ا  بخوان  نظمت بُوَد، ز غصّه مرنج   هةی( اگر قرهـ

 ج  -( هـ  4  هـ   - ( د 3    د  - ( ب2   هـ  - ( الف1

      است؟  درست ذکر شده  نهیدر کدام گز بیبه ترت  ریز  اتی از اب کیهر    « یوصف  های بیتعداد »ترک  - 6

  مستِ دُردآشام بُگسارد مرا نیتا کدام     امخُمخانه  ن یا   ریشبگ  مانةیپ  ن ی( آخرالف

 ی ساق  ی ز لب و جام چه سود ا  ی ِم  یب  ورنه    اندساخته  یگردش مِ   یِ لب و جام پ  نی( اب

    است  ن ید اان بوسه قند فراوان که گفته  چه   است  ن ای  اندشکرستان که گفته  ی( عجب لبد

   دو  -  سه -( چهار 4    دو -  دو  - ( سه3    سه -  سه - ( چهار2    سه -  دو  - ( سه1

 

 

 فارسی و نگارش

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



   

 

 
 

2 

@hellisanj  
 

 

1400 شهریور  1دوشنبه   –  سهآزمون   

 است؟       کسان ی  تیکدام دو ب  « یاضاف هایبیتعداد »ترک  - 7

 من سِتُردن را ری نداند نقشت از لوح ضم  ییمرگ جادو  یکه حتّ  ی دیجاو  ر ی( تو آن تصوالف

 شب هجران نگاه دار   نیرا ز هول ا   ما  ایم هصبح وصال تو زند  د ی( ما به ام ب

                   گذشت  باورمآرزو که از دل خوش  هر   دی( خوناب درد گشت و ز چشمم فرو چکج

    میگُل در مشام جان بگردان  ن یتا عطر ا  ابی    خون عاشقان دارد  ی عطرگردان بو  می( نسد

 ب  - ( د 4  د  - ( الف3   ج  -( ب 2  ج  -( الف 1

       است؟   به کار رفته  «یانیچند »صفت ب  ر یدر شعر ز  - 8

   چاقوها به تن صد چاک دارم من  شیاز ناگر  ستیغم ن امیرنج و شاد  هاییادگاری»ستون  

  ز آن پنجة چاالک دارم من  ی مبهم  ادی  که  ِمه  انیو گم شد در م   دیرا چ  ام وهیم   یچه دست

 پژواک دارم من                    یکاسة ساز کس  انیم    یزد مرا امروز بر جان زخمه و روز  یمینس

 « با خاشاک دارم من  کینزد  ی شیاگر چه خو       ییهر باد سرگردان صحرا  چةیباز  امین

 ( هفت4   ( پنج 3   ( هشت2   ( چهار1

 چند »وابستة وابسته« وجود دارد؟        ر یدر شعر ز  - 9

 تالش بهاران است  نی آمدنت آخر     زیینوشکفته در وسط پا   ی»مثل گل

  شکوفان است  های تو فصلِ فصل  چهرة   در تو خالصه است داستان بزرگ گُل

 که در نگاه تو پنهان است                    یبیغر  راز   ستیریاساط  های عشق  خینکتة تار

   «است  غزاالن   شراب  ماندة چشم تو ته  پس از تو دگر صحرا    کندیدل به چه خوش م 

 پنج (4   ( شش 3   ( سه2   ( چهار1

 وجود دارد؟       «یبا صفت نسب  یوصف  ب یچند »ترک  ریز  اتی در اب  - 10

 است   ی بازار  ی حُسن تو کاال  ش یپ  ز ین  وسفیحُسنِ   دش  همسنگ خواهد  یگُل با تو ک   یبهار خانگ  ی ( االف

  آمدخواهد  نیغمگ  ر یتصو  ن یتا من ا  یدور  راه  حُسنش   زیجشنِ سُرورآم   نهیاز آ  گمانی( بب

 بود                               ی داریب  تیشما آ  نیخون  خواب   آن هنگامه( خوابِ خوش باد شما را که در  ج

    است  ییتنها   هایساقه  نتریکه دردناک    باش  هایی( پناه غربت غمناک دستد

 ( چهار 4   ( سه3   ( دو  2   کی( 1

 .  دارد  وجود  تام«  »جناس……ها، به جز بیت در همة بیت  -11

 یآوَرَد بر نیکه سرو چن امدهینشن   و چشم یقامتت گُل و بادام، رو( بر سروِ 1

  یرفتنم از درِ تو به هر در فینه حر من   یسر دنتی ( گر برود به هر قدم در ره د2

  است دیپد نهییدر آ یتو چون رو یرو در    یاله چونیسرّ قلم قدرتِ ب  (3

   یریوز یهمه سودا  امدیوزر ن جز  اجل است او     رِیاس ستیاجل ن ری( آن م4

        است؟  نادرستهای ذکر شده در مقابل آن،  بعضی از آرایه  تیدر کدام ب  - 12

 (  تضاد - )جناس  پرده پنهان است  ریهنوز صورت او ز     که رازِ من از پرده آشکارا کرد  ی( مَه1

  (یزآمیحس -  تناسب هامی)ا فرهاد شکفت  شةیاست که از ت ینقش زخم           بهار نیری( بر لب کوهِ جنون خندة ش2

 ( جناس - )اغراق   زدیشهد و شکر ر یهم  اقوتشی کز دو  ینگار  زدیشمس و قمر خ یکز دو رخسارش هم ی( بهار3

    (لتعلی حسن - حی)تلم شعرِ حافظ و آن طبع همچو آب خجل  ز ( حجابِ ظلمت از آن بست آبِ خضر که گشت        4
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از باال به پایین مرتّب   ه«یتشب  -  ی ز آمیحس  -   لیحسن تعل  -  تناسب  هامیا  -  های »جناساگر ابیات زیر را به لحاظ داشتن آرایه  -13

     کدام گزینه درست است؟      کنیم  

 کشتن شمعِ هنر است   یِدر پ    هر که به دستش افتاد  نی( آستالف

  نبست  پرورسخن یطَرف  ن یجز ا  سنجیسخن  از  است یز گوهرپرور  ایحاصل در  ی( شوربختب

 را   ریز مجنون خانة زنج   ی آباد  باشد   ماست  تابیبازار زلفش از دلِ ب  ی ( گرم ج

   پرواز نقشِ در قاب است  شِینما  ن یا  که    غدری  و اندگشاده  پَر   هوا   به  ها( عقابد

  میهیس  یو افع  میسرخ  ریش    ما نبود   ش یپ  ری( رنگِ تزوهـ

  ج -  الف -  هـ -  ب -  ( د2    د  -  هـ  -  ب -الف  -  ( ج1

 الف -د    -هـ  -  ب - ( ج 4    الف -  هـ -  ب -  ج - ( د 3

 مقابل آن »نادرست« ذکر شده است؟       تیچند ب  ة یآرا  -14

 )تضاد(   ستیو ن  دیهست و دوا هست و درد با  بیطب    ستیو ن  دیزمانه عرصة جوالن مرد با الف(  

   )اسلوب معادله(    ستین   تنهایی   گوشة  از  تر امن  یمنزل   دمیجهان گرد  ی ای خشت بر خشت، زواب(  

   (لی)حسن تعل  بودم   رانیاوصاف تو ح  شةیدر اند  که   از ذکر تو خاموش نشاند امیفراموشنه  ج(  

   (نی)تضم  جُستم که حاسد مرده پندارد مرا    یخاُمش     گفت  که  خوش  خاطرآن فرزانه آزرده  ادید(  

      تناسب(  هام ی)ا  به جهان درفکنم    ی بُوَد باز که شور  یک     داشت  یشعرِ من با مددِ ساز تو آوازهـ(  

    کی( 4   ( سه3   ( چهار2   ( دو 1

 :   جزبه  شود، یم  افتی  هیهمة ارکان تشب  اتی در همة اب- 15

 است یهیوز برون س یکز درون خال    است یته گِی( صحبتِ ابلهان چو د1

    تن زار چون کمان سازم نیا من      دمیتو د ری( تا قامت همچو ت2

   دلم ز چشم تو چون ز خُمار دست لرزد      ی( لغزد خرد ز لعل تو چون از شراب پا3

     تو خوش یسروِ چمنِ خُلد سراپا همچو    فی)=تر و تازه( هست وجود تو لطی( همچو گلبرگِ طر4

      دارد؟  وجود  ها آرایه  کدام  دارد«  تر(  مغز)= دِماغ  مداممباده   ی در بیت: »ز زهدِ خشک ملولم کجاست بادة ناب//که بو  -16

 هامای - جناس – یزیآم(  حس2ّ    هام ای – تضاد –( جناس 1

 تضاد -  نما متناقض  –تناسب  هامی( ا4   تناسب هام ای – یزآمیحسّ –( تضاد 3

     است؟  تناسب« به کار رفته  هام یو ا   هی،تشب هامیهای » ادر کدام گزینه، همة آرایه- 17

                          زال ترکِ دستان گفت نیتو را که گفت که ا   که سپهرت دهد ز راه مرو   ی( به مهلت1

 مرارتیب  دی حاصل آ یکام  که    عبارتنیری( مپندار از لبِ ش2

  داشت البی تو س یچشمم بر رخ از سودا ابرِ  داشتجان، جانم از غم تاب  یا تیدوش دور از رو (3

  دیکوهکن آ ادمیبه  ینیریگر آب ش خورم   خواهدیرا چون من نم شهپیهم ی در عاشق ی( کس4

 مفهوم »انتظار« وجود دارد؟       نه یکدام گز  تیدر هر دو ب  - 18

 که دگرباره شب آشفته شد و باد گرفت  !یمدد  اربی ( منم و شمعِ دلِ سوخته،  الف

  دارانچون شامِ روزه  ی ماند ریبس که د  از   جانم به طاقت آمد  نان نشیصبحِ شب  ی( اب

 پروردم                               نهسی  در  را   عشق  چراغِشب  ینهان شدیو رو م  ریکه عالَم ز  ی طوفان  های( در آن شبج

    ستی از کَرَمِ باران ن یانتظار مدد   خاکِ بالکش که دگر  نای  سوخته  چنان( آند

   بنوازد آشنا را  یی آشنا  امِ یپ  به  یصبحگاه  مِیکه نس  دمیام   نی( همه شب در اهـ

  هـ  –( الف 4        ج      -( الف 3  ب    - ( د 2  ب   -( هـ  1
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 :   جزبهاست،   کسانی  اتیمفهوم همة اب  - 19

 رمیزند منّت پذ  رمیوگر ت    رمیگر کُشد دستش نگ  غمی( به ت1

    زمی جان در قدمت ر ،یریراه وفا گ ور     سر در رهت اندازم ،ی( گر عزم جفا دار2

   گر نکنم جان نثار امیمدّع      ست؟یچ ناری( دل چه محل دارد و د3

   یمنم امروز و تو دام قتیبه حق رکیز مرغ  با همه دانش  ن ی( در سر کار تو کردم دل و د4

 است؟      کسانی  اتی کدام اب  کلّی  مفهوم   - 20

 درو  ادیکه از   ستین  یداغِ عشق تو گل   تو از خاطر ناشاد رود  ی ( گر تمنّاالف

                                 میآر که ما جان ز شبِ تار نرد   ادی  باد  خوشت  افروزدوست که آن صبحِ دل  ی( اب

  است نیریش   ده، یآن قَدَر که بُوَد نارس یِم     ردیاز زمان گ ی چو عشق کهنه شود تلخ  (ج

    گنبد دوّار بماند  نیکه در ا   یادگاری      خوشتر  دم یسخن عشق ند  ی( از صداد

 الف –( د 4  الف  -( ب 3   د  - ( ج 2  ج  -( ب 1
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 جمة أو التّعریبالتّ  عیِّن األصّح و األدّق يف       
 ﴾ أال ِبذکر الله تَطمنئُّ القلوب﴿  - 21
 !گیرندیاد خدا آرام می ها با ( آگاه باشید دل 2   !گیرندها آرام منی ( آیا با یاد خدا دل 1
 گرداند؟ ( آیا یاد خدا دل را آرام منی 4  کند! ها را یاد خدا آرام می(  آگاه باشید دل 3

 أن تتحرّکا دون تحریک رأسه!  انللحرباء عیناِن تستطیع  - 22
 پرست دو چشم است که قادر به تکان دادن آنها بدون تکان دادن رس است! ( برای آفتاب 1
 تواند آنان را تکان دهد بدون آنکه رسش تکان بخورد!پرست چشامنی دارد که میآفتاب( 2
 توانند بدون تکان دادن رس تکان بخورند! پرست چشامنی دارد که می( آفتاب3
 ( آفتاب پرست دو چشم دارد که توانایی دارند حرکت کنند بدون تکان دادن رسش!4

 سیّارته!  يتعویض سیّارتِه القدیمة بالنّقود ولکن ال أحد یشت  يأراد صدیق  - 23
 ( دوستم اراده کرد ماشین قدیمی خود را با پول عوض کند ولی هیچکس ماشین را نخرید! 1
 خرد! را با پول خواستار شد و هیچکس ماشینش را منی  ( دوستم تعویض ماشین قدیمی2
 خرد! عویض کند ولی هیچکس آن ماشین را منی اش را با پول ت( دوستم خواست ماشین قدیمی3
 خرد!( دوستم خواست ماشین قدیمی خود را با پول عوض کند ولی هیچکس ماشینش را منی4

 أنتم تعلّمتم مهارة التقاط الّصور فتحرّکوا إلی أعامق املحیط و التقطوا صوراً من األسامک املضیئة! - 24
 هایی بگیرید!های نورانی عکس به سوی اعامق اقیانوس حرکت کنید و از ماهی  ( شام مهارت عکس گرفنت را یاد گرفتید پس1
 هایی گرفتید! های نورانی عکس( شام مهارت عکس گرفنت را یاد گرفتید پس به سوی اعامق اقیانوس رفتید و از ماهی 2
 های نورانی عکس بگیرید! اهی های عکس گرفنت را یاد گرفتید پس به سوی اعامق اقیانوس حرکت کنید و از م( شام مهارت3
 هایی بگیرید!های نورانی عکس( شام مهارت عکس گرفنت را یاد بگیرید پس به سوی اعامق اقیانوس بروید و از ماهی 4

 !يِقصصاً تستطیع أن ترشدک إلی التقّ  يهذا الکتاب یحتو  - 25
 سوی ترقی راهنامیی کند! تواند تو را به هایی را در بر دارد که می ست که داستان ا ( این کتابی1
 تواند تو را به سوی ترقی راهنامیی کند! هایی را در بر دارد که می( این کتاب داستان 2
 هایی در بر دارد که توانایی راهنامیی تو را به سوی ترقی دارد! ست که داستان ا ( این کتابی3
 !ترقی داردهاییست که توانایی راهنامیی تو را به سوی ( این کتاب شامل داستان 4

 يلتئم! ییلعق القّط جرحه عّدة مرّاٍت حتّ   - 26
 لیسد تا خوب شود!هایش را میگربه چند بار زخم ( 1
 گربه چند بار زخم را لیسید تا خوب شد!  (2
 لیسد تا التیام یابد! گربه چند بار زخمش را می  (3
 لیسد تا التیام یابد! هایش را میگربه چند بار زخم ( 4

 کّل جهة لِتَجد طعامها! اللّیل و تُدیر رأسها يف تتحرّک البومة يف  - 27
 چرخاند تا غذایش را پیدا کند! کند و رسش را در هر جهتی می( جغد در شب حرکت می 1
 چرخاند تا غذا پیدا کند! ها میجهت  ۀکند و رسش را در هم( جغد شبانه حرکت می 2
 چرخاند تا غذایش را بیابد! ها می جهت ۀ همکند و رس خود را در ( جغد در شب حرکت می 3
 گرداند تا غذایش را بیابد! کند و رسش را در هر جهتی می ( جغد شبانه پرواز می 4
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 يف الّتجمة!  الخطأ عّّي  - 28
 شناسند، می( إّن بعض الطّيور و الحيوانات تعرف األعشاب الطبّيّة،: بعضی پرندگان و حیوانات گیاهان دارویی را  ١
 ،دانندو تَعلَُم کیفیّة إستعاملها،: و چگونگی استفاده از آنها را می ( 2
 اند،و قد دلَّت هذه الحیوانات اإلنسان،: و این حیوانات انسان را راهنامیی کرده( 3
 علی الخواّص الطبّیّة لکثیر من النَّباتات الرّبیّة!: بر خواص گیاهان صحرایی)خشکی( بسیاری!( 4

 الّتجمة! عیّن الّصحیح يف - 29
 ها حمله کردند! َهَجم الّذئاَب النّاس!: مردم به گرگ( 1
 طعاُم الغداء ُرّز مع دجاج!: غذای شام برنج و مرغ است! ( 2
 خواست! : برای خودم سود و زیانی ندارم جز آنکه خدا می ﴾ ال أملك لنفيس نفعاً و ال رّضاً ااّل ما شاء الله﴿( ٣
 : خداوند چیزی برای بندگانش برتر از عقل تقسیم نکرد!للعباِد شیئاً أفضل من العقل ما قسم الله( 4

 التّعریب: عیِِّن الّصحیحِ يف  - 30
 کنند!( میرد، سایر کالغها برای پیشگیری از رسایت بیامری، او را دفن می )وقتی کالغی می 

 املرض!حینام ميوت غراٌب، يدفنه الغرابني للوقاية من رسایة ( 1
 عندما ميوت الغراب، يدفنه سائر الغرابني للوقاية من رساية األمراض! (2
 ميوت الغراب، يدفنه سائر الغرابین للوقاية من رسایة املرض! حینام( 3
 ميوت غراٌب، يدفنه سائر الغرابني للوقاية من رساية املرض! عندما( 4
 

 :مبا یناسب النّص ( 43- 31إقرأ النّص التّايل بّدقة ثّم أجب عن األسئلة )
  یتشکّل . القطب الشاميّل  مکان يف العامل بعد القطب الجنوبّ   أبرد هناک أعداد کبیرة من الحیوانات تعیش يف القطب الشاميّل الّذي هو  

من میاه واسعة األطراف، حولها منطقة یابسة )خشک(. و مبا أّن يف مائه ملح فهذا امللح یساعد علی ذوب بعض الجلید )یخ(. لکّن  
القطب الجنوبّی منطقة یابسة جاّفة )بدون آب(، و بسبب قلّة درجة الحرارة ال توجد هناک محاصیل زراعیّة، فلذلک ُمعظَم األطعمة من  

طول أشهر    تَغیُب أّما يف القسم الشاميّل فال ترتفع الشمس فوق االُفق خالل فصل الشتاء، بینام )در حالی که( ال    لحوم حیوانیّة. و
 !إضافًة إلی کمیّة االُکسجین الّتي تزداد يف املاء البارد - و إن کانت قلیلة-الصیف عنه! فهذا الضوء عامل مساعد لنمّو النباتات 

 :اميّل و الجنوّب هوأهّم فرق بّي القطبّي الش - 31
 ( ذوب الجليد يف القطب الشاميّل و عدم ذَوبه يف الجنويّب! ١
 ( كرثة برودة الهواء يف القطب الشاميّل بخالف الجنويّب! 2
 !( القطب الجنويّب أرض جافّة، بخالف اُخته٣
 !انخفاض )قِلَّة( درجة الحرارة يف الجنوب( 4

 ما هو سبب كرثة الربودة يف الجنوب؟  - 32
 ( کَونُه یابساً! 4  !( طول فصل الشتاء3  غياب الشمس!( 2  !( وجوُد الجليد١

 عیّن الّصحیح:  - 33
 ( ال یذوب الجلید کلّه طول السنة!1
 ( يف قطب الشاميّل ال نجد أرضاً جافّة! 2
 !بخالف النباتات( يقدر بعض الحيوانات أن يعيش يف املناطق الباردة، ٣
 !( من عوامل منّو النباتات يف القطب الشاميّل فقدان الضوء و االُكسجني4
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 : علی حسب النّص  - 34
 ( املحاصیل الزراعیّة يف الشامل أكرث من اللحوم الحیوانیّة.2  .( أبرد منطقة يف العامل هو القطب الشاميلّ ١
 إاّل املناطق الیابسة منه.  پوشاند( القطب الجنويبّ ( املياه تغيش )می4 یسبّب تغییر درجة الهواء.  ( امللح املوجود يف املاء٣

 (: 37- 35حيح يف اإلعراب و التحليل الرصيفّ )عیّن الّص 
 »یتشکّل«:  - 35
 و الجملة فعلیّة و خرب فعل  معلوم / - مزيد ثاليث بزيادة حرفني من باب تفعيل  - ( فعل مضارع١
 فعل و الجملة فعلیّة  الزم/  -تفّعل  مزيد ثاليث من باب  - للغائب( 2
 «فعل و فاعله »مياه  /مبني للمعلوم  -الزم -( مزيد ثاليث بزيادة حرف واحد من باب تفّعل  ٣
 الجملة فعلیّة خرب و  /مبني للمعلوم  - متعدٍّ  -( فعل مضارع  4

 »تَغيُب«:  - 36
 مجهول / فعل و فاعله محذوف  -متعدٍّ  - للغائبة  - ( مضارع ١
 الجملة اسمیّةفعل و   /مبني للمعلوم - متعدٍّ  -( مجرّد ثاليث 2
 فعل و فاعله »الشمس«متعدٍّ /  -مزيد ثاليث بزيادة حرف واحد من باب تفعيل  -( فعل مضارع  ٣
 الجملة فعلیّة  فعل و   /مبني للمعلوم - مجرّد ثاليث  - ( للغائبة 4

 »أبرد«:  - 37
 خرب من نوع الفعل  /مفرد  -نكرة -ضيل ( اسم تف١
 خرب من نوع اإلسم  /برودة( :اسم تفضيل )مصدره -مفرد مذكر  -اسم ( 2
 مبتدأ و الجملة اسمیّةمفرد مذکر /  -نكرة   -( اسم تفضيل ٣
 / خرب من نوع اإلسم ةمعرف -اسم فاعل  -مذکر   -( مفرد 4

 يف ضبط حرکات الحروف:  الخطأ عیّن  - 38
 (  قَیَّدتم ما تََعلَّمتُموه بالِکتابة.1
ق کالم الّذي یکِذب باملَرّات.2  ( العاقِل ال یصدِّ
 ( یَستَخِدم الناس األعشاب الِطبّیّة ملُعالَجة األمراض املُهلِکة. 3
 ( اللّهّم انَفعني مبا علَّمتَني و علَّمني ما یَنَفَعني و زِدين ِعلامً.4

 عن املفهوم: الخطأ ن عیّ  - 39
 ( َعتبة: تُستَعَمل لساحة األمکنة املقّدسة. 2   ( إنشاد: ایجاُد کالٍم موزون و ُمسجَّع.١
 ( بُحیرة: األرض الواسعة الّتي ُملِئَت من املياه الکثیرة و أصغر من البحر.4  ( َصداقة: قول الحقیقة الّتي توجد يف الواقع.٣

 ما هو الّصحیح من العبارات التّالیة حسب القواعد: - 40
 ( وقفِت التلمیذات بعد مواجهتهّن ثم تکلّمَن. 2   ( تصادمت السیّارتان فاتّصل بالّّشطة. ١
 ( فاطمة أکرم والَدها العزیز.4    ( أمَّهاتکم تُحِبنَب اوالدهّن. ٣

 يف أّي اآلیات التالیة یکون »الّذین« فاعال؟  - 41
 ( ﴿إذ يقوُل املُناِفقوَن و الَّذين يف قُلوبِِهم َمرٌَض َغرَّ هؤالء دينُُهم﴾ 2  ها الَّذين آَمنوا لَِم تقولوَن ما ال تفَعلوَن﴾ ( ﴿يا أي  ١
 ( ﴿و الَّذين كفروا لَُهم ناُر جهنّم﴾4 ( ﴿لََقد كفر الَّذيَن قالُوا إنَّ اللََّه هو املسيُح ابُن مريم﴾٣

 املفعول؟  یوجدال يف أّي اآلیات التالیة  - 42
 ( ﴿لِيَجزيَُهم اللَّه أحَسَن ما عملوا و يَزيَدُهم من فَضلِه﴾ 2  ( ﴿إمّنا يَخََش اللََّه من ِعباِدِه العلامُء﴾ ١
 ( ﴿إّن هذه أّمتُكم أّمًة واحدًة و أنا َرب كُم فَاعبُدوِن﴾ 4 ( ﴿أولئك يُسارِعوَن يف الَخرياِت و هم لها سابِقوَن﴾ ٣
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 يف أّي العبارات التالیة یوجد الفاعل املوصوف؟ - 43
 ( إمّنا یهّذب الناس اإلیامُن بالله.2   ( من مل یُؤَدِّبه األبوان یؤّدبه الزمان. ١
 ( تفید األعشاب الطبّیّة لعالج األمراض املختلفة. 4  ( ﴿لَُهم درجاٌت ِعنَد ربّهم و مغفرٌة و رزٌق كريٌم﴾ ٣

 عیّن املفعول مضافا: - 44
 کثیرة! ( جاء أحد موظّفي الّشکة عندي و طلب منّي نقوداً ١
 ( ملّا سافرنا إلی القریة کان عدد مرافقینا کثیرة! 2
 ( یدعو القائد جنود الجیش باإلیثار و املقاومة! ٣
 ( نحن نساعد من جاؤوا لنا بهدایا کثیرة!4

 عیّن ما فیه الجمل الفعلیّة أکرث:   - 45
 ( یجب علی اإلنسان أن ال یعتمد علی أصدقائه دامئاً.2  قسم الله للعباد شیئا أفَضَل من العقل!( ما ١
 ( ﴿و منهم من يقول ربّنا آتنا يف الّدنيا حسنة و يف اآلخرة حسنة و قِنا عذاب النّار﴾ 4  ( أنزل العامل البضائع ففرغت السیارة منها! ٣
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رَ »در آیۀ مبارکۀ    - 46 اَخَّ َو  َم  َقدَّ یَؤَمِئٍذ مِبا  با استناد به کدام حادثۀ قیامت کربی، افزایش آگاهی انسان خاطر نشان    «یُنَبَّؤا االِنساُن 
 گردیده است و به کدام ویژگی در عامل برزخ تلمیح دارد؟ 

 وجود شعور و آگاهی و حیات برزخی  - ها شدن همۀ انسان ( زنده1
 وجود شعور و آگاهی و حیات برزخی  -( دادن نامۀ اعامل 2
 تباط میان دنیا و برزخ وجود ار  -( دادن نامۀ اعامل 3
 وجود ارتباط میان دنیا و برزخ  - ها شدن همۀ انسان ( زنده4

 مؤکّد واقع شده است؟  هترتیب در کدام عبارت رشیفهریک از موارد زیر به  - 47
 ج( برتری دنیا بر برزخ   ب( برتری برزخ بر دنیا   الف( شباهت دنیا و برزخ 

رَ أُ و يُنَبَّ ) (1 َم َوأَخَّ ِنإَساُن يَوإَمِئٍذ مِبَا قَدَّ رَ و يُنَبَّ ) - )اإلإ َم َوأَخَّ ِنإَساُن يَوإَمِئٍذ مِبَا قَدَّ  )َو ِمن َورائِِهم بَرزٌَخ اِلی یَوِم یُبَعثوَن(  -  )أُ اإلإ
رَ و يُنَبَّ ( )2 َم َوأَخَّ ِنإَساُن يَوإَمِئٍذ مِبَا قَدَّ  ُهَو قائِلُها( )کَاّل اِنَّها کَلِمةٌ  –عَمُل صالحاً( اَ  )قاَل رَبِّ ارِجعوِن لََعلّی - )أُ اإلإ
 )َو ِمن َورائِِهم بَرزٌَخ اِلی یَوِم یُبعثوَن( – عَمُل صالحاً( )قاَل رَبِّ ارِجعوِن لََعلّی اَ  - ( )حتّی اِذا جاَء اََحَدُهُم املَوُت قاَل رَبِّ ارِجعوِن( 3
رَ و يُنَبَّ ) - ( )حتّی اِذا جاَء اََحَدُهُم املَوُت قاَل رَبِّ ارِجعوِن( 4 َم َوأَخَّ ِنإَساُن يَوإَمِئٍذ مِبَا قَدَّ  ُهَو قائِلُها(  )کَاّل اِنَّها کَلِمةٌ  -  )أُ اإلإ

دهند و متبوع اعاملی که  جویی ظاملان پیشنهاد میفرشتگان در مقابل کدام بهانه، امتام حجتّی است که  دهجرت از محیط فاس  - 48
 حتی بعد از مرگ انسان جریان دارند، کدام است؟

  آثار ماتقدم  –( ما در رسزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم 1
 خر أ آثار مات –( ما در رسزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم 2
 آثار ماتقدم  –( ما از شنیدن دالیل روشن انبیا محروم بودیم 3
 خر أ آثار مات –( ما از شنیدن دالیل روشن انبیا محروم بودیم 4

های گناهکار در قیامت در هر یک از حوادث »شهادت دادن اعضای بدن« و »دادن نامۀ اعامل« به چه دستاویزهایی جهت  انسان - 49
 ند؟جوی رهایی از مهلکه متسک می 

 انکار اعامل ناشایست با سوگند دروغ خوردن –( انکار کردن حقایق و تکلّم جامدات 1
 انکار اعامل ناشایست با سوگند دروغ خوردن  -( اعرتاض و رسزنش کردن اعضای بدن 2
 وجو کردن راه فرار از اعامل خویشجست –( اعرتاض و رسزنش کردن اعضای بدن 3
 وجو کردن راه فرار از اعامل خویش جست  -  ( انکار حقایق و تکلّم جامدات4

ساز کدام حادثه  شدن صحنۀ قیامت، زمینهماده آ دهد و  احیای اموات در واقعۀ بزرگ قیامت، بالفاصله پس از کدام واقعه رخ می   - 50
 است؟

 دادن نامۀ اعامل – ( نفخ صور دوم 2  دادن نامۀ اعامل  –( تغییر در ساختار زمین 1
 رسیدگی به اعامل –( تغییر در ساختار زمین 4   رسیدگی به اعامل – ( نفخ صور دوم 3

 ترتیب دارای کدام دسته از آثار در پروندۀ اعامل خواهند بود؟ هریک از اعامل زیر به  - 51
 الف( ایجاد یا تقویت آداب و رسوم غلط در امر ازدواج 

 ب( آموزش مطلب مفیدی به دیگران و انتقال دادن آن 
 های غلط ج( مدسازی

 ماتأخر  –ماتأخر  –( ماتأخر 2    ماتأخر  – ماتقدم  –( ماتقدم 1
 ماتقدم  –ماتأخر  –( ماتأخر 4    ماتقدم  – ماتقدم  –( ماتقدم 3
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قیامت    در  دهند، چیست و ترک معیّت و عدم تبعیت از انبیاء از علل کدام سخنمقصود از عملی که »ِکراماً کاتِبیَن« انجام می  - 52
 است؟

 باشد که عمل صالحی انجام دهم.  –( ثبت گزارش متام و کامل اعامل 1
 ای کاش .... –( ثبت گزارش متام و کامل اعامل 2
 ای کاش ... –( ثبت صورت باطنی و تجسم اعامل 3
 باشد که عمل صالحی انجام دهم.  –( ثبت صورت باطنی و تجسم اعامل 4

 ها در مرحلۀ دوم قیامت، کدام حادثه است؟ ساز رسیدگی به اعامل انسان زمینه - 53
 ( حضور شاهدان و گواهان 2   ( برپا شدن دادگاه عدل الهی 1
 ( کنار رفنت پرده از حقایق عامل4    اعامل( دادن نامۀ 3

 ترتیب کدام است؟ شدیم« و »َرّب اِرجعوِن« به ظرف بیان عبارات قرآنی »ای کاش ]به دنیا[ بازگردانده می - 54
 برزخ  –( قیامت 4  رستاخیز – ( برزخ ٣  قیامت – ( برزخ 2  قیامت –( رستاخیز ١

 توان وصف منود؟ دهد و آن را چگونه می در کدام حادثه از مرحلۀ دوم قیامت، متییز نیکوکاران از بدکاران رخ می  - 55
 ها در پیشگاه خداوند حارض شدن انسان  –ها شدن انسان ( زنده١
 حارض شدن اعامل در مقابل انسان  –ها شدن انسان ( زنده2
 ر پیشگاه خداوند   ها دحارض شدن انسان  -( دادن نامۀ اعامل ٣
 حارض شدن اعامل در مقابل انسان  -( دادن نامۀ اعامل 4

 اینکه »ناطقیت، مأذون به رخصت باری تعالی است.« در کدام آیۀ مبارکه نهادینه شده است؟  - 56
 ( »َو اِنَّ َعلَیکُم لَحاِفظیَن کِراماً کاتِبیَن یَعلَموَن ما تَفَعلوَن« ١
 لّی اَعَمُل صالِحاً فیام تَرَکُت کَاّل اِنَّها کَلَِمٌة ُهَو قائِلُها« ( »قال رَّب اِرِجعوِن لَعَ 2
رَ و يُنَبَّ ( »٣ َم َوأَخَّ ِنإَساُن يَوإَمِئٍذ مِبَا قَدَّ  «أُ اإلإ
 »اَلیَوَم نَختُِم َعلی اَفواِهِهم َو تُکَلِّمنا اَیدیِهم و تَشَهُد اَرُجلُُهم مِبا کانوا یَکِسبوَن« ( 4

 کند؟یک پاسخ کاملی ارائه می اگر در پی علت هریک از موارد زیر باشیم، کدام - 57
 الف( آشکارشدن ارسار و حقایق عامل 

 ب( بهتین گواهان بودن پیامربان و امامان 
 ج( معیار سنجش اعامل بودن اعامل پیامربان و امامان 

 عینیت اعامل آنان با دستور خدا –مصون و محفوظ بودن از هر خطا و گناه  –ها شدن همۀ انسان ( زنده١
 عینیت اعامل آنان با دستور خدا  –شاهد ظاهر و باطن اعامل بودن در دنیا  –( تابیدن نوری از جانب خدا 2
 تطبیق اعامل آنان با رفتار پیامرب اسالم  –مصون و محفوظ بودن از هر خطا و گناه  -( تابیدن نوری از جانب خدا ٣
 تطبیق اعامل آنان با رفتار پیامرب اسالم  -شاهد ظاهر و باطن اعامل بودن در دنیا  - ها شدن همۀ انسان ( زنده4

 دهد و رفتار خداوند با آنان چیست؟بدکاران، در هنگام کدام حادثه رخ میانکار اعامل ناشایست خود در قیامت عظیم توسط  - 58
 »یَعلَموَن ما تَفَعلوَن« - ( حضور شاهدان و گواهان 2  »یَعلَموَن ما تَفَعلوَن«  -( دادن نامۀ اعمل ١
 اِهِهم« »نَختُِم َعلی اَفو  -( دادن نامۀ اعامل 4 »نَختُِم َعلی اَفواِهِهم«  - ( حضور شاهدان و گواهان ٣

 شود، در کدام آیۀ رشیفه مورد نظر قرار گرفته است؟ چه طبق آیۀ »ِکراماً کاتبین«، ثبت و ضبط میمحتوای آن  - 59
 «رَّب اِرِجعوِن لََعلّی اَعَمُل صالِحاً فیام تَرَکُت ( »2  ( »اَلیَوَم نَختُِم َعلی اَفواِهِهم َو تُکَلِّمنا اَیدیِهم« ١
رَ أُ و يُنَبَّ »( ٣ َم َوأَخَّ ِنإَساُن يَوإَمِئٍذ مِبَا قَدَّ  ( »قَد جاءَکُم بَصائُِر ُمن َربِّکُم فََمن اَبََصَ فَلِنَفِسِه« 4   «اإلإ
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ها چه اقدام قاطعی انجام  شدن آنگیرد و خداوند جهت ناکامشدن بدکاران به سوگند دروغ به کدام هدف واهی صورت می متوسل  - 60
 دهد؟ می
 واداشنت اعضای بدن به گواهی دادن علیه صاحب خود  –رهایی از مخمصۀ هولناک قیامت ( ١
 دادن اعامل پیامربان و امامانمعیار و میزان سنجش قرار  –( رهایی از مخمصۀ هولناک قیامت 2
 معیار و میزان سنجش قراردادن اعامل پیامربان و امامان  - اند ( پس زدن نامۀ اعاملی که انجام داده3
 واداشنت اعضای بدن به گواهی دادن علیه صاحب خود  - اند ( پس زدن نامۀ اعاملی که انجام داده4

 به کدام صورت صحیح است؟  ترتیب حوادث قیامت، متناسب با آیات ذکرشده، - 61
 ج( »َو تَشَهُد اَرُجلُُهم«   ب( »یَوَم تَرُجُف االَرُض ُو الِجباُل«  الف( »الیَوَم نَخِتُم َعلی اَفواِهِهم«

 الف  – ج   –( ب 4  ج   –الف  –( ب 3  ب   –ج  –( الف 2  ج   –ب  –( الف 1
 شدن انسان یاد شده است؟ مطابق آیات سورۀ مبارکۀ مدثّر، ترک چه اعاملی به عنوان موجبات دوزخی  - 62
 ( اهل مناز بودن و اطعام فقیران و نیازمندان 2  شدن های دنیایی( مست و مغرور نعمت1
 ( توبه را تا لحظۀ مرگ به تأخیر انداخنت4   ( ارصار ورزیدن بر گناهان کبیره3

صحبت« نیکوکاران در بهشت باشیم، کدام دسته از افراد به ترتیب پاسخ نشین« و »همساس تعالیم وحیانی در پی »هماگر بر ا  - 63
 صحیح خواهند بود؟

 خداوند –( پیامربان و راستگویان 2   فرشتگان  –( پیامربان و راستگویان 1
 خداوند –( شهیدان و فرشتگان 4   فرشتگان  –( شهیدان و فرشتگان 3

نیا َمزَرعُه اآلِخرَة« به  - 64  ترتیب هریک از موارد زیر، تشبیه چه اموری در زندگی انسان است؟ از دقت در حدیث نبوی »الدُّ
 های هرزشدن زمین از علف ج( پاک  ترین زمین برای کشت محصول آخرت ب( مناسب  الف( بذر سامل 

 های شیطان و نفس امارهدوری از وسوسه –ذهن  – های پاک ( گرایش1
 کردن از گناهان و اعامل زشتتوبه  –ذهن  –( اعامل نیک 2
 های شیطان و نفس اماره دوری از وسوسه -دل   –( اعامل نیک 3
 کردن از گناهان و اعامل زشتتوبه  -دل   – های پاک ( گرایش4

 ای که مقابل آن آمده، تناسب دارد؟ با گوینده  شده در زیرکدام سخنان مطرح - 65
 شیطان رجیم  الف( بزرگان و رسورامنان سبب گمراهی شدند.  

 خداوند متعال  گیرید.  ب( اگر به دنیا بازگردید، هامن راه گذشته را پیش می 
 فرشتگان الهی ج( مگر پیامربان برای شام دالیل روشنی نیاوردند؟  

 کننده از یاد خدادوست غافل د( من فقط شام را فراخواندم و شام نیز مرا پذیرفتید. 
 د  –( ب 4  ج   –( ب 3  د  –( الف 2  ج  –( الف 1
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66- A: The phone is ringing and I’m in the shower. 

B: Don’t worry, John; I ………. for you. 

1) am answering  2) answered         3) will answer   4) am going to answer 

67- I’m going to karate lessons to learn how to defend ……….. . 

1) I myself   2) myself   3) mine   4) by myself  

68- A: ………. when the alarm went off? B: Unfortunately, yes. 

1) Were they sleeping 2) Did they sleep 3) Would they sleep 4) Have they slept 

69- He has won several prizes and will surely be recognized as the best writer …….. this century. 

1) on   2) of   3) into   4) by  

70- He is by ………. a kind person and is popular with the children in his neighborhood. 

1) review            2) ability           3) nature       4) practice 

71- At the end of the lecture, I’d like all the students to ………. small discussion groups. 

1) divide into               2) put out              3) cut down          4) fill in 

72- It is good to have money to buy things that money can buy, but it is better not to ………. things 

money cannot buy. 

1) hope   2) lose   3) fall   4) apply 

73- I believe that stories from the past still relate with the problems of today, and they can be helpful 

in ……….. problems. 

1) solving              2) quitting          3) practicing              4) producing 

74- When my neighbor of many years moved, I was surprised by the ………. of loss I felt. Our 

relationship was very strong. 

1) form            2) emotion              3) opinion            4) sense 

75- Children are amazingly ……….; they can play for hours without getting tired. 

1) fortunate            2) selfish           3) difficult            4) energetic 

76- “Do you have to speak to me in that tone of voice?” she said ………. . 

1) safely           2) helpfully          3) suitably            4) sadly 

77- It’s just a/an ………, but since it’s such a beautiful day, why don’t we go for a drive? 

1) thought   2) meaning  3) emphasis  4) background 

 

 

 
 
 
Trees are 

amongst the biggest and longest-living things on Earth, some dating back longer (78) ………. the 
oldest buildings. But as well as being nice to look at, trees also play an important role in improving 
the (79) ……… of our lives. 

     On a world-wide scale, forests help to slow down the effects of global warming by using up the 
gas known as carbon dioxide and giving out the oxygen we need to breathe. At (80) …….. 
neighborhood level, trees also bring important environmental benefits. They offer shade and 
shelter, which in turn reduces (81) ……… energy needed to heat and cool (82) ……… buildings; at 
the same time, they also remove other impurities from the air we breathe. 

78- 1) than    2) as    3) then   4) that 

79- 1) chart   2) mistake  3) nature  4) quality 

80- 1) continuous   2) possessive  3) local  4) destructive  

81- 1) the amount of  2) amount of   3) the amounts  4) any amount for  

82- 1) opposite   2) close   3) next   4) nearby  

Part A: Grammar and Vocabulary 

Directions: Questions 66-77 are incomplete sentences. Beneath each sentence you 

will see four words or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word 

or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

Part B: Cloze Test 

Directions: Questions 78-82 are related to the following passage. Read the passage 

and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your 

answer sheet. 
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Passage 1: 

Gravity is a force that pulls two objects toward each other. The force is also called gravitation. The 

bigger an object is, the stronger its gravity. Small objects, and even cars and buildings, have so little 

gravity that you can’t feel their pull. Huge objects like Earth, however, are a different story.  

     Earth is so much bigger than you that its gravity makes you “stick” to the ground. Earth is 

bigger than the Moon. Earth’s gravity pulls the Moon. That is why the Moon orbits, or goes around, 

Earth. The Sun is bigger than Earth. Its gravity makes Earth go around the Sun.  

     Earth’s gravity pulls toward the center of Earth. Gravity holds the oceans and the atmosphere 

on Earth. The Sun’s gravity pulls toward the center of the Sun. It holds the Sun together.  

     Gravity has always been around. In ancient times, people tried to explain why things fall 

toward Earth. An English scientist named Sir Isaac Newton came up with a great idea about gravity 

in 1687. He thought about how an apple falls and wondered how far gravity went. He came up with 

the idea that gravity does more than hold people on Earth.  

     Newton thought of gravity as a kind of mysterious force pulling objects together. He said that 

gravity holds the Moon in orbit around Earth. It holds the planets in orbit around the Sun.  

     Newton’s ideas on gravitation explained many things about how apples fall and how stars and 

planets move. 

83- What is the best title for the passage? 

1) The definition of gravity   2) The Sun’s gravity 

3) Newton’s theory about gravity   4) The importance of gravity 

84- All the following are true about the Sun’s gravity EXCEPT ………. .  

1) it is stronger than Earth’s   2) it holds the Sun together 

3) it holds the planets in orbit   4) it makes the Sun go around Earth 

85- Which of the following statements about gravity is NOT true? 

1) Gravity is the force between two objects.  

2) The strength of gravity depends on its size.  

3) In ancient times people knew about gravity.  

4) Newton came up with gravity in 17th century 

86- What does the word “it” in paragraph (5) refer to? 

1) The Moon  2) Earth  3) Gravity  4) The Sun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part C: Reading Comprehension 

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is 

followed by five questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), 

(2), (3), or (4). Then mark your answer sheet. 
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Passage 2: 

Most people have heard the story of the lost island of Atlantis. But is any part of the story true? 

The Greek writer Plato wrote that Atlantis was an island in the Atlantic Ocean. The island’s 

wealthy people designed many great buildings and canals. At the center of the island they built a 

beautiful golden temple. But the Atlanteans became greedy—they had everything, but they still 

wanted more. The gods became angry, and the island was hit by earthquakes and great waves. 

Finally, the whole of Atlantis sank into the sea.  

Throughout history, explorers have reported finding Atlantis. In 2004, the explorer Robert 

Sarmast reported finding the island’s remains on an undersea mountain near Cyprus. However, 

Sarmast and other scientists later found out these findings were natural, not man-made. 

Many people think that Atlantis is simply a story. The purpose of the story was to teach people 

about the evils of greed. Richard Ellis published a book on Atlantis in 1999. He says “there is not a 

piece of solid evidence” for a real Atlantis. 

So was the island real or not? Only one thing is certain: the mystery of Atlantis will be with us 

for a long time. 

 

87- Another title for this reading could be ..........? 

1) Atlantis Sinks into the Sea   2) Atlantis: Real Place or Just a Story? 

3) The Greed of the Atlanteans   4) I Found the Island of Atlantis 

88- Which sentence about the story of Atlanteans is NOT true? 

1) They were wealthy.    2) They built many buildings. 

3) They were greedy.    4) They became angry. 

89- We can change the word “great” in line 5 to: 

1) Very large  2) Very good  3) Very cold  4) Very slow 

90- Which of the following is closest in meaning to “there is not a piece of solid evidence” for a real 

Atlantis? 

1) There is only one reason to believe the Atlantis story is true. 

2) The story of Atlantis is made up of many small pieces. 

3) There is nothing to make us believe the Atlantis story is true. 

4) The way to find out about Atlantis is by reading books.  
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 دقیقه  110 مدت پاسخگویی: 85تعداد سوال: 
 

 ، تعداد، شماره سواالت و مدت پاسخگویی تجربیاختصاصی د امتحانی آزمون رعنوان موا

 مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سوال  د امتحانی رموا ردیف 

تجربی ریاضی  1  دقیقه 30 110 91 20 

 دقیقه 28 135 111 25 زیست  2

 دقیقه 27 155 136 20 فیزیک  3

 دقیقه 25 175 156 20 شیمی  4

 

 رسول دهقان  مدیر گروه:

 امیرحسین مسلمی  مسئول آزمون: 

مسئول واحد  

 : تکنولوژی و اجرایی
 وحید کوثری 

 طراحان )اساتید(:
حسن    –   ان ی بخش رضا    –   ی ارکجور ی د   ا ی پور   -   یی محمد نشتا   حسن   -   فرهاد صابر 

 احسان محمدی   –   صمد صفوی   – وند  محمدرضا زهره   – ایزدی  

 ی زمرد   ن ی ام   رضا ی عل   - اخترکاوان    ن ی رحس ی ام  مسئول ویراستاران:

 ویراستاران:
  نایس  - یدهباش درضایحم - یاریاسفند  رضایعل  -  انیرحمت یمهد ریام

   یفتاح
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)حاصل   - 91 )( )( )
lim

( )( )x

x x x

x x→
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cosتابع   چپ  مقدار حد  - 92
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cosحاصل   - 93
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tanمقدار حد تابع   - 94 sin
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)اگر   - 95 )f x x x= − limو   24 [ ( )]
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حاصل   - 96
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)اگر نمودار   - 97 )
x

f x
x ax b

+
=
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3
aباشد.   صورت  به  x=1در اطراف    b−2   کدام است؟ 

1 )6 -   2 )3 -   3 )12 -   4 ) 

limمقدار   - 98
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)حاصل    - 99 ) ( )
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 کدام است؟   
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)اگر تابع   - 100 ) ( )[ ]f x x ax b x= + +3 2 aپیوسته باشد،   x=−1و   x=1در نقاط   2 b−2   :برابر است با 
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limحاصل   -101
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 کدام است؟ 

1 )4   2 )3   3 )2   4 )+ 
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)مقدار حد تابع   - 102 )
x x

f x
x x

+ − +
=

+ − +

1 3
4 5

 نهایت کدام است؟ در بی  

1 )1
2

   2 )2   3 )−
1
2

   4 )2 - 

limحاصل    - 103 ( )( )
x

x x x x
→+

+ + + − − −2 3 1  کدام است؟ 4

1 )3   2 )+   3 )1
3

   4 )−
1
3

 

xماندۀ تقسیم اگر باقی  -104 x ax+ + +4 25 3  ؟باشد، مجموع ضرایب خارج قسمت چقدر است  2مساوی    x+1بر   3

1 )   2 )10   3 )9   4 )11 

اگر تابع   - 105
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1
1
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3

limپیوسته باشد. حاصل    x=1در     ( )
x

f x
→2

 برابر است با:   

1 )5   2 )4   3 )2   4 )3 

)اگر  - 106 )
x

f x
ax bx

+
=

+ −2
3 1

18
limو    ( )

x
f x

→
=−

3
limحاصل   ( )

x
bxf x

→−
 کدام است؟ 

1 )36   2 )18 -   3 )24   4 )48 - 

limحاصل   - 107
( )x

x x x

x x x x→−

− +

+ +

4

2 2

3
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 کدام است؟   

1 )1
4

   2 )4   3 )4 -   4 )−
1
4

 

,در دنبالۀ درجه دو   - 108 , , ,...2 4 8  پانزدهم کدام است؟   جملۀ14

1 )212   2 )210   3 )214   4 )208 

دسته  - 109 طریقی  به  را  متوالی  طبیعی  عدد  میبندی  اعداد  آخرین  که  یعنی   هرکنیم  باشد،  کامل  مربع  گروه 

     , , , , , , , , ,...1 2 3 4 5 6 7 8  است؟در دستۀ دهم، واسطۀ حسابی بین جملۀ اول و آخر از تعداد جمالت چند واحد بیشتر   9

1 )81   2 )71   3 )72   4 )82 

جمالت سوم، هشتم و دوازدهم یک دنبالۀ حسابی، جمالت متوالی یک دنبالۀ هندسی هستند. قدر نسبت دنبالۀ هندسی کدام   -110

 است؟

1 )
3
4

   2 )
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1400 شهریور  1دوشنبه   –  سهآزمون   

 کند؟ تکمیل می  نادرستیچند مورد عبارت زیر را به    - 111

 و به غشا متصل ............، به طورحتم ........... «   ذخیره و انتقال اطالعات را بر عهده داردهر مولکولی که  ها  » در پروکاریوت

 ی جانداران یوکاریوتی نیز قابل مشاهده است.ای سیتوپالسم همه ی زمینهدر ماده   –الف( نیست  

 های همانندسازی ایجاد شده در خود را تغییر بدهد ممکن نیست بتواند تعداد حباب  –ب( است  

 های تولید شده در یاخته را ذخیره کرده است.ئیندستورالعمل ساخت همۀ پروت  –ج( است  

 شده است.ساخته    مادۀ وراثتیبخشی از یکی از رشته های   از رویبا الگوبرداری    –د( نیست  

1 )1   2 )2     3 )3   4 )4 

  طور حتمبه..........    ، شودی آغاز همانندسازی در آن دیده میتنها یک نقطه  که  ی ااختهی   در  یاصل  یدنا   همانندسازى   در طی  -112

 ............... 

 . دارد نقش هسته در  موجود ۀفسفاتسه یهادینوکلئوت تعداد  رییتغ  در – یسازهمانند اشتباهات حیتصح در مؤثر میآنز( 1

 . کندیم باز هم از را دنا ۀرشت دو – دارد را دارگوانین و دارسیتوزین  ی هادینوکلئوت انی م وندیپ  شکستن ییتوانا که یمیآنز( 2

 .  رندیگیم قرار هم مقابل  یمکمل رابطه براساس دها ینوکلئوت – دارد دخالت  بسپار ی نوع  میمستق دیتول در که  یمیآنز تیفعال  یط( 3

 .است انتظار قابل آزاد فسفات  یهاگروه غلظت شیافزا – یدینوکلئوت  نیب  یکواالنس یوندهایپ  ۀ دهندلی تشک میآنز تیفعال با  زمانهم( 4

 .................  نیست ها که با .................. همراه است، ممکندر سطحی از ساختار پروتئین  - 113

 محیط موجب تغییر کردن پیوندهای شیمیایی مولکول شود.   PHکاهش   -ثبات نسبیایجاد  (1

 تغییر آمینواسید در یک جایگاه، فعالیت مولکول پروتئین را تغییر ندهد.   - دهیواکنش سنتز آب (2

 پپتیدی پیوند هیدروژنی تشکیل ندهند.  ی پلیهایی از رشتهبخش  -ایصفحهایجاد ساختارهای  (3

 گیری پروتئین داشته باشد.  پپتیدی، نقش کلیدی در شکلی پلی هر زنجیره   -گریزآب کنش( برهم4

 گفت........ توانها میبا توجه به ساختار پروتئین  - 114

 نیتروژن در ساختار اول نوعی پیوند اشتراکی است که به دنبال سنتزآبدهی حاصل شده است.  -( هر پیوند کربن1

 شود.  پپتیدی موجب ایجاد شکل هموگلوبین در ساختار سوم میی پلیها در رشته( تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ2

 دهند.  تری در کنار هم قرار گرفته و پیوند هیدروژنی تشکیل میدر ساختار مارپیچ نسبت به صفحه، آمینواسیدهای نزدیک (3

 گیرند.  پپتیدی مشابه نسبت به هم به صورت ضربدری قرار میهای پلی ( در هر پروتئین با ساختار نهایی چهارم، رشته4

 ست؟ بیان شده ا  نادرستچند مورد به طور    -115

 .است  آنزیم  فعال  با جایگاه  مکمل ظاهری  شکل  نظر  از گیرد،   می  قرار   ها   آنزیم فعال جایگاه  در  ترکیبی که   الف( هر

 ب( هر مولکول پروتئینی که برای عملکرد خود نیاز به یون فلزی دارد، در کاهش انرژی فعال سازی واکنش موثر است. 

   .دهد  می افزایش را  شیمیایی  های   واکنش   سرعت  شود،  می   متصل شیمیایی خاصی  مواد به  تنها   که  پروتئینی  هرج(  

 تواند سرعت یک یا چند واکنش درون سلول را افزایش دهد.  دهد، مید( هر مولکولی که فعالیت آنزیمی از خود نشان می

1 )1   2 )2     3 )3   4 )4 

 ساختار آن شناسایی شد، در سطحی که ............... شدن نخستین مولکول پروتئینی که  طی ساخته  - 116

 کند. ( فقط یک نوع پیوند بین آمینواسیدها وجود دارد، هر آمینواسید از طریق گروه آمینی خود در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت می1

 رسد.  به ثبات نسبى مى ی مختلف،یدها کند، با تشکیل پیوندهای اشتراکی بین آمینواسرا ایجاد می مولکول( اولین تاخوردگی در ساختار  2

 دهد. در ساختاری با پیوند هیدروژنی رخ می هاصفحات و مارپیچ  ترهای بیشآید، تاخوردگیوجود میگریز به( در اثر پیوندهای آب3

 رشته کمتر است.  های آب تولید شده یکی از تعداد کل مونومرهای ی سطوح دیگر به آن بستگی دارد، همواره تعداد مولکولهمه( 4

 پیوندهایى که منشأ تشکیل دومین ساختار از سطوح مختلف ساختاری در میوزین هستند، ................   -117

 نوکلئوتیدی مولکول دنا مشاهده شوند. هر رشتۀ پلی  ۀدهندهای تشکیلتوانند بین زیرواحد( می1

 ها نقش داشته باشند. ماهیچه های قرمزدانهتوانند در تثبیت ساختار نهایى رنگ( نمی2

 های موجود در هر دوراهی همانندسازی گسیخته شوند.توانند توسط آنزیم( می3

 توانند طی فعالیت ویرایشی آنزیم دنابسپاراز دچار شکستگی شوند نمی (4

شناسی زیست   

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



   

 

 
 

 

@hellisanj  
 

 

1400 شهریور  1دوشنبه   –  سهآزمون   

 کند ؟ کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می  -118

 همانندسازی مولکول دنا در هر یاخته زنده، ..................... بر ..................... تقدم زمانی دارد.«»حین  

     هیدروژنى  پیوندهای شدن گسسته –ها پروتئین نوکلئوتیدی از اطراف های پلی( بازشدن پیچیدگی رشته1

 تشکیل شدن پیوند هیدروژنی بین بازهای آلی    -ویرایش عمل حین نوکلئوتیدها  بین اشتراکی پیوند  آبکافت( 2

   دنا ایرشته  دو مولکول طول در همانندسازی آغاز هایجایگاه گیریشکل  –( شروع فعالیت آنزیم هلیکاز 3

 د اشتراکى میان آن و نوکلئوتید مجاور پیون برقرارى –دار هاى فسفات از نوکلئوتید تیمین ( جدا شدن گروه4

 ی.............. عنصر شماره  گفتتواننمیدهد،  توجه به شکل مقابل که ساختار مولکولی آمینواسیدها را نشان میبا    - 119

 یابد.  «، به دنبال کاهش میزان سمیت آمونیاک در کبد، میزان آن کاهش نمی 1( »1

 تولیدی یاخته وجود داشته باشد، آن مولکول قطعاً آلی است.  «، اگر در مولکول2( »2

 افزاید.  های زنده می«، بر میزان انرژی آزاد شده از هر گرم سوخت اصلی یاخته3( »3

 ها وجود دارد.  های آلی زیستی موجود در یاخته«، در ساختار همه انواع مولکول4( »4

 ؟ نیستچند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب    - 120

 طورحتم..............« ها موثر است بهدهی پروتئینشکل» بخشی از یک آمینواسید که ماهیت شیمیایی آن در  

 شود. پپتیدی میی پلیانرژی موجب تاخوردگی رشتهدر ساختار دوم پروتئین با برقراری پیوندهای کم  - الف

 های متناظر خود در آمینواسیدهای دیگر نزدیک شده تا در معرض آب نباشد.  در ساختار سوم پروتئین به گروه  - ب

 گیرد. ای که با برقراری نوعی پیوند به شکل مارپیچ درآمده است، قرار میدر ساختار دوم پروتئین، در بخش خارجی رشته  - ج

 گیرد.  پپتیدی قرار میی پلیهای مشابه خود در آمینواسیدهای دیگر در یک سمت رشتهدر ساختار اول پروتئین، با سایر گروه  - د

1 )1   2 )2     3 )3   4 )4 

 ها به درستی بیان شده است؟ های زیر در ارتباط با آنزیمکدام یک از عبارت  - 121

 کند. ( هر سمی که جایگاه فعال آنزیم را اشغال کند، از فعالیت آنزیم جلوگیری می2

 گویند. بهینه می PHبیشترین فعالیت را دارد که به آن   PHای از ( هر آنزیم در محدوده4

 ی آلی یا معدنی باشد. تواند مادهها میی آنمادههای آلی هستند اما پیشمولکولها همگی ( آنزیم3

 یابد ( با کاهش غلظت پیش ماده در محیطی که آنزیم وجود دارد، همواره سرعت تولید فرآورده کاهش می4

 .........گفتتواندهد، میتوجه به شکل مقابل که بخشی از آزمایش مزلسون و استال را نشان می با  - 122

 « هم قابل رویت است. 3ی »شده است که در محتویات لوله« از نوکلئوتیدهایی تشکیل2( محیط کشت »1

 ی ممکن را از یکدیگر ندارند.  های دنا تشکیل شده است که بیشترین فاصله« دو نوار از مولکول5ی »( در لوله2

 « قابل رویت است. 5« و »4«، »3« دارای نوکلئوتیدهایی است که در محتویات هر سه لوله »1( محیط کشت »3

 باشد.  « می3ی »حفاظتی دناهای لوله« حاصل همانندسازی نیمه4ی »های دنای موجود در لوله( مولکول4

 امکانات،  به توجه  با و  گرفتند  نظر در  را مختلف همانندسازی دنا های  شده در رابطه با طرح ارائه های متعددفرضیه دانشمندانی  - 123

در آزمایشات این   گفتتواننمی  .برسند هاای در رابطه با تایید یکی از آنکننده پاسخ قانع به بتوانند تا کردند طراحی را آزمایشی

 دانشمندان......... 

 های دنای حلقوی استفاده شد.  کرد، از گریز دادن مولکولی وراثتی را کشف ( مانند آزمایشات دانشمندی که ماده1

 ی وراثتی را مشخص نمود، از یک گونه جاندار استفاده شد.  ( برخالف آزمایشات دانشمندی که اطالعات اولیه در مورد ماده2

 زای مولکول دنا مشخص بود. ای و اج( مانند آزمایشات دانشمندی که توانست ابعاد مولکول دنا را مشخص نماید، ساختار دو رشته3

 ها کار نشد.  ( برخالف آزمایشات دانشمندی که فرضیه برابری تعداد بازهای آلی آدنین و تیمین را ارائه داد، روی طیف وسیعی از گونه4
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1400 شهریور  1دوشنبه   –  سهآزمون   

 ؟ نیستکدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب    - 124

 نیتروژن........ را در محیط کشتی با نیتروژن .................،دو نسل کشت دهیم،............« »اگر یک باکتری دارای دنای با 

 های دنای حاصل، نیترژون سنگین دارندسه چهارم رشته  –سنگین  –( سبک 1

 های حاصل، نیتروژن سنگین دارند یک چهارم مولکول  –سبک  –( سبک و سنگین 2

 های حاصل فقط نیتروژن سبک دارندل نیمی از مولکو –سبک  –( سنگین 3

 های دنای حاصل، نیترژون سبک دارند یک چهارم رشته  –سنگین  –( سنگین و سبک 4

 ی یوکاریوتی هر مولکولِ شمارۀ ............... همواره ...............  مطابق با شکل مقابل، طی همانندسازی دنای یاخته  - 125

 در یک جهت روی رشتۀ دئوکسی ریبونوکلئوتیدی حرکت می کند.  – 1( 1

 فقط بخشی از پیوندهای هیدروژنی بین دو رشتۀ دنا را می شکند.  -2( 2

 ی افزاید. پارهای رشتۀ پلی نوکلئوتیدیِ درحال تشکیل م بر تعداد تک – 1( 3

 گذاردها تاثیر میچرخه بر کروموزوم Sنخستین آنزیمی است که در مرحلۀ  – 2( 4

 چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   - 126

 ی.....................است. « » در حالت طبیعی، تعداد نقاط آغاز همانندسازی در یک یاخته

 موروالی جنین پسر از موروالی جنین دختر، کمتر  - الف

 ی درحال تشکیل آن، کمتر موروالی جنین پسر از سلول پوششی روده  - ب

 ی درحال تشکیل جنین دختر از یاخته موروالی آن، بیشتر پوششی روده - ج

 ی درحال تشکیل جنین دختر از جنین پسر، بیشتر پوششی روده  - د

1 )1   2 )2     3 )3   4 )4 

 هر قسمتی از بخش..............دستگاه تنفس انسان که..................قطعاً...........   - 127

 نماید.  میزان حجم هوای ورودی و خروجی از بدن را کنترل می -شکل است  Cهای دارای غضروف -( هادی1

 فرستد.  مخاطی را به سمت حلق می ی های خود ماده با زنش مژک -توانایی تغییر حجم دارد -ای( مبادله2

 دار دارد در ساختار خود بیش از یک نوع سلول مژک -ی رگی بسیار سطحی استدارای شبکه -( هادی3

 ی مشترک دارد. ها غشای پایهها با مویرگی بخشدر همه -خوار استهای بیگانهدارای سلول -ای( مبادله4

 طورحتم........... انسان...............بههای  هایی که در حبابکیاخته  - 128

 ها ضخامت یکسانی دارند.  در برش عرضی در تمام بخش - های مویرگی دارند( ظاهری مشابه یاخته1

 پردازند.  خواری ذرات گرد و غبار و عوامل بیگانه می کوچک بوده و به بیگانه -( تعداد کمتری دارند2

 ها دخالت ندارند.  ی حبابکدر تشکیل منافذ دیواره -تماس نیستندهای مشابه خود در ( با یاخته3

 برند. ی نازک آب را در حبابک از بین مینیروی کشش سطحی الیه  -پردازند( به ترشح سورفاکتانت می4

 انیدراز « و » پروتئین هموگلوبین« درست است؟کدام موارد به ترتیب در مورد » نزیم کربنیک  - 129

 شود.  مونوکسید متصل میناپذیر به کربنبه صورت برگشت - های معدنی هستندهای آن مولکولماده ( پیش1

 به علت داشتن آهن موجب قرمز دیده شدن خون می شود.  -های معدنی هستندهای نهایی آن مولکول( فراورده2

 اتم اکسیژن را با خود حمل کند. تواند حداکثر تا چهارمی  -اکسید دخالت دارددی( در حمل بخش اعظم گاز کربن 3

 دارای بیش از یک ژن در مولکول دنای موجود در هسته است.  -شودهای قرمز موجود در خون تولید می( در گلبول4

 است؟   نشده   کدام عبارت در رابطه با دستگاه تنفس انسان به درستی بیان  - 130

 ی سینه انسان، غضروف وجود دارد.  ( دقیقاً در محل دوشاخه شدن نای در قفسه1

 توانند ساختار دارای انشعاب داشته باشد.  شکل موجود در نای، می Cهای ( غضروف2

 های ششی، بزرگترین و کوچکترین لوب مربوط به شش راست و چپ است.  ( در بین لوب3

 ه ندارند.   طور کلی  دارای سه برجستگی است که تا انتهای حفره ادامی بینی به( هر حفره4
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 تواند ................ های یک فرد سالم و بالغ که میهر بخشی از مجاری هادی درون شش  - 131

 ها نقش داشته باشد، دارای بافت پیوندی غضروف در دیوارۀ خود است.با ترشحات خود در مبارزه با میکروب ( 1

 .  است داده جای خود زیرمخاط الیه در را ترشحی غده تعدادی باشد،  خودشکل در دیواره  Cهای دارای غضروف( 2

 دهد.  داشته باشد، امکان تنظیم مقدار هوای ورودی و خروجی را به دستگاه تنفس می یحبابککیسه  ینبر روی خود چند( 3

 .راندیم حلق یسوبه را ی مخاط رشحاتت ها مژک  یضربان حرکات  بادهد،  رییتغ را خود قطر نینفریاپ  هورمون اثر تحت( 4

 آورد .......... . مطابق شکل زیر، نوعی مجرای تنفسی که مستقیما نایژه های اصلی را به وجود می  - 132

 (، بیشترین میزان انعطاف پذیری را در دیوارۀ جلویی خود دارد             1( همانند بخش )1

              (، ممکن نیست مستقیما گازهای تنفسی را با سرخرگ ششی مبادله نماید 4( برخالف بخش )2

 (، سازوکار دفاعیِ مشابهی در برابر عامل سینه پهلو و آنفلوانزای پرندگان دارد     3( همانند بخش )3

 کند  (، توسط غضروف به طور دائم باز بوده و مقدار هوای ورودی به ریه ها را تنظیم می2( برخالف بخش )4

 تکمیل می کند؟  نادرستکدام گزینه عبارت زیر را به طور    -133

 گوارش ..............«   لوله  در  بخش   این  معادل  .کند  می   گوارش ..............  لوله  از » بخشی

 .ندارد را گوارشی  های  آنزیم ترشح ملخ، توانایی  -دریافت  مکانیکی،  گوارش از دومین محل را د غذایی( کبوتر، موا1

 غذا را از سنگدان دریافت می نماید.   کبوتر، -وارد  همولنف، به را حاصل از گوارش غذا مونوساکاریدهای  ( ملخ، 2

 کرم خاکی، به محل آسیاب شدن غذا متصل است. –غذا را از محل انجام گوارش آنزیمی در معده، دریافت   ( گاو،3

 به محل ذخیره و نرم شدن غذا منتقل می کند  را غذا  ملخ،  -دریافت را غذا حلق، ای ماهیچه دیواره  انقباض ( انسان، با4

 است؟  نامناسبچند مورد برای تکمیل عبارت زیر    - 134

 » مطابق با شکل زیر، اگر ............. به طور حتم .................« 

 کند. تا پیش از رسیدن این کیسه به مقصد، تعداد فسفولیپیدهای سازندۀ آن تغییر نمی  –الف( کیسۀ غشایی به مرور از غشا دور شود  

 مواد در خالف جهت شیب غلظت بین دو سوی غشا جابجا می شوند.  – همراه باشد    ATPبا مصرف مولکول  ب( خروج مواد از یاخته  

 گیرند.های منشعب غشا، در الیۀ دور از محتویات درون کیسۀ غشایی قرار میکربوهیدرات   –ج( از مساحت غشای یاخته کاسته شود  

هایی وارد یاخته می شوند که توسط خود آن ساخته نشده مولکول  –شود  مولکول های درشتِ داخل سیتوپالسم افزوده  د( بر میزان  

 اند.

1 )1   2 )2     3 )3   4 )4 

 

 

 

 در رودۀ باریک انسان، هر نوع یاخته پوششی مخاطی که در ............. قابل مشاهده است، ...............    - 135

 واجد توانایی ترشح مادۀ مخاطی جهت حفاظت از دیوارۀ روده است. –( غدۀ روده همانند پرز 1

 کند. هستۀ خود را در سطح دور از غشای پایه، نگهداری می –( غدۀ روده برخالف پرز 2

 در نزدیکی هستۀ خود، دارای غشای چین خورده است. –( پرز همانند غدۀ روده 3

 در ساختار غشای خود، فاقد چین خوردگی است.   –( پرز برخالف غدۀ روده 4
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kmحدودی   پرواز به تندیپیما، در هنگام  های قارهموشک  - 136
s

رسند  کیلومتر از سطح زمین می  2000و حداکثر ارتفاعی تا حدود    5

هزار کیلومتر را هدف قرار دهند. مسافت پروازی طوالنی سبب شده است که   10و قادر هستند نقاطی روی زمین در فواصل بیشتر از  

 بخش اصلی وزن کل موشک را دربرگیرد.  ها وزن سوختِ موشک، در طراحی این موشک

 کند؟یک از عوامل زیر تفاوت کمتری نسبت به حرکت واقعی موشک ایجاد میپوشی از کدامها، چشمسازی حرکت این موشکدر مدل

 موشک ( تغییر وزن موشک در اثر تغییر ارتفاع1

 ی وارد بر موشک ( نیروی مقاومت هوا2

 موشک در اثر تغییر ارتفاع موشک تغییر فشار هوای مؤثر بر ( 3

 ( تغییر وزن موشک در اثر مصرف سوخت4

 ای« هستند؟ »اصلی ـ برداری ـ فرعیِ نرده  هایمنطبق بر ویژگی  ترتیب بههای پیشنهادشده  در کدام گزینه، کمیت  -137

 ( جریان الکتریکی ـ نیرو ـ مسافت2   جایی ـ تندی( بار الکتریکی ـ جابه1

 ( دما ـ جریان الکتریکی ـ شار مغناطیسی4   روشنایی ـ سرعت ـ کار( شدت 3

mیک استخر خالی به مساحت   - 138 m10 20    و عمق متغیر ازm 2  تاm 4  صورت شکل زیر در اختیار داریم )این استخر از به

شیر که آهنگ خروج آب از هریک    5یک بخش با عمق ثابت و یک بخش با عمق متغیر تشکیل شده است(.  
L

min
است، به   800

 متر خواهد شد؟انتیترین بخش استخر چند سکنند. پس از این مدت، ارتفاع آب در عمیقدقیقه این استخر را پر می  50مدت  

1 )120 

2 )140 

3 )220 

4 )240 

 

 

)کدام است؟   SIصورت نماد علمی و بر حسب یکای  ، بهmm5حجم یک کره کوچک فلزی به شعاع   - 139 )3 = 

1 )73 10−  2 )75 10−  3 )/
60 3 10−  4 )/

60 5 10− 

 

d(Fنیروی مقاومت هوای وارد بر جسم   -140 )، به  چگالی سیال ( ) تندی حرکت جسم در سیال ،(v)   و مساحت جسم

(A)  های فیزیکی به صورت  بستگی دارد. اگر رابطه بین این کمیتF A v2 =    ،باشد−   کدام است؟ 

 ( صفر4   −1( 3   2( 2   1( 1

 

سنج، نتایج زیر به دست آمده است. نتیجه نهایی باید به گیری زمان یک پدیده تکرارشونده با استفاده از یک زماندر اندازه  - 141

/کدام صورت گزارش شود؟   / / / / /s , s , s , s , s , s17 80 17 47 17 44 17 46 17 22 17 42 

1)/ s17 45  2)/ s17 44   3)/ s17 46   4 )/ s17 48 

 

ثانیه از   5سنج در مدت  سنج یک خودرو است. اگر عقربه تندیرو، تصویری از تندیعکس روبه  - 142

( تغییر کند، شتاب متوسط خودرو در این مدت چند 2( به حالت )1حالت )
km

h.s
 است؟   

1 )14   2 )2/14   3 )4/14   4 )6/14 
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gهای  با چگالیموادی  از    (2( و )1اندازه ) فلزی هم  ه دو کر  - 143

cm31 5 gو    =

cm32 9  ه( توپُر و کر 1)  هکر  .اندساخته شده  =

شعاع آن  ای کروی است که  ( دارای حفره 2)
2
3

باشد، حجم حفره چند    g360اگر اختالف جرم دو کره  شعاع بیرونی کره است.    

)متر مکعب است؟ سانتی )3 = 

1) 45   2 )60   3 )80   4 )160 

 

gهای  دو مایع با چگالی  - 144

cm31 1 gو    =

cm32 4 کنیم. اکنون اگر بخواهیم به این را با نسبت جرمی برابر با هم ترکیب می  =

gترکیب، مایع دیگری با چگالی  

cm33 7 gاضافه کنیم تا چگالی نهایی مجموعه    =
/ cm33 ( در ترکیب باید 3باشد، حجم مایع )   4

 افتد.(ثر ترکیب مایعات اتفاق نمی شوند و کاهش حجمی در ا( باشد؟ )مایعات به خوبی در هم حل می1چند برابر حجم مایع )

1 )5   2 )
5
2

     3 )
5
4

   4 )
5
8

 

 

 های زیر در مورد حرکت یک جسم با شتاب ثابت روی خط راست درست است؟چند تا از گزاره  -145

 جایی متحرک در دو بازه زمانی مساوی، یکسان باشد. الف( امکان ندارد بردار جابه

 ب( امکان ندارد بردار سرعت متحرک در دو لحظه مختلف، یکسان باشد. 

 ، جهت حرکت تغییر نخواهد کرد. عالمت باشندپ( اگر سرعت اولیه و شتاب هم

ت( اگر بزرگی سرعت متوسط متحرک در یک بازه زمانی معین صفر باشد، آن بازه زمانی، کمترین تندی متوسط ممکن در مقایسه با 

 های زمانی مساوی با خود را دارد.بازه

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

t  هکند، در لحظمتحرکی که با شتاب ثابت حرکت می  - 146 s2=    در مکانx m12=  هو در لحظ  t s7=    در مکانx m23=− 

t  هقرار دارد. اگر سرعت متحرک در لحظ s2=    برابرm
s

t  ه سرعت متحرک در لحظبردار  باشد،    xو در خالف جهت محور    10 s7=  

 کدام است؟   SIدر  

1 )i24   2 )i24−  3 )i4−  4 )i4 

kmکامیونی که با سرعت    -147
h

mدر حرکت است، سرعت خود را با شتاب ثابت    126

s2
کند تا متوقف شود. مسافتی که کم می  5

 پیماید، چند متر است؟آخر حرکت خود می هاین کامیون در ثانی

1 )/2 5   2 )/3 5   3 )5   4 )7 

xکند، به صورت  حرکت می  xمعادله مکان ـ زمان متحرکی که روی محور    -148 ( t )( t)
1
2 1 1

2
= − داده شده است.   SIدر    −

 کدام است؟  SIثانیه دوم در    2بردار شتاب متوسط این متحرک در  

1 )i−   2 )i2−  3 )i
1
2

−  4 )i
1
2

 

vکند، به صورت معادله سرعت ـ زمان جسمی که روی خط راست حرکت می  -149 t
3

12
2

=− داده شده است. تندی   SIدر    +

 ثانیه اول حرکت چند متر بر ثانیه است؟ 10متوسط جسم در  

1 )/4 5   2 )/4 6   3 )/4 8   4 )/5 1 
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شود. ثانیه متوقف می  10کند و با شتاب ثابت در مدت  خودرویی که در مسیر مستقیم در حرکت است، با دیدن مانعی ترمز می  - 150

پیماید. نقطه توقف این خودرو از تیر دو تیر برق را میمتری بین    18این خودرو در دو ثانیه چهارم حرکت کندشونده خود، فاصله  

 تر چند متر فاصله دارد؟برق نزدیک

1)/0 6   2 )4   3 )6   4 )18 

نمودار مکان ـ زمان حرکتی به صورت یک سهمی در شکل زیر داده شده است. اگر بزرگی سرعت متوسط متحرک بین لحظه   -151

mتغییر جهت بردار مکان و لحظه تغییر جهت حرکت  
s

 باشد، مکان اولیه متحرک برحسب متر کدام است؟   2

1 )6   

2 )8   

3 )9   

4 )12 

 

 
 

قبلی   هثانی 2 متر بیشتر از 3  ثانیه 2 کند، در هرروی مسیر مستقیم با شتاب ثابت حرکت می v0 همتحرکی که با سرعت اولی - 152

9/حرکتش   سوم  هثانی 2 درجایی این متحرک  جابهاگر    شود.جا میجابه  ؟ چند متر بر ثانیه استv0، باشدمتر   5

1 )1   2 )2   3 )4   4 )7 

 دراین خودرو    سرعت متوسط کند.  خودرویی روی یک خط راست با شتاب ثابت و بدون تغییر جهت، مدتی حرکت می   -153
5
8

  

m ابتدایی مسیر
s

m در این مدت  مسیر  هماندو سرعت متوسط باقی 10
s

 چند متر بر ثانیه است؟   خودرو  هبزرگی سرعت اولی  است. 6

1 )10   2 )12   3 )14   4 )15 

 

کند، دارای نمودار مکان ـ زمان زیر است. اگر سرعت متوسط متحرک در با شتاب ثابت حرکت می  xمتحرکی که روی محور    -154

T    ثانیه اول حرکتm
s

mو تندی متوسط آن در همین بازه زمانی برابر    1
/ s
2 باشد، بزرگی شتاب متحرک چند متر بر مربع   125

tچین مماس بر نمودار در لحظه ثانیه است؟ )خط  رسم شده است.(   =0

1 )1 

2 )2 

3 )/1 5 

4 )/1 25 

 

 
 

ذره دارای باری با تندی اولیه    - 155
km

s
جا تحت تأثیر یک میدان الکتریکی، با شتابی به شود و در آنای میوارد ناحیه  6000

/بزرگی  
Gm

s

5
21 5 10  پیماید؟ متر میمسافتی را برحسب سانتیشود. این ذره پیش از آن که به حالت سکون درآید، چه  کند می 

1 )12   2 )24   3 )120   4 )240 
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1400 شهریور  1دوشنبه   –  سهآزمون   

,با غلظت    HAبرای دو برابر شدن درجه تفکیک اسید    - 156 /a
molK

L
−= 510 0 mL750، تقریباً چه حجمی از آن را باید تا حجم  1

 رقیق کرد؟

1 )ml190  2 )ml150  3 )ml210  4 )ml375 

موالر   1را به مقدار کافی آب اضافه کنیم و محلول  HAمولکول    500است. اگر   %4برابر  HAموالر اسید   1درصد یونش محلول   - 157

HAاست؟ شدن اسید در آب کدام های موجود پس از حلدر آب ایجاد شود، تعداد ذره 

1 )500   2 )480   3 )520   4 )540 

 باشد، ثابت یونش این اسید به تقریب کدام است؟  % 25موالر آن برابر    04/0در محلول  HAچنانچه درصد یونش اسید ضعیف   - 158

1 )33/0   2 )/ − 33 3 10  3 )/ − 32 5 10  4 )/ − 36 6 10 

 ؟ باشدنمیهای زیر صحیح یک از گزینهکدام  - 159

 کنند. طور میانگین چند سال زندگی میرو دارند، بهها باتوجه به خطراتی که در زندگی پیشدهد که انسان( شاخص امید به زندگی نشان می1

 های اخیر بوده است.شاخص امید به زندگی در جهان، افزایش سطح بهداشت فردی و همگانی در سال( یکی از علل افزایش 2

 برخوردار بوده است.یابیم افزایش شاخص امید به زندگی در نواحی برخوردار بیشتر از نواحی کم( باتوجه به نمودار امید به زندگی، درمی3

 حتی در شهرهای مختلف یک کشور نیز متفاوت است.( شاخص امید به زندگی در کشورهای گوناگون و 4

 ؟ باشدمیهای زیر صحیح یک از گزینهکدام  - 160

 ها، موادی گازی هستند که بیش از مقدار طبیعی در یک محیط وجود دارند.آالینده( 1

 شود.( اوره همانند روغن زیتون ناقطبی بوده و در آب حل نمی2

 مانند. شونده در کنار هم باقی نمیهای حلشونده برقرار شده و ذرههای حالل و حلآب،جاذبۀ مناسب میان ذره( در فرآیند انحالل وازلین در 3

)های اتیلن گلیکول و عسل به دلیل داشتن گروه هیدروکسیل ( مولکول4 )OH− اند. و برقراری پیوندهای هیدروژنی در آب محلول 

 باشد؟زیر صحیح می  چه تعداد از موارد  - 161

 شوند.باشد و به همین دلیل در آب حل نمیدروالسی میالف( نیروهای بین مولکولی غالب در استرهای بلندزنجیر از نوع وان

RCOOکننده است و فرمول همگانی آن به صورت  باشد، نوعی پاکب( نمک پتاسیم اسید چرب که مایع می K−  باشد. می  +

های آب و با قسمت های آن به کمک سر کاتیونی خود به مولکولج( صابون از دو بخش قطبی و ناقطبی تشکیل شده است و مولکول

 شوند. های چربی متصل میمولکولهیدروکربنی خود به  

های های نخی بیشتر است و از این رو زدودن لکه های پلی استری نسبت به پارچههای چربی و پارچهد( نیروی جاذبۀ بین مولکول

 ها دشوارتر است. چربی از روی این پارچه

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 باشد؟ های زیر صحیح مییک از گزینهکدام  - 162

 کبود در آب همانند شربت معده، مخلوطی همگن و پایدار است.محلول کات( 1

 کند. آید که هنگام عبور نور، نور را پخش نمیوجود می( با افزودن مقداری صابون به مخلوط آب و روغن، مخلوطی به2

 باشند. های یکسان میهای مولکولی با اندازهها تودههای سازندۀ آنهای ناهمگن و پایدار هستند که ذرهای از مخلوط ( ژله و سس مایونز نمونه3

 کبود در آب بزرگتر است. های سازندۀ محلول کاتهای سازندۀ شربت معدۀ کوچکتر و از ذرههای سازندۀ شیر از ذره( ذره4

 باشد؟ های زیر صحیح مییک از گزینهکدام  -163

 باشد. ن منیزیم کمتر از آب حاوی یون کلسیم میکنندگی صابون در آب حاوی جرم یکسانی از یو( قدرت پاک1

 اند. باشند، به آب سخت معروفها سدیم و کلسیم میگیری از یونهای مناطق کویری که حاوی مقادیر چشم( آب دریا و آب2

 . یابد( با افزودن آنزیم و استفاده از آب دریا به جای آب چشمه، مقدار کف ایجادشده ناشی از صابون افزایش می3

های موجود در آب سخت کننده صابونی، با غلظت یونکنندگی یک صابون معین با دما همانند رابطۀ ارتفاع کف یک پاک( رابطۀ قدرت پاک4

 باشد. می
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1400 شهریور  1دوشنبه   –  سهآزمون   

گرم رسوب تولید شود، در ساختار این صابون چند اتم   3/32با مقدار کافی صابون جامد واکنش داده و    MgCl2مول    05/0اگر    - 164

)کربن وجود دارد؟  , , , : )grH C O Mg
mol

= = = =1 12 16 24 

1 )17   2 )18   3 )19   4 )20 

 باشند؟چه تعداد از موارد زیر صحیح می  - 165

 ها متفاوت است.ها یکسان و کاتیونهای غیرصابونی، آنیونکنندهپاکها و  الف( در بخش قطبی صابون

 افزایند. ها گوگرد و مواد کلردار میترتیب به صابونکنندگی بهب( برای از بین بردن جوش صورت و افزایش خاصیت ضدعفونی

 های فسفات افزود. نمک  ها های غیرصابونی در آب سخت باید به آنکنندهکنندگی پاکج( برای افزایش قدرت پاک

دلیل خاصیت بازی مناسب باشد، بهجوش میهای بزرگ آبد( صابون سنتی که حاصل واکنش پیه گوسفند با سود سوزآور در دیگ 

 شود. برای موهای چرب استفاده می

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 باشد؟ های زیر صحیح مییک از گزینهکدام  -166

 دهند. ها نیز واکنش میها، با آالیندهکنش میان ذرهها، افزون بر برهمهای غیرصابونی برخالف صابونکنندهپاک( 1

 شوند. ها استفاده میهای ناشی از تجمع چربیهای خورنده بوده که برای زدودن آلودگیکنندهای از پاک( صابون و سود سوزآور نمونه 2

 شود. می کنندگی آنتولیدشده، سبب افزایش قدرت پاکH2یم هیدروکسید گرماده بوده و گاز  ( واکنش مخلوط آلومینیم و سد 3

 شود. می pHشدن رنگ کاغذ  ( آهک همانند صابون و سرکه سفید یک مادۀ بازی بوده و سبب آبی4

 باشند؟میچه تعداد از موارد زیر صحیح    -167

ها الف( سوانت آرنیوس نخستین کسی بود که ساختار اسیدها و بازها را شناخت و توانست ویژگی اسیدها و بازها و برخی واکنش آن

 را معرفی کند. 

 یابد. هیدروکسید افزایش مییک اکسید اسیدی است، زیرا با انحالل آن در آب غلظت یون CaOاکسید برخالف تریب( گوگرد

Nج(  O2  شود.مول یون تولید می  4یک اکسید اسیدی است و در اثر انحالل آن هر مول آن در آب،  5

 د( در میان اسیدها با غلظت یکسان، هرچه درجۀ یونش یک اسید بیشتر باشد، رسانایی الکتریکی محلول آن نیز بیشتر است.

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 باشد؟ های زیر صحیح مییک از گزینهکدام  - 168

 نشده نیز حضور دارند.های استیک اسید یونیدههای آب پوشیده، شمار ناچیزی از مولکول ( در محلول استیک اسید، افزون بر یون1

ها  ها و فرآوردهدهندهشوند، سرانجام مقدار واکنش میطور پیوسته انجام  های رفت و برگشت بهزمان واکنشپذیر که همهای برگشت( در واکنش2

 شود.برابر می

 یابد. ( با افزایش غلظت یک محلول اسیدی، ثابت یونش اسید نیز افزایش می3

 باشد. اسید می( باران معمولی همانند باران اسیدی، خاصیت اسیدی داشته و شامل کربنیک4

 ؟دباشننمیچه تعداد از موارد زیر صحیح    - 169

H+ای خنثی، همان مقدار که به غلظت  الف( با افزودن یک محلول اسیدی به سامانه 
 

OH−شود از غلظت  افزوده می   
 

کاسته 

 شود.می

 کند.قدرت اسیدی آن تغییر نمیpHداریم و دمای آن را افزایش دهیم، ب( اگر غلظت یک محلول اسیدی را ثابت نگه

 شود.ترتیب ازمادۀ اسیدی و مادۀ بازی تأمین میج( آنیون و کاتیون حاصل از واکنش میان اسیدها و بازها به

 شود.صورت مولکولی حل میاسید که به دلیل تشکیل پیوند هیدروژنی در آب عمدتاً به  د( آمونیاک از جمله بازهای ضعیف

1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

)اگر با افزودن مقداری از باز    -170 )A OH های موجود در باز، برابر مجموع غلظت یون  تعادلی  لیتر آب، پس از یونش غلظت  5به  2

)محلول باشد، درصد یونش باز چقدر است؟   ( ) )A OH A OH+ −+2
2 2 

1 )90   2 )70   3 )25   4 )33 
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1400 شهریور  1دوشنبه   –  سهآزمون   

)موالر    1درصد یونش محلول    -171 )B OH )مولکول    200است. اگر    % 5/3برابر با  2 )B OH کنیم و محلول   را به مقدار کافی آب اضافه2

)موالر    1 )B OH )شدن باز در آب کدام است؟ )معادلۀ یونش باز  های موجود بعد از حل در آب ایجاد شود، تعداد ذره 2 )B OH صورت  به2

)زیر است:  ( ) )B OH B OH+ −+2
2 2 

1 )200   2 )207   3 )193   4 )214 

/باشد، در مجموع  میHAدر یک ظرف که شامل محلول یک اسید ضعیف    - 172 − 11 3 پوشیده حاصل از یونش مول یون آب  10

−لیتر باشد و ثابت یونش اسید برابر    25/3اسید وجود دارد. اگر حجم ظرف   28  باشد، مقدار اوّلیۀ این اسید برابر چند مول است؟   10

1 )/ − 28 125 10  2 )/ − 116 25 10  3 )/ − 18 125 10  4 )/ − 216 25 10 

)اگر ثابت یونش و درجۀ یونش باز ضعیف    -173 )A OH /ترتیب برابر  در یک محلول به2 − 11 6 لیتر از   5/0باشد، برای تهیۀ    20/0و  10

)این محلول، چند مول  )A OH )درآن محلول حل شده است؟ )معادلۀ یونش را 2 )A OH OH A− ++ 2
2  در نظر بگیرید.(2

1 )1   2 )16/0   3 )32/0   4 )64/0 

 ؟ باشدنمیهای زیر صحیح یک از گزینهکدام  -174

)های هیدروکسیل های آن و وجود گروهبودن مولکول های عسل توسط آب، قطبیپاک شدن لکه( دلیل1 )OH−باشد. در ساختار آن می 

 ها واندروالسی است.نوشت که نیروی بین مولکولی غالب در آن RCOOHصورت توان به( فرمول همگانی اسیدهای چرب را می2

 های متفاوت است.های مولکولی با اندازهشود که حاوی توده( با افزودن مقداری صابون به مخلوط آب و روغن مخلوطی ناهمگن حاصل می3

 یابد. ها کاهش میکنندگی آنکنند و قدرت پاکخوبی کف نمیسخت به هایها در آبهای غیرصابونی همانند صابونکننده( پاک4

 باشد؟ های زیر صحیح مییک از گزینهکدام  - 175

 باشند. ترتیب اسید و باز آرنیوس میدهند، بههای هیدروکسید و هیدرونیوم را افزایش مییون  شدن در آب، غلظتهایی که با حل( مواد و ترکیب1

 یک اسید یا باز محلول در آب بیشتر باشد، لزوماً رسانایی الکتریکی آن محلول بیشتر است.( هرچه غلظت 2

ها برابر  دهنده و فرآوردهشوند، سرانجام مقدار واکنشطور پیوسته انجام میبه  برگشتوهای رفتزمان واکنشپذیر که هم( در یک واکنش برگشت3

 شود. می

 ماست و در شرایط یکسان هرچه ثابت یونش بزرگتر باشد، رسانایی الکتریکی محلول آن اسید بیشتر است.( ثابت یونش یک اسید فقط تابع د4
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی



 
 

 
 

 90تعداد سوال: 
 

 ، تعداد، شماره سواالت عمومید امتحانی آزمون رعنوان موا

 تا شماره  از شماره  تعداد سوال  موارد امتحانی  ردیف 

 20 1 20 فارسی نگارش  1

 45 21 25 عربی  2

 65 45 20 دینی  3

 90 66 25 زبان 4

 
 

 رسول دهقان  گروه:مدیر 

 امیرحسین مسلمی  مسئول آزمون: 

مسئول واحد  

 : تکنولوژی و اجرایی
 وحید کوثری 

 روزبه شهالیی  –بقا محمد رضایی  –محمدهادی اعالیی  – محمد امیرسلیمانی طراحان )اساتید(:

 ی زمرد نیام رضایعل -اخترکاوان   نیرحسیام مسئول ویراستاران:

 ویراستاران:

 -اکبر  یمحمد مهد - انی رحمت یمهد ری ام -حسین کاشفی  – حمزه پور یعل

 -  یدهباش  درضایحم - وفی رضا دیام  - انیوسفیعرفان  -  یاریاسفند  رضایعل

 مانی جعفری  – عماد موحد   - یفتاح نایس
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    4 هنیگز  - 1

 متن سؤال وجود ندارد.واژگان  نیدر ب ایغرّش واژه یمعنا یبرا 3 نةیرها و در گز یمعنا یبرا 2 نةیآشفته، در گز یمعنا یبرا 1 نةیدر گز

                 ماجرا، روایت، سخن   حدیث، شکنجه // تیّآزار، اذ  زجرصدا، آواز، ناله //    هلیو

      گروه، دسته، انجمن  هیئت، هولناک // بیخروشنده، غرّنده، مه   دمان

 ، ابزار سنجش           ار ی، معزیاصل هر چ   مالک ، چابک، چاالک // ده یخوب، پسند   ریهژ

  3گزینه    - 2

 : اند شده یکه غلط معن  هاییدرست واژه یمعن

    .          شودیگرفته م یسروِ کوه  یزردرنگ که از نوع  ی: صمغسندروسالف( 

 هستند.                       عتیعناصر طب هیمتعدّد که شب هایو خم چیمرکّب از پ هایی : طرحیمیاسلج( 

 .    شودیبه عنوان انبار و کارگاه از آن استفاده م شتریبا سقف بلند که ب ی: ساختمان فلزسولههـ( 

    2  هنیگز   - 3

 )الف(     سبز و خرّم   پدرام)ج( //  یریدل  تجساررنجور )د( //    ستوهمرد کامل )ب( //   لیبد

  3  هنیگز  - 4

 :بی»الف، ج و د« به ترت اتی اب ییامل  هایصورت درست غلط

 گذارد  گزارد   خُرد   خورد  سفاهت   سفاحت

  4  هنیگز- 5

 وجود دارد.        ییب، ج و هـ« غلط امل » اتیدر اب

     حهیقر   ههیقرهـ(    جزر   جذرج(   اشباه   اشباح ( ب

 2  هنیگز   - 6

 مورد                         4مست / مستِ دُردآشام   نی خمخانه / کدام نیا / مانهیپ  نی»الف«: آخر تیب  یوصف هایبیترک

 مورد        3جام / چه سود   نیلب / ا  نی»ب«: ا تیب  یوصف هایبیترک

 مورد                                         3! / چه بوسه! / قندِ فروان  ی»ج«: عجب لب تیب  یوصف هایبیترک

 3  ه نیگز  - 7

 وجود دارد.        یاضاف بیالف و د« چهار ترک» اتیاز اب کیدر هر

 مورد                         4من  ری/ ضم  رینقش تو( / لوح ضم )=  »الف«: ستردن نقش / نقشت تیب ی اضاف هایبیترک

 ..........  ستردنِ نقشت  من سِتُردن را« رینشانة فکّ اضافه است. »نداند نقشت از لوح ضم تیب نی: »را« در مصراع دوم ایادآوری

 مورد        4مشامِ جان   / خون / خونِ عاشقان / عطرِ گُل  یِ»د«: بو تیب ی اضاف هایبیترک

 مورد                                         5صبح / صبحِ وصال / وصالِ تو / هولِ شب / شبِ هجران   دِ ی»ب«: ام تیب ی اضاف هایبیترک

 مورد                         3دلِ من(   چشمِ من( / دلم )=  »ج«: خونابِ درد / چشمم )= تیب ی اضاف هایبیترک

 3ه نیگز  - 8

  کینزد یشیخو  کینزد/  ییباد صحرا   یی صحراباد سرگردان /    سرگردانپنجة چاالک /    چاالکمبهم /   ادی   مبهم

 1گزینه   - 9

 وابستة وابسته   4 ، غزاالنیراساطی ها،شکوفان، عشق

 3گزینه    - 10

 وجود دارد.    ی»الف و ج« سه صفت نسب اتیدر اب

 ج(    تی)ب نیخوابِ خون  نیخونالف( //  تی)ب یبازار  یکاال   یبازارالف( //  تی)ب  یبهار خانگ  یخانگ

 .ستندین یصفت نسب د   تیج، »غمناک« در ب تیب، »خوش« در ب تیدر ب ن«یو غمگ زی»سرورآم های: صفتیادآوری
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 3گزینه   -11

 چهره است.    ی« در هر دو کاربرد به معن یواژة »رو 3 نةیدر گز

 جناس تام  ، حاصل و ثمر  وهیم  یدر مصراع اوّل حرف اضافه است و در مصراع دوّم به معنا "بر"  1  نةیدر گز

 جناس تام  درِ منزل، دروازه    یدر مصراع اوّل حرف اضافه است و در مصراع دوّم به معنا "در"  2  نةیدر گز

 جناس تام  مرگ   یدوّم به معنا "اجل"بزرگوار و واالمقام است و  اریبس یاوّل به معنا  "اجل"  4  نةیدر گز

 1گزینه    - 12

 جناس: ندارد // تضاد: آشکارا و پنهان    : 1  نةیگز

فرهاد تناسب  با    ست،یکه در کلم مدّ نظر نو فرهاد(    زیمعشوق خسروپرو  )=  یشاهزادة ارمن  ی« در معنانیریتناسب: واژة »ش  هامیا  :2  نةیگز

 نیری: خندة شیزآمیحس //دارد. 

 زدیو ر زدخی: جناس. // است اغراق شده تیّو جذاب  ییبا یاغراق: در ز :3  نةیگز

چشمه در   نیا.  ابدیجاودان دست    یاست که هرکه از آن نوشد به زندگ  یریاساط  ای، آب بقا و ..... آب چشمه اتی: آبِ خضر، آب ح حیتلم :4  نةیگز

 .است کردهذکر شاعرانه  لیدل کیو تار ی ظلمان یواقع بودن آبِ خضر در محل ی: شاعر برالیقرار دارد // حسن تعل  کیو تار یظلمان  یمحل

 3گزینه   -13

 .  است شده هیاست. هنر به شمع تشب (یهی)= اضافة تشب هیتشبشمعِ هنر  »الف«:  تیب

 است. ایآب در یاشاره به شور ایبه گونه ا یدر ی، شوربخت ایآب در یو شور یشوربخت یشاعرانه برا لی»ب«: دل تیب

 تناسب دارد:  هامیا  تابی»تاب« در واژة ب»ج«:  تیب

 معنا فقط با »زلف« تناسب دارد. ن یو شکن که در ا چیپ  -2  ( یرفتنیپذ  ی آرام و قرار )معن -1

 جناس   »د«: عقاب و قاب تیب

 یزآمیحس   ری»هـ«: رنگ تزو تیب

 1گزینه    -14

 وجود ندارد. لیسوّم حسن تعل تیدوّم اسلوب معادله و در ب تیدر ب

 تضاد    ستیهست و ن»اوّل«:  تیب

 .   است  کرده  نیبهار( تضم  ی)ملک الشّعرا   گر ید  یاز مصراع اوّل مشخص است که شاعر مصراع دوم را از شاعر »چهارم«:  تیب

 تناسب دارد:  هامیا واژة »شور«»پنجم«:  تیب

 تناسب دارد.فقط با »ساز و آواز«  ی معن نیکه در ا یرانیا  یقیاز هفت دستگاه موس ی کی -2  (یرفتن یپذ  ی)معن جانیشوق وه -1

 2گزینه    - 15

 .   است در مصراع دوّم ذکر نشده «یدگیدر مصراع اوّل و »خم «قامتیوجه شبه »راست  نهیگز نیا هاتیدر تشب

 3گزینه   -16

 ی زآمیحسّ  کزهدِ خش   تضاد       خشک و تر 

 تناسب دارد.فقط با باده  یمعن نیب( شراب که در ا //( یرفتنی پذ ی)معن شهیو هم وستهیتناسب دارد.     الف( پ  هامیواژة »مدام« ا

 3گزینه    - 17

 .میکنی« مشخص م3» نةگزی در را شدهخواسته  یهاه یآرا

 تو دور باد! )دعا در حقِّ معشوق( یاز رو -2  تو  یبایچهرة ز دنی تو، در اثر ند یدور از رو -1 دارد:  هامیا تیدور از رو

 .است شده هی( چشم به ابر تشبیهیاضافة تشب )= هیتشب  ابرِ چشم

 دارد. و چشم« تناسب  یمعنا فقط با »رو نیکتف و شانه که در ا -2 (یرفتنیپذ  ی )معن شبید -1تناسب دارد:  هامیا »دوش«واژة 

 1گزینه    - 18
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 4گزینه    - 19

  ی عاشق مدّع   نهیگز  نیاو در    شودینم  ده ید  ی مفهوم  نیچن  4  نةیاست. در گز  3و  2و    1  هاینه یمفهوم مشترک گز  عاشق در عشق فشانیجان

 .   است را نثار عشق و معشوق کرده ن یاست که دل و د

 4گزینه   - 20

 . ستین  شدنیعشق، عشق فراموش   یجاودانگ  »الف و د«  تیمفهوم مشترک دو ب

 2گزینه  -21
 ها:بررسی سایر گزینه

 افتد. گیرند" غلط است؛ چرا که بین "ال"ی نفی)نافیه( و فعل فاصله منی : ترجمه به صورت "آیا منی 1
 قلوب فاعل است که به صورت مفعول ترجمه شده.: "بذکر"جاّر و مجرور است و به صورت فاعل ترجمه شده و  3
 3و  1های : هردو ایراد گزینه4

 4گزینه  -22
 ها:بررسی سایر گزینه

 گردند. ضمن اینکه "یتحّرک" از مصدر "تحّرک" به معنی تکان دادن است نه تکان خوردن. پس باید  " و "تتحرّکا" به "عینان" برمیان ع: "تستطی1
 " ترجمه شود.شسر " باید بصورت "ه رأستوانند تکان بخورند« ترجمه شود. "به صورت »می 

گردند. ضمن اینکه "یتحّرک" از مصدر "تحّرک" به معنی تکان دادن است نه تکان خوردن. پس باید  " و "تتحرّکا" به "عینان" برمیان : "تستطیع2
 دهد نه تکان خوردن. توانند تکان بخورند« ترجمه شود. "تحریک" معنی تکان دادن میبه صورت »می 

 " ترجمه شود. شسر " باید بصورت "ه رأس: "3
 4گزینه  -23

 ها:بررسی سایر گزینه
 " دوم بصورت "ماشین" خالی ترجمه شده. "یشرتی" باید مضارع ترجمه شود.ه: "سیّارت1
 دهد ولی "و" ترجمه شده." اول بصورت "ماشین" خالی ترجمه شده. "ولکن" معنی "اّما" می ه: "سیّارت2
 " دوم بصورت "آن ماشین" ترجمه شده.ه: "سیّارت3

 کند" و "تعویض کند" هردو صحیحند. ضمن اینکه ایرادی ندارد مصدر پس از فعل، بصورت فعل ترجمه شود.حواستان باشد "عوض  
 1گزینه  -24

 ها:بررسی سایر گزینه
  تواند بصورت "رفتند" یا "بروید" معنا بدهد. با توجه به ضمیر "انتم" و فعل قبلی)تّعلمتم( میفهمیم معنای امر مد نظر است و: "تحرّکوا" می2

 "بروید" اینجا صحیح است. به طبع "التقطوا" هم امر است. 
 های" غلط است . باید مفرد ترجمه شود. : "مهارت3
 : مشخصا "تعلّمتم" فعل مخاطب است و امر نیست. 4

ن اینکه  دهد. ضم هایی بگیرید" و "عکس بگیرید" هر دو صحیحند. چرا که "التقاط صور" کال معنی عکس گرفنت میحواستان باشد "عکس
 "تحرّکوا" بهرت است "حرکت کنید" معنا شود ولی "بروید" هم خیلی غلط نیست!

 2گزینه  -25
 بررسی سایر گزینه ها:

 دهد نه "این کتابسیت که". : "هذا الکتاب" معنی "این کتاب" می 1
 ترجمه شده که غلط است.دهد نه "این کتابسیت که". فعل "ترشد" به صورت مصدر  : "هذا الکتاب" معنی "این کتاب" می 3
 : فعل "ترشد" به صورت مصدر ترجمه شده که غلط است.4

 3گزینه  -26
 ها:بررسی سایر گزینه
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 هایش" غلط است. : "جرحه" مفرد است و "زخم 1
 اند." ترجمه شود. "یلعق" و "یلتئم" هردو مضارعند و ماضی ترجمه شدهشزخم" باید بصورت " ه: "جرح2
 است.  1دقیقا مشابه گزینۀ : این گزینه 4

 1گزینه  -27
 ها:بررسی سایر گزینه

 " ترجمه شود. شغذای" باید بصورت "هاها" غلط است. "طعام: "جهه" مفرد است و "جهت2
 ها" غلط است. : "جهه" مفرد است و "جهت3
 کند" ترجمه شود.: "تتحّرک" نباید بصورت "پرواز می4

 4گزینه  -28
 النباتات الربیه = بسیاری از گیاهان صحرایی کثیر من 

 1گزینه  -29
 ها:بررسی همۀ گزینه

بایست بصورت مونث  گشت، می: از فتحۀ روی "الذئاب" درمیابیم مفعول است. ضمن اینکه "الذئاب" جمع غیر عاقل است و اگر فعل به آن برمی1
 درست است.  1ۀ نها به مردم! پس گزی ند نه گرگ اها حمله کرده آمد. پس درمیابیم که مردم به گرگ )هجمت( می

 : الغداء = ناهار    2
 خواست( ترجمه شود غلط است. : شاء ماضی ساده است و اینکه به صورت ماضی استمراری )می3
 دهد و "بندگانش" غلط است.: "العباد" معنی "بندگان" خالی می4

 4گزینه  -30
 ها: برسی سایر گزینه 

 "سایر" در گزینه نیامده.: معادل 1
 تواند بصورت "کالغی" ترجمه شود. "االمراض" جمع است. : "الغراب" معرفه است و منی 2
 تواند بصورت "کالغی" ترجمه شود.: "الغراب" معرفه است و منی 3

 دهد.حواستان باشد "حینام" و "عندما" هر دو معنی "وقتی" یا "هنگامی" می
کنند. قطب تعداد بسیاری از حیوانات هستند که در قطب شامل که رسدترین مکان جهان بعد از قطب جنوب است، زندگی می  ترجمه منت:
ای خشک است. و چون در آب آن منک است این منک به آب شدن برخی  شود، )که( اطراف آن منطقههای بسیار گسرتده تشکیل میشامل از آب 

شود،  ای خشک و بدون آب است. و به سبب کمی درجه حرارت، آنجا محصوالت کشاورزی یافت منی ب منطقهکند. اما قطب جنو از یخ کمک می 
آید، در حالی  هایی حیوانی هستند. و اما در بخش شاملی خورشید در طول فصل زمستان از افق باال منی و به همین خاطر بیشرت غذاها از گوشت

است، افزون   -اگرچه کم -ای برای رشد گیاهان  کند(! و همین نور عامل کمک کنندهود )غروب منی شهای تابستان از آن پنهان منیکه طی ماه 
 ( 90)خارج از کشور  یابد. بر مقدار اکسیژنی که در آب رسد افزایش می

 3گزینه  -31
 مهمرتین تفاوت بین قطب شامل و جنوب:

 آب نشدن یخ در قطب جنوب در منت چیزی بیان نشده است( آب شدن یخ در قطب شامل و آب نشدن آن در قطب جنوب! )راجع به :1
 زیادی رسمای هوا در قطب شامل خالف قطب جنوب! )با توجه به منت هوای قطب جنوب از قطب شامل هم رسدتر است( :2
 قطب جنوب زمینی بدون آب است خالف خواهرش )قطب شامل(! )بله، با توجه به منت همین طور است( :3
 ارت در قطب جنوب! )با توجه به منت هوا در قطب شامل هم بسیار رسد است(کمی درجه حر  :4

 4گزینه  -32
 علّت رسمای بسیار قطب جنوب چیست؟
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 وجود یخ! : 1
 پنهان شدن )غروب( خورشید!  :2
 طوالنی بودن فصل زمستان!  :3
 خشک بودن آن!  :4

ها در منت آمده و ارتباطی با صورت این سوال ندارد، جواب راجع به سایر گزینهرسد، با توجه به نکاتی که  این سوال با حذف گزینه به جواب می 
 است.  4گزینه 

 1گزینه  -33
 شود( شود! )بله، برخی از یخ آب میمتام یخ در طول سال آب منی  :1
 کنیم! )با توجه به منت اطراف قطب شامل زمین خشک وجود دارد( در قطب شامل زمینی خشک پیدا منی  :2
 روید(توانند در مناطق رسد زندگی کنند، خالف گیاهان! )با توجه به منت طی تابستان در قطب شامل گیاه می برخی از حیوانات می  :3
 از عوامل رشد گیاهان در قطب شامل نبود نور و اکسیژن است! )گیاهان برای رشد به نور نیاز دارند و در منت نور تابستانی قطب شامل عامل   :4

 ن شمرده شده است( رشد گیاها
 3گزینه  -34

 رسدترین منطقه در جهان هامن قطب شامل است. )با توجه به منت قطب جنوب رسدترین منطقه است(  :1
 های حیوانی است. )در منت عکس این مطلب بیان شده است(محصوالت کشاورزی در قطب شامل بیشرت از گوشت :2
د. )بله، با توجه به منت منک باعث آب شدن قسمتی از یخ است که موجب تغییر درجه هوا  شو منک موجود در آب سبب تغییر درجه هوا می  :3

 خواهد شد(
 ای خشک و بدون آب است(پوشانند به جز مناطق خشک آن را. )با توجه به منت قطب جنوب منطقه ها قطب جنوب را می آب :4

 2گزینه  -35
 از باب تفّعل است نه تفعیل. :1
 دو حرف زائد دارد، »میاه« فاعلش نیست.  1ست اما باب تفّعل با توجه به صیغه شامره از باب تفّعل ا :3
 الزم است. :4

 4گزینه  -36
 الزم است، معلوم است.  :1
 الزم است، هر فعل یک جمله فعلیّه است نه اسمیّه! :2
 مجرد است، الزم است، »شمس« فاعلش نیست.  :3

 2گزینه  -37
 خرب از نوع اسم است نه فعل! اسم است که در این صورت  :1
 خرب است.  :3
 اسم تفضیل است، نکره است.  :4

با توجه به دعایی و خطابی بودن جمله، »علِّمني« که فعل امر هست صحیح است و همچنین اداتی بر رس »یَنَفُعني« نیامده که    :4گزینه    -38
 منصوبش کند!

شود: بیاید، بین شناسه فاعلی »تم« و شناسه مفعولی، یک »و« فاصل می   9هرگاه شناسه مفعولی در انتهای فعل ماضی صیغه شامره    توجه:
 «هوتعلّمتم»

 3گزینه  -39
 رسودن: پدید آوردن سخنی وزن دار و آهنگین.  :1
 رود. های مقدس به کار می آستان: برای حیاط مکان  :2
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 دوستی: گفنت حقیقتی که در واقع وجود دارد. )این توضیح مربوط به کلمه »ِصدق« است( :3
 ت. ای که از آب بسیار پر شده و کوچکرت از دریا اسدریاچه: زمین گسرتده :4

 2گزینه  -40
 کند، فعل »اتّصلتا« صحیح است. با توجه به اینکه جمله بیان از مثنّی می :1
 (6با توجه به خربی بودن )خطابی نبودن( جمله، فعل »یُحِبنَب« صحیح است. )مطابق با صیغه شامره  :3
 کند، فعل »أکرَمت« صحیح است. با توجه به اینکه جمله بیان از مؤنّث می :4

 3نه گزی -41
 آید، اما در این گزینه قبل از »الّذین« فعلی نیست!فاعل حتام بعد از فعل می  :1
 با توجه به حرف »و«، »الّذین« در این جمله معطوف است. :2
 آید، اما در این گزینه قبل از »الّذین« فعلی نیست! )»الّذین« در این جمله مبتدا است( فاعل حتام بعد از فعل می  :4

 3گزینه  -42
 نقش کلمه »الله« مفعول و کلمه »العلامء« فاعل است.  :1
 شناسه مفعولی »هم« در دو فعل وجود دارد.  :2
« که هامن »رّّب« است. شناسه مفعولی »ي« در فعل »فاعبدوِن«: »فاع :4  بدوِن« هامن »فاعبدوين« است، مانند: »ربِّ

 4گزینه  -43
 اصال ترکیب وصفی در عبارت وجود ندارد! )»األبوان« و »الزمان« فاعل هستند(  :1
 اصال ترکیب وصفی در عبارت وجود ندارد! )»اإلیامن« فاعل و »الناس« مفعول هستند(  :2
 ارد زیرا عبارت فعلی ندارد!اصال در عبارت فاعل وجود ند :3
 »األعشاب« فاعل است که موصوف هم واقع شده است. :4

 3گزینه  -44
 ای که نقش مفعول دارد »نقوداً« است که مضاف واقع نشده است. تنها کلمه :1
 تنها ترکیب اضافی »عدد مرافقینا« است که مفعول نیست.  :2
 »جنود« مفعول است که مضاف هم واقع شده است. :3
ها جمله شوند، زیرا همیشه بعد از آن ای که نقش مفعول دارد »من« است که مضاف واقع نشده است. )موصوالت مضاف واقع منی تنها کلمه  :4

 گیرد نه یک اسم( قرار می 
 4گزینه  -45

 رسیم: ها به تعداد جمالت فعلیّه میتعداد جمالت فعلیّه برابر با تعداد افعال در کالم هستند، پس با شامردن تعداد فعل
 جمله فعلیّه 1»قسم«:  :1
 جمله فعلیّه 2»یجب« و »یعتمد«:  :2
 جمله فعلیّه 2»أنزل« و »فرغت«:  :3
 جمله فعلیّه 3»یقول« و »آتنا« و »قنا«:  :4

 3گزینه  -46
های  شود و نامۀ اعامل انسان های نیکوکار به دست راست داده میافتد که نامۀ اعامل انسان اتفاق می  افزایش آگاهی انسان در قیامت، هنگامی

 گردد.تأخر آگاه میگاه انسان به جمیع اعامل ماتقدم و ماگیرد؛ آن ها قرار می بدکار در دست چپ آن 
چه پس ]از مرگ[  چه پیش ]از مرگ[ فرستاده و آن شود، به آن مبا قّدم و اّخر«: »در آن روز ]قیامت[ به انسان خرب داده می  ذ  »ینبّؤا االنسان یومئ
 فرستاده است.« 

 توجه به آثار ماتأخر، بیانگر ویژگی »وجود ارتباط میان دنیا و برزخ« است. 
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 2گزینه  -47
رَ و يُنَب  دنیا و برزخ در باز بودن پروندۀ اعامل است که در عامل برزخ با آثار ماتأخر جلوه دارد و در آیۀ »  شباهت َم َوأَخ  َمِئذ  مِبَا قَد  ِنإَساُن يَوإ « به آن  أُ اإلإ

درخواست بازگشت به دنیا و فهم اشاره شده است. برتری برزخ بر دنیا، افزایش شعور و آگاهی در برزخ است که با گفتگو با خدا و  
عَمُل صالحاً« اشاره گردیده است. برتری دنیا بر برزخ، امکان انجام عمل صالح قاَل رَبِّ ارِجعوِن لََعلّی اَ کاستی اعامل نیک در عبارت » 

 ا« معرفی شده است.است که در برزخ وجود ندارد و منتفی بودن نیکوکاری در برزخ با سخن »کاَّل اِن ها کَلِمُة ُهَو قاِئلُه
 1گزینه   -48

گویند: شام در ]دنیا[ چگونه بودید؟ گفتند:  اند، میکه به خود ظلم کردهکنند درحالیفرشتگان به کسانی که روح آنان را دریافت می
محیط    ما در رسزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم. فرشتگان گفتند: مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟ )هجرت از

 فاسد( 
ها، آثار ماتقدمی است که در دنیا انجام  اعاملی که بعد از مرگ انسان جریان دارند، آثار ماتأخر خواهند داشت اما متبوع )علت( آن

 شده است. 
 2گزینه   -49

گویند که چرا  آمیز میآیند و خطاب به اعضای بدن خود با لحنی رسزنشبدکاران از مشاهدۀ گواهی اعضای بدن خویش به شگفت می
 دهید؟ )اعرتاض(علیه ما شهادت می

که برای نجات خود از مهلکه به دروغ سوگند  آورند تا جاییبا دیدن نامۀ اعامل، برخی بدکاران به انکار اعامل ناشایست خود روی می
 اند.خورند که چنین اعاملی انجام ندادهمی
 3گزینه   -50

 گردند.شوند )احیای اموات( و در پیشگاه خداوند حارض میها دوباره زنده میانسانبا بانگ سهمناک دوم )نفخ صور دوم( همۀ 
 شود.شدن صحنۀ قیامت، رسیدگی به اعامل )دادگاه عدل الهی( آغاز میبا آماده

 2گزینه   -51
ماتأخر اعاملی هستند که حتی بعد از  شود، اما آثار باتوجه به تعریفی که از آثار ماتقدم داریم، پروندۀ این اعامل پس از مرگ بسته می

های غلط، تولید و نرش مطالب نامناسب و غیراخالقی در فضای  ها باز است و متامی موارد ذکرشده از قبیل مدسازیمرگ نیز پروندۀ آن
، همگی دارای آثار مجازی، ایجاد یا تقویت آداب و رسوم غلط در امر ازدواج و آموزش دادن مطلب مفیدی به دیگران و انتقال دادن آن

 ماتأخر در عامل برزخ هستند.
 3گزینه   -52

قدر« هستند، حقیقت و صورت باطنی و تجسم اعامل را ثبت و ضبط  فرشتگان الهی که مصداق »کِراماً کاتِبیَن«: »نویسندگانی گران
 کنند. می

مسیر نشدن با پیامربان )ترک معیت و  ه و همیکی از علل حرست خوردن و رسزنش خود و آرزو کردن در قیامت با لفظ ای کاش، همرا
 شدیم.« جلوه دارد.مسیر با پیامرب میعدم تبعیت از انبیاء( است که در ترجمۀ آیۀ »ای کاش همراه و هم

 4گزینه   -53
شود. اعامل آغاز میها و کنار رفنت پرده از حقایق عامل(، رسیدگی به  شدن همۀ انسانبا آماده شدن صحنۀ قیامت )با حوادث زنده

 ساز رسیدگی به اعامل، حادثۀ کنار رفنت پرده از حقایق عامل است. پس زمینه
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 4گزینه   -54
کند  خورد و آرزو میکند و حرست میمحلی که انسان با دیدن حقیقت آن جهان و عاقبت شوم اعامل خویش، رشوع به رسزنش خود می

بودیم«، قیامت است و محلی که  کردیم و از مؤمنان میم و آیات پروردگارمان را تکذیب منیشدیکه »ای کاش ]به دنیا[ بازگردانده می
 ت.انسان با عبارت »قاَل رَّب اِرجعوِن لَعلّی اَعَمُل صالِحاً فیام تَرَکُت ...« از خداوند درخواست بازگشت به دنیا را دارد، برزخ اس 

 4گزینه   -55
دهند. پس با دادن نامۀ اعامل، متییز )جداسازی( ها میو نامۀ عمل بدکاران را به دست چپ آن  نامۀ عمل نیکوکاران را به دست راست

ای است که خود عمل و حقیقت آن را دربردارد. از این رو، متام اعامل انسان  گونهدهد. نامۀ عمل انسان بهمی  نیکوکاران از بدکاران رخ
 شوند. در قیامت حارض می

 4گزینه   -56
ها به اذن خداوند رشوع به  زند و اعضای بدن آناند، مهر خاموشی میه خداوند بر دهان بدکارانی که به دروغ سوگند یاد کردهگاه کآن

 شود که سخنوری و ناطقیت مأذون به رخصت باری تعالی است. دهند، اثبات میکنند و علیه صاحب خود شهادت میسخن گفنت می
هایشان  زنیم و دستُم َعلی اَفواِهِهم َو تُکَلِّمنا اَیدیِهم و تَشَهُد اَرُجلُُهم مِبا کانوا یَکِسبوَن«: »امروز بر دهانشان مهر می»اَلیَوَم نَختِ این مفهوم در آیۀ  

ن گردیده دادن اعضای بدن به اجازۀ خداوند، تبیی اند.« با اشاره به گواهی چه انجام دادهدهد دربارۀ آن گوید و پاهایشان شهادت میبا ما سخن می 
 است. 

 2گزینه  -57
 شود. )معلول( رود و ارسار و حقایق عامل آشکار میها کنار میدر روز قیامت با تابیدن نور حقیقت از جانب خدا )علت(، پرده

اند.  واهان قیامتاند )علت(، بهرتین گاند و از هر خطایی مصون و محفوظ ها را در دنیا دیدهچون پیامربان و امامان ظاهر و باطن اعامل انسان 
 )معلول( 

گیرد )معلول(؛ زیرا اعامل آنان عین آن چیزی است که خدا به آن دستور داده اعامل پیامربان و امامان و معیار و میزان سنجش اعامل قرار می
 است. )علت( 

 4گزینه  -58
خورند  که برای نجات خود از مهلکه، به دروغ سوگند میآورند تا جایی می با دادن نامۀ اعامل، برخی بدکاران به انکار اعامل ناشایست خود روی  

ها دیگر انکار کردن میرس نیست. کند، که با وجود آن و گواهانی را حارض می  اند. در این هنگام، خداوند شاهدان که چنین اعاملی انجام نداد
خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. کاران در روز قیامت سوگند میکنند. بد برخی آیات و روایات از شهادت اعضای بدن انسان یاد می

کنند و علیه صاحب خود ها به اذن خداوند رشوع به سخن گفنت میزند و اعضاء و جوارح آن ها مهر خاموشی می در این حال خداوند بر دهان آن 
 نهیم ...«. ان مهر میدهند: »الیوم نختم علی افواههم ...«: »امروز بر دهانششهادت می

 3گزینه  -59
کنند، حقیقت متامی اعامل، اعّم از ماتقدم و ماتأخر است که با دادن نامۀ اعامل،  چه فرشتگان الهی )کِراماً کاتِبیَن( ثبت و ضبط می محتوای آن 

رَ و يُنَب  »شود: ها آگاه می ها از آن انسان  َم َوأَخ  ِنإَساُن يَوإَمِئذ  مِبَا قَد   « أُ اإلإ
 1گزینه  -60

زند و  ها مهر خاموشی میخورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال، خداوند بر دهان آن بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می
 دهند. کنند و علیه صاحب خود شهادت میها به اذن خداوند رشوع به سخن گفنت می اعضای آن 

 3گزینه  -61
آیۀ  ها« اتفاق میدر مرحلۀ اول قیامت، حادثۀ »تغییر در ساختار زمین و آسامن  با  الِجباُل«  ومَ یَ »افتد که متناسب  ُو  به    تَرُجُف االَرُض  است که 

 کند. )مورد ب(لرزۀ شدید اشاره میزمین
زند:  هایشان ُمهر خاموشی مید، ابتدا خداوند به دهان خورنکه بدکاران برای رهایی از مهلکه به دروغ سوگند می در مرحلۀ دوم قیامت، هنگامی

 دهند. و علیه صاحب خود گواهی می  تَشَهُد اَرُجلُُهم«  تُکَلُِّمنا اَیدیِهم وَ   »وَ آیند:  و به اذن خداوند، اعضای بدن به سخن می  اَفواِهِهم«  ینَختُِم َعل  ومَ یَ »ال
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 2گزینه  -62
 کردیم ...« )اهل مناز و اطعام مساکین نبودیم.( خواندیم و از محرومان دستگیری منیمناز منی گویند: ما در دنیا  »جهنمیان می

 2گزینه  -63
 اند.نشینان انسان در بهشت، پیامربان، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران دوستان و هم 

 اند.صحبتبهشتیان با خدا هم 
 4گزینه  -64

نرسول خدا )ص( فرمود:   کند:«. یک کشاورز ماهر برای اینکه زراعت بر محصولی داشته باشد، چند رشط را رعایت میَمزرَعُه اآلِخرَة ای»الدُّ
 های پاک استعدادها و گرایش  کند.  الف( بذر سامل تهیه می

 دل و قلب انسان  کند. ب( زمین مناسب را انتخاب می
 کردن از گناهان و اعامل زشت توبه  کند. های هرز، پاک میج( زمین را از علف

 3گزینه  -65
 گویند: شیطان و بزرگان و رسورامنان سبب گمراهی ما شدند. )نادرستی مورد الف( شامرند و میگاهی دوزخیان دیگران را مقرص می

گیرید. دانیم که اگر به دنیا بازگردید، هامن راه گذشته را پیش میخداوند به درخواست بازگشت دوزخیان به دنیا این است که ما میپاسخ  
 )درستی مورد ب(

برای شام دالیل   گویند: مگر پیامربان ها برایشان از خداوند تخفیفی بگیرند، فرشتگان میآورند تا آن گاه که دوزخیان به نگهبانان جهنم رو مین آ
 روشنی نیاوردند؟ )درستی مورد ج(

 گوید: من فقط شام را فراخواندم و شام نیز مرا پذیرفتید. مرا مالمت نکنید، خود را مالمت کنید. )نادرستی مورد د( شیطان به دوزخیان می
  3ه  گزین  - 66

 .« دهممی جواب( تو جای به) تو برای  من جان؛  نباش، نگران: ب . هستم  دوش زیر من و است زدن زنگ حال در تلفن: الف»ترجمه: 

 ریخته  ایبرنامه  آن  از  قبل   و   شود می  گرفته  تصمیمی   آن  یدرباره  لحظه  در  که  کنیم می  استفاده   عملی   به  اشاره  برای  ”will“  ساختار   ازتوضیح: 

 . است نشده

  2ه  گزین  - 67

 «بگیرم چطور از خودم دفاع کنم.روم تا یاد  ترجمه: »دارم به کلس کاراته می

مفعول   ”myself“در صورتی که مفعول و فاعل به یک شخص/چیز اشاره کنند، از ضمیر انعکاسی استفاده می کنیم. در جای خالی  توضیح:  

 است. 

  1ه  گزین  - 68

 .« ب: متاسفانه، بله ها وقتی هشدار زنگ خورد خواب بودند؟ترجمه: »الف: آیا آن 

 )به معنی: آیا آنها خواب بودند؟( است.   ”were they asleep“دقیقا معادل   ”Were they sleeping“دقت کنید که  توضیح:  

  2ه  گزین  - 69

 .«او چندین جایزه برده است و مطمئناً به عنوان بهترین نویسندة این قرن شناخته خواهد شد ترجمه: »

 کنیم. استفاده می ”of“بعد از صفات عالی و قبل از اسامی مفرد زمان و یا برای ایجاد مفهوم مشابه نقش نمای اضافه، از  توضیح:

the film ofthe best moment  

my life ofthe biggest mistake  

the year ofthe best film  
 بهترین لحظهِ فیلم.است:   -e صورتبه نمانقش آواییِ صورت در بیشتر حاالت،

  3ه  گزین  - 70

 « است محبوب اشمحله در ها بچه بین و  است مهربانی فرد ذاتاً او»ترجمه: 

 تمرین( 4 ذات طبیعت،( 3 توانایی ( 2 گزارش مرور،  (1
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  1ه گزین  - 71

 .«شوند تقسیم وگفتگو بحث کوچک هایگروه به دانشجویان که خواهممی سخنرانی، پایان در»ترجمه: 

 ها در حالت مصدری: ترجمة گزینه

 کردن  ُپر( 4 کاستن  قطع کردن، ( 3 کردن خاموش( 2 به  شدن تقسیم  (1

  2نه  گزی  - 72

 خریدنشان  به  قادر  پول  که  را  چیزهایی  است  بهتر  ولی  است،  خوب  دارد  را  خریدنشان  توان  پول  که  چیزهایی  خریدن   برای  داشتن  پول»ترجمه:  

 .« ندهیم دست از نیست

 زدن، به کار بردن  کار به(  4         افتادن( 3           دادن  دست از( 2            داشتن امید  (1

  1ه  گزین  - 73

 .« باشند مفید مشکلت حل در توانندمی و  اند،مرتبط امروز مشکلت به همچنان گذشته  هایداستان معتقدم من»ترجمه: 

 کردن تولید( 4 کردن تمرین( 3دادن  استعفا کردن، ترک( 2 کردن حل (1

  4ه گزین  - 74

 .« بود قوی  خیلی ما ارتباط. شدم  زدهشگفت داشتم که  دادنی دست  از حس از کرد، کشیاسباب امساله چندین همسایة وقتی:»ترجمه: 

 حس( 4 عقیده  نظر،( 3 احساس( 2 شکل  (1

  4ه گزین  - 75

 .«کنند بازی هاساعت شدن خسته بدون توانندمی هستند، پرانرژی آوریشگفت شکل  به هابچه :»ترجمه: 

 فعال  پرانرژی،( 4 دشوار ( 3 خودخواه ( 2 خوشبخت  شانس،خوش  (1

  4ه  گزین  - 76

 «بزنی؟ حرف من  با  صدا لحن این با مجبوری:  گفت ناراحتی با او»ترجمه: 

 ناراحتی با ( 4 مناسب  شکلی به( 3 سودمندانه( 2 خطر بی شکلی به (1

  1ه  گزین  - 77

 ترجمه: »صرفاً در حد یک فکر است اما از آنجایی که روز انقدر زیبایی است، چرا نرویم با ماشین چرخی بزنیم؟« 

 ( پس زمینه4 ( تأکید 3 ( معنی 2 فکر    (1

 : کلوز تستترجمه  

ترین قدیمی  (88)ازتر(  )طوالنیتر  شان به زمانی قبلترین و پرعمرترین چیزهای روی زمین هستند، )و عمر( برخیها از بزرگدرخت  

 کنند. زندگی ما بازی می  (89)کیفیتقدری که برای تماشا قشنگ هستند، نقش مهمی نیز در ارتقای  گردد. ولی درختان همانها برمیبنا

برای تنفس نیاز شود و آزاد کردن اکسیژنی که ما  اکسید کربن شناخته میها با مصرف گازی که به نام دیدر مقیاسی جهانی، جنگل

ها محیطی نیز به همراه دارند. آن، درختان منافع زیست محلی( 90)بومیکنند. در سطح  داریم، به کاهش اثر گرمایش جهانی کمک می

را کم   (92)اطرافهای  انرژی الزم برای گرم کردن و سرد کردن ساختمان  (91)مقدارگذارند که به نوبة خود  سایه و پناه در اختیار می

 زدایند. کنیم میهای دیگری را نیز از هوایی که تنفس میها ناخالصیکند؛ همزمان، آنمی

  1ه  گزین  - 78

 داریم.  ”than“نیاز به حرف اضافة   ”longer“با توجه به صفت  توضیح:

  4ه گزین  - 79

 ( کیفیت4 ( طبیعت3 ( اشتباه2 نمودار   (1

  3ه گزین  - 80

 ( مخرب4 بومی ( 3 ( ملکی 2 ادامه دار   (1

  1ه  گزین - 81

 )مقدارِ( است.   ”the amount of“ترکیب درست فقط توضیح:  
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  4ه  گزین - 82

 ( حوالی، نزدیکی 4       ( جنب   3        ( نزدیک 2     ( مقابل 1

 دقت کنید.   to/ next  to“close”به نکته:  

 : متن اولترجمه  

 تر قوی  جاذبه  باشد،  تر بزرگ  شئ  هرچه.  گویندمی  هم   گرانش   نیرو   این   به .  کِشدمی  یکدیگر  سمت   به   را  شئ   دو  که   است   نیرویی   جاذبه

 این   با.  کنید  حس  را  هاآن کشش  توانیدنمی  شما   که   دارند  کمی  یجاذبه چنان  ها،ساختمان  و  هاماشین حتی  و  کوچک  اشیا .  شود  می

 . دارند   متفاوتی داستان  زمین  مانند  بزرگ بسیار  اشیای   وجود، 

 ی - جاذبه.  است  تربزرگ  ماه  از  زمین.  «بچسبید»  زمین  سطح  به  شما  شودمی  باعث  اشجاذبه  که  است تربزرگ  شما  از  قدری  به  زمین

 جاذبه . است تربزرگ زمین از خورشید. گرددمی  دورش یا چرخدمی زمین مدار در ماه  که است دلیل  همین به. کِشدمی را  ماه زمین

 . بگردد  خورشید  دور   به  زمین   شودمی  باعث   اش

 سمت  به  خورشید  یجاذبه.  داردمی  نگه  زمین   روی  را  اتمسفر   و  هااقیانوس  جاذبه.  شودمی  کشیده  مرکزش  سمت  به  زمین  یجاذبه

 .  داردمی  نگه  منسجم  را  خورشید  نیرو   این .  شودمی  کشیده  خورشید  مرکز 

 سال   در.  دهند  توضیح  را   زمین   سمت  به  اشیا  سقوط  دلیل  کوشیدندمی  مردم   باستان،  دوران  در.  است  داشته  وجود  همیشه  جاذبه

 و   افتدمی  چگونه  سیب  یک   که  کرد   فکر  او .  رسید  جاذبه  درباب  عالی  نظری   به   نیوتن   اسحاق  نام   به  انگلیسی   دانشمند   یک  ،1687

 زمین   روی  مردم   داشتن  نگه  از  بیشتری  کارهای  جاذبه  که  رسید  نتیجه  این  به   او .  رفته است  پیش   کجا  تا   جاذبه   بداند  بود   کنجکاو

 . دهدمی  انجام 

 را   ماه  جاذبه  که   گفت  او .  کشدمی  یکدیگر  سمت   به  را  اشیا   که   کردمی  فکر   اسرارآمیز   نیروی   ای گونه  عنوان   به   جاذبه  ی درباره  نیوتن

 . داردمی  نگه  خورشید  مدار  در  را  هاسیاره  نیرو  این .  داردمی نگه  زمین  مدار  در

 کنند، می حرکت   چگونه  هاسیاره  و   هاستاره  و   افتند می  چطور  هاسیب  اینکه  یدرباره  را   چیزها   خیلی  گرانش   درباب  نیوتن  هاینظریه

 .داد  توضیح

 4ه  گزین - 83

 چیست؟  متن برای عنوان بهترین 

 جاذبه   اهمیت(  4

 4ه  گزین - 84

 شود خورشید به دور زمین بچرخد.«»باعث می جزبه ی جاذبه خورشید درست است تمامی موارد زیر درباره

 3ه  گزین - 85

  ؟نیستجاذبه صحیح ی هکدام جمله دربار 

 . دانستندمی جاذبه  یدرباره   مردم  قدیم،  زمان  در(  3

 3ه  گزین - 86

   .»جاذبه«در پاراگراف پنجم اشاره دارد به  it)ضمیر( ی هکلم 

 : متن دومترجمه  

 است؟   واقعی  داستان  این  از  بخشی  هیچ  آیا  اما. اندشنیده  را  آتالنتیس   گمشدة  جزیرة   داستان  مردم اکثر

 و   هاساختمان  جزیره،  ثروتمندِ   مردم .  است  بوده  اطلس   اقیانوس   در  ایجزیره  آتالنتیس  که   است  نوشته  یونانی،  نویسندة   افالطون، 

 –  شدند  حریص   ها آتالنتیسی  اما .  ساختند  زیبا  طالیی   معبد  یک   جزیره   مرکز   در  آنها .  کردند  طراحی   را   بسیاری   باشکوهِ  های کانال

. شد  روبرو  عظیم  های موج  و  زلزله  با   جزیره  این   و  شدند  عصبانی  خدایان.  خواستندمی  بیشتر  هم  هنوز  اما  داشتند،   چیز   همه  آنها

 .شد  غرق   دریا  در  آتالنتیس  همة  سرانجام،
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 کشف   از  سارماست،  رابرت  نام   به   کاوشگری  ،2004  سال   در.  اندداده  خبر   آتالنتیس    کشف   از(  همواره)  کاوشگران  تاریخ،  طول  در

 این  که دریافتند بعدا دانشمندان دیگر  و سارماست حال،  این با . داد خبر قبرس نزدیکی در دریا زیر در کوهی روی بر  جزیره بقایای

 . انسان  دستِ  ساختة  نه   هستند،   طبیعی  هایافته

 آگاه   طمع های پلیدی  موردِ  در  را  مردم  که  بوده  این  داستان  هدف.  است داستان  یک  تنها  آتالنتیس  که  کنندمی فکر  مردم  از  بسیاری

( هم)  محکم  سندِ   یک»  واقعی   آتالنتیسِ  برای :  گویدمی  او .  کرد  منتشر  آتالنتیس   مورد  در  کتاب  یک  1999  سال   در  الیس   ریچارد.  کند

 .« ندارد  وجود

   .بود  خواهد  ما با  طوالنی  مدتی برای آتالنتیس معمایِ:  است  قطعی  چیز   یک  تنها   نه؟  یا   است  بوده  واقعی  جزیره  این  آیا   بنابراین،

 2ه  گزین - 87

 داستان؟«  یک تنها  یا  واقعی  مکانی :  آتالنتیس»باشد؟  متن برای دیگر عنوان یک  تواندمی گزینه  کدام 

 4ه  گزین - 88

 شدند.«  خشمگین  »آنها نیست؟  صحیح آتلنتیس اهالیِ داستان مورد در گزینه  کدام 

 1گزینه   - 89

 . کرد جایگزین »بسیار بزرگ« کلمة  با توانمی  را پنجم خط در ”great“ کلمة 

 3ه  گزین - 90

 است؟   ترنزدیک «ندارد وجود هم قطعی  سندِ یک» واقعی  آتلنتیس برای» جملة به زیر موارد از کدامیک

   »هیچ چیزی وجود ندارد که به ما بباوراند داستان آتالنتیس صحت دارد.«
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 85تعداد سوال: 
 

 ، تعداد، شماره سواالت  تجربیاختصاصی د امتحانی آزمون رعنوان موا

 تا شماره  از شماره  تعداد سوال  موارد امتحانی  ردیف 

تجربی ریاضی  1  20 91 110 

 135 111 25 زیست  2

 155 136 20 فیزیک  3

 175 156 20 شیمی  4

 

 رسول دهقان  مدیر گروه:

 امیرحسین مسلمی  مسئول آزمون: 

مسئول واحد  

 : تکنولوژی و اجرایی
 وحید کوثری 

 طراحان )اساتید(:
حسن    – رضا بخشیان    – پوریا دیارکجوری    - حسن محمد نشتایی    -   فرهاد صابر 

 احسان محمدی   –   صمد صفوی   – وند  محمدرضا زهره   – ایزدی  

 علیرضا امین زمردی   - امیرحسین اخترکاوان   مسئول ویراستاران:

 ویراستاران:
سینا   -حمیدرضا دهباشی  -علیرضا اسفندیاری  -امیر مهدی رحمتیان  

 فتاحی  

 

 

 
 

 شود.باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می ن مجاز میتکثیر و انتشار سواالت به هر روش )الکترونیکی و ...( پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیق و حقوقی تنها با مجوز این  سازماحق چاپ، 
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 تجربی رشته  –  اختصاصی  پاسخ تشریحیدفترچه 
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 پاسخنامه اختصاصی 

 3گزینه    - 91
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 1گزینه    - 92

x x x
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 2گزینه    - 93
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 4گزینه    - 94

x
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 4گزینه    - 95

 باتوجه به نمودار 

   
x x

A lim f (x) , B limf (x)

A B
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 2گزینه    - 96
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 3گزینه   - 97

 باید مخرج کسر مربع کامل باشد. 
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x
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 1گزینه    - 99

x

(x ) (x ) (x x ) (x x ) x x
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+ − − + + − − + +
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 4گزینه    - 100

چون تابع  x2   در نقاطx=1   وx  ناپیوسته است، پس باید دارای عامل صفرکننده خارج جزءصحیح باشد.  1−=

b
x a b

a b
ax a b

=
= ⎯⎯⎯⎯⎯→ + + =
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 1گزینه    - 108
.......⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→2 4 62 4 8 14 

t ( ... ) ( ... )= + + + + + = + + + + = +  =15 2 2 4 6 28 2 21 2 14 2 14 15 212 
 3گزینه   - 109

   , .......... , , ....... ,+ =2 29 1 10 82  = دسته دهم  100

+
= =

82 100 182
91

2 2
 = رابطه حسابی  

− + =100 82 1  = تعداد جمالت  19

 4گزینه   -110
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−
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      4گزینه    - 111

ها، دنای اصلی حلقوی بوده  ند. در پروکاریوتذخیره و انتقال اطالعات را بر عهده دارهمۀ موارد نادرست هستند.  طبق متن کتاب، هم دنا و هم رنا 

ها ممکن است پالزمید نیز داشته باشند که دنایی  پروکاریوتو به غشا متصل است اما همه رناها خطی بوده و به غشا متصل نیستند. همچنین  

 حلقوی است ولی به غشا اتصال ندارد.
 هایی مانند مخمر است. ی جانداران پروکاریوت و یوکاریوت وجود دارد اما پالزمید مربوط به برخی پروکاریوت ها و یوکاریوتالف: رنا در همۀ همه
پروکاریوت دنای  متصل  ب:  غشا  به  ایجاد میها  آن  در  حباب  چند  یا  یک  همانندسازی  هنگام  به  و  که است  باشید، هرچند  داشته  توجه  شود. 

ها بر اساس سرعت رشد نیستند اما اگر دنا دارای چندین حباب همانندسازی ها قادر به تنظیم تعداد نقاط آغاز همانندسازی و حبابپروکاریوت

ها در یک دور همانندسازی در نهایت  پیوندند و در نتیجه تعداد حبابرسند و به هم میدیگر میها به یک باشد، در طی همانندسازی این حباب

 یابد.   کاهش می

پادزیست.  افزایش مقاومت باکتری در برابر    را به باکتری بدهد مانند  مهمی  هایتواند ویژگییوراثتی موجود در مولکول پالزمید م اطالعات  ج:  

 های یاخته روی دنای اصلی سلول قرار ندارد.  پروتئین بنابراین اطالعات برخی از

 د: این موضوع برای پالزمید صادق نیست.  

     4گزینه   - 112

ی آغاز همانندسازی نیز داشته توانند فقط یک نقطههای پروکاریوتی که در ساختار خود تنها یک مولکول دای حلقوی دارند میگروهی از یاخته

 نیح که یافسفاتهسه یدهاینوکلئوت از( دنا یدهاینوکلئوت نیب استریفسفود وندیپ   ۀدهندلیتشک میآنز) دنابسپاراز م یآنز تیفعال  با همزمانباشند.  

 . شودیم ها آن  ۀاختی  انیم در فسفات  یهاگروه  غلظت شیافزا به منجر که  شودیم آزاد فسفات گروه  دو شوند یم مصرف  یهمانندساز

 ها: بررسى سایر گزینه

  ان یم  یفضا  فسفاتهسه  یهادینوکلئوت  تعداد  رییتغ  در  م،یآنز  نیا.  دارد  نقش   شی رایو  در  که  باشدیم  بسپارازدنا  می آنز  نه،یگز  نیا  منظور(:  ۱گزینه )

 . ندارند هسته یوتیپروکار ی هااخته ی  که دیکن  دقت . باشد مؤثر تواندیم اختهی

  نیچنهم.  بشکند  را  نیمیت  و  ن یآدن  مثل  مکمل  ی هاباز  جفت  انیم  وندیپ   تواندیم   گر یکدی  از  دنا  ۀرشت  دو  کردن  باز  هنگام  به   کازیهل  م یآنز(:  ۲گزینه )

 .بشکند را رشته کی در موجود دارگوانین  و دارسیتوزین  دینوکلئوت نیب استریفسفود وندیپ   تواندیم  شیرایو ند یفرا یط  در هم دنابسپاراز میآنز

  حدود   تا  دقت  نیا  شود؛یم   انجام  یادیز  دقت  با   دنا   یهمانندساز.  دارد  دخالت  یدینوکلئوتیپل  ٔ  رشته  تولید  در  ماًیمستق  دنابسپاراز،(:  ۳گزینه )

  ی ول  دهد یم   قرار  هم  مقابل  یمکمل  رابطه  براساس  را  دهاوتیٔ  نوکلی  دنابسپاراز، منزیٔ  ا  اگرچه.  است  دهاینوکلئوت  نیب  یمکمل  رابطه  به  مربوط  یادیز

 .ردیگیم صورت هم  یاشتباه مورد  نیا در یگاه 

     4گزینه    - 113

آبکنش برهم تشکیل میهای  پروتئین  ساختار سوم  در  چهارم  گریز  ساختار  در  که  درحالی  نقشیزنجیره از  هریک ساختارشود   در کلیدی ها 

 .دارند پروتئین  گیریشکل

 ها:  بررسی سایر گزینه

⎯⎯→ − =91 19 72    
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تواند با اثرگذاری بر پیوندهای شیمیایی پروتئین موجب تغییر شکل محیط می  PHشود. تغییرات  ( در ساختار سوم پروتئین ثبات نسبی ایجاد می۱

 بعدی آن شود. سه

 تغییر را پروتئین  فعالیت است جایگاه ممکن هر در سیدآمینوا  تغییرشود. در ساختار اول  دهی ایجاد می( ساختار اول پروتئین به کمک سنتز آب۲

 دهد.  

ایجاد می۳ مارپیچ  و  مانند صفحه  به شکل  ( در ساختار دوم ساختارهایی  توجه  با  در بخش  ۱7شود.  رشتهفصل،  از  پلیهایی  پیوند  ی  پپتیدی 

 شود هیدروژنی تشکیل نمی

      3گزینه    - 114

مارپیچ   دوم  ساختار  نزدیکدر  هم  به  که  میآمینواسیدهایی  برقرار  هیدروژنی  پیوند  هم  با  هستند  صفحهتر  ساختار  در  که  حالی  در  ای کنند 

 کنند.  گیرندو پیوند هیدروژنی برقرار میآمینواسیدهای دورتری در کنار هم قرار می 

 ها:  بررسی سایر گزینه

 دهی تولید نشده است.  آمینواسید پپتیدی نیست و با سنتز آب( پیوند بین کربن و نیتروژن در ساختار ۱

 ای است و فقط مارپیچ دارد.  ( هموگلوبین در ساختار دوم خود فاقد ساختار صفحه۲

 های مشابه نیست.  ها دارای رشته( لزوماً ساختار چهارم پروتئین4

      4گزینه   -115

 همه موارد نادرست هستند. 

ند با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم، مانع فعالیت آن نسیانید و آرسنیک می توا  بعضی از مواد سمی در محیط مثل  ماده،الف: عالوه بر پیش  

 .این مواد لزوماً دارای شکل مکمل با جایگاه فعال نیستند دنشو

 ند.ب: مثلن هموگلوبین و میوگلوبین هم برای قعالیت خود نیاز به یون آهن دارند اما آنزیم نیست

  می  خاصی متصل  شیمیایی  های  مولکول  به  تنها  اختصاصی  صورت  (به...و  شیمیایی  های  پیک  گیرندۀ  ژنی،  آنتی  )گیرندۀ  مختلف  های  گیرندهج:  

  شیمیایی   های  سرعت واکنش   تا   قادرند  ها  آنزیم  بین،   این   در.  گردند   می  متصل  خاصی   شیمیایی   های  مولکول  به  تنها   نیز  ها   آنزیم  طرفی   از.  شوند

 خیر! ها گیرنده  ولی  دهند؛  افزایش را

ها  ی آنزیمتواند درون سلول، روی غشا و یا بیرون از سلول باشد. بنابراین همهها میشوند اما محل فعالیت آنها همگی درون سلول تولید مید: آنزیم

 های یاخته دخالت ندارند.  در افزایش دادن سرعت واکنش 

     4گزینه    - 116

 در ساختاری  دیگر سطوح  همه  اول،  ساختار در آمینواسیدها توالی اهمیت  به  توجه  با  ن شناسایی شد، میوگلوبین بود.آاولین پروتئینی که ساختار  

پیوند پپتیدی  شوند و به ازای تشکیل هر  دارند. در این ساختار آمینواسیدها به صورت خطی به یکدیگر متصل می ساختار بستگی این  به ها پروتئین

شود. با توجه به اینکه تعداد پیوندهای پپتیدی یکی از تعداد کل آمینواسیدها کمتر  ها، یک مولکول آب هم در فرایند سنتزآبدهی آزاد میبین آن

 های آب آزاد شده هم باید یکی از تعداد کل آمینواسیدها کمتر باشد.  است، پس تعداد مولکول

 ها: بررسی سایر گزینه

 و آمین آن آزاد است.  شودپپتیدی با گروه کربوکسیل خود وارد پیوند پپتیدی با آمینواسید دوم میلین آمینواسید رشتۀ پلیاو( ۱

پروتئین (  ۲ ساختار  در  تاخوردگی  میاولین  رخ  دوم  ساختار  در  هیدروژنی  پیوندهای  تشکیل  درنتیجه  ساختار سوم  ها  که  کنید  دقت  اما  دهد؛ 

 رسد.  ل پیوندهای اشتراکی، یونی و ... بین آمینواسیدها به ثبات نسبى مىها، با تشکیپروتئین

یند. تشکیل این ساختار در اثر  آهای متفاوتی درمیها به شکلدهد و پروتئینها رخ میدر ساختار سوم، تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ(  ۳

شوند تا در معرض آب نباشند.  گریزند، به یکدیگر نزدیک میبآیدهایی که  مینواسآ  Rهای  گریز است؛ به این صورت که گروهبآهای  کنشبرهم

 البته توجه داشته باشید که میوگلوبین تنها دارای ساختار مارپیچی است و صفحه ندارد.

       4گزینه    -117

ار شود. این پیوندها منشا تشکیل ساختار دوم  تواند پیوندهای هیدروژنی برقرپپتیدی میهایی از زنجیره پلیها، بین بخشدر ساختار دوم پروتئین

نوکلئازی دنابسپاراز را که باعث رفع اشتباهدر پروتئین گویند. طی فعالیت نوکلئازی  شود، ویرایش میها در همانندسازی میها هستند. فعالیت 

 شوند.وژنی گسسته نمیشوند و طی این فعالیت پیوندهای هیدردنابسپاراز، فقط پیوند فسفودی استر دچار شکستگی می

 ها: بررسی سایر گزینه
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 (: پیوند هیدروژنی میان بازهای آلی بین دو رشتۀ دنا قابل مشاهده است؛ نه نوکلئوتیدهای یک رشتۀ آن. ۱گزینه )

هیدروژنی، اشتراکی و یونی ساختار سوم (: ساختار نهایی پروتئین میوگلوبین، ساختار سوم است. این ساختار با تشکیل پیوندهایی مانند  ۲گزینه )

 شود.پروتئین تثبیت می

ها( موجود در هر  کنند. فقط یک آنزیم هلیکاز )نه آنزیم(: در هر دوراهی همانندسازی، یک آنزیم هلیکاز و دو آنزیم دنابسپاراز فعالیت می۳گزینه )

 دوراهی توانایی شکستن پیوندهای هیدروژنی را دارد. 

     4 گزینه  -118

خود پیوند  نوکلئوتیدى که قرار است در یک رشته دنا قرار گیرد ، ابتدا دو گروه از سه گروه فسفات خود را از دست داده و سپس با نوکلئوتید مجاور  

   فسفودى استر برقرار مى کند.
 ها :  بررسی سایر گزینه

پیچ(  ۱گزینه   پروتئینباز و شدن  از  از شروع همانندسازی رخ میکهای فشردهوتاب دنا و جدا شدن آن  آغاز فرایند  ننده قبل  با  دهد و سپس 

 شود.  ی دنا شکسته میهمانندسازی پیوندهای هیدروژنی بین دو رشته

تشکیل شود در فرایند رونویسی و قبل از انجام هر نوع ویرایش ابتدا باید بین اولین نوکلئوتید جدید با نوکلئوتید مکمل، پیوند هیدروژنی  (  ۲گزینه  

شود و  حین عمل ویرایش ابتدا پیوند فسفودی استر )نوعی پیوند اشتراکی( شکسته میشود.  استر هم با گذز زمان ایجاد میو سپس پبوند فسفودی

وتید جدید و  بعد با برداشته شدن نوکلئوتید از جایگاه خود، و جایگزین شدن با نوکلئوتید صحیح، مجددا پیوند فسفودی استر ایجاد و بین نوکلئ

 شود.  نوکلئوتید مقابل، پیوند هیدروژنی تشکیل می

ها برای آن مناسب و استفاده از لفظ جایگاه  ( ممکن است در دناى اصلى باکترى تنها یک جایگاه آغاز همانندسازى قابل مشاهده باشد ۳گزینه  

 نیست. 

     2گزینه    - 119

توانند آلی یا معدنی باشند.  شوند میهایی که در یاخته تولید میاکسیژن و هیدروژن هستند. مولکولبه ترتیب نیتروژن، کربن،    4تا    ۱عناصر  

 و بیکربنات.   CO2توانند در ساختار خود کربن داشته باشند مانند  های غیر آلی هم میهای آلی همگی دارای کربن هستند اما مولکولمولکول

 ها:  بررسی سایر گزینه

شود  شود. در این حالت با اینکه از میزان سمیت آمونیاک کاسته میاکسید به آن انجام میدیشدن کربنآمونیاک به اوره در کبد با اضافه( تبدیل  ۱

 کند.  های آن نسبت به آمونیاک تغییری نمیاما تعداد نیتروزن

شود از هر گرم گلوکز هوازی موجب میی نسبت به تنفس بی شود. تنفس هوازها موجب انجام تنفس هوازی می( وجود اکسیژن در دسترس یاخته۳

 ها ( انرژی بیشتری ایجاد شود. ) سوخت اصلی یاخته

 ها در ساخار خود دارای کربن، اکسیژن و هیدروژن هستند. های آلی تولید شده در یاختهی مولکول( همه4

    4گزینه   - 120

 ها موثر است. دهی به پروتئینآمینواسیدها در شکل Rی  هاهمه موارد نادرست هستند. ماهیت شیمیایی گروه 

  Rهای های هیدروژن آمین و اکسیژن کربوکسیل پیوند هیدروژنی برقرار شود و گروهها، باید بین گروه به منظور تشکیل ساختار دوم پروتئین -الف

 در تشکیل پیوند هیدروژنی دخالتی ندارند.  

شوند تا در معرض آب  ی آمینواسیدها ( به هم نزدیک میآمینواسیدهایی که آب گریز هستند ) نه همه Rهای در ساختار سوم پروتئین، گروه -ب

 نباشند.  

گیرند اما توجه داشته باشید که هر  ارج رشته قرار میآمینواسیدها به سمت خ  Rهای  فصل، در ساختار دوم مارپیچ، گروه   ۱7با توجه به شکل    -ج

 ای یا ساختارهای دیگری نیز قرار بگیرند.  توانند در ساختار صفحهآمینواسیدی در ساختار مارپیچ قرار ندارد. آمینواسیدها می

 پپتیدی قرار ندارند. لیی پ مربوط به آمینواسیدها در یک سمت رشته  Rهای ی گروهفصل، لزوماً همه ۱7با توجه به شکل  -د
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تواند آلی باشد یا نباشد. به عنوان مثال پروتئاز یک آنزیم آلی  ها میی آنمادهها نوعی مولکول آلی هستند. ) پروتئین یا رنا ( اما پیش ی آنزیمهمه

 اکسید(دیهای معدنی دارد ) آب و کربنماده یم آلی است و پیشی آن نیز آلی است ) پروتئین(. اما انیدرازکربنیک یک آنزمادهاست و پیش

 ها:  بررسی سایر گزینه
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ماده را دارد و هنگامی جایگاه فعال را اشغال ها، سم نقش پیش ها در بدن ما نقش دارند. برای این نوع آنزیمها در تجزیه سم( گروهی از آنزیم ۱

 شود. کند مانع فعالیت آن نمیمی

 گویندبهینه آنزیم می PHویژه ) نه محدوده(  بیشترین فعالیت را دارد که به آن   PH( هر آنزیم در یک ۲

اشباع می4 را  فعال  جایگاه  که  مقداری  از  ماده  پیش  و  باشد  اشباع  فعال  های  جایگاه  دارد،همه  آنزیم حضور  که  در محیطی  اگر  بیشتر (  کند 

شود، همانگونه که افزایش پیش ماده از یک حد  های فعال نکاهد، موجب کاهش سرعت نمیعیت جایگاهباشند،کاهش غلظت آن تا حدی که از اشبا

 شودخاص به بعد موجب افزایش سرعت نمی
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ای دنای  ه« قابل رویت شدن است. زیاد مولکول5« و »4«، »۳»ی آزمایش  است که در هر سه لوله  N15« دارای نوکلئوتیدهای  ۱محیط کشت »

 ها هستند.  ی لولهشده و قابل ردیابی در همهگذارینشانه N15اولیه به کمک نوکلئوتیدهای 

 ها:  بررسی سایر گزینه

 شود.  دیده می N15« تنها دناهای سنگین حاوی  ۳ی »است اما در لوله N14« دارای نوکلئوتیدهای ۲( محیط کشت »۱

ها تشکیل نشده  اند و بنابراین هنوز نواری در آنهنوز سانتریفیوژ نشده  5تا    ۳های  کتاب درسی، لوله  ۱0شکل  ( توجه داشته باشید که با توجه به  ۲

 است. 

برداری شده و وارد  نمونه  ۲دهد. در واقع در دقیقه صفر، از محتویان ظرف  « سانتریفیوژ شده و دیگر همانندسازی انجام نمی۳ی »( محتویات لوله4

«  4ی »شود تا سانتریفیوژ شود. بنابراین دناهای موجود در لولهبرداری مینمونه  ۲دقیقه مجددا از ظرف    ۲0د. سپس پس از  شوسانتریفیوژ می

 هستند.    ۲حاصل همانندسازی دناهای موجود در ظرف 
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های همانندسازی کار کردند تا بتوانند یکی از  اع روشهای مطرح شده در مورد انومزلسون و استال دانشمندانی بودند که آزمایشاتی بر روی فرضیه

روی مولکول دنا مطالعه کردند. توجه کنید که این دو دانشمند نتوانستند تشخیص    Xها را تایید نمایند. ویلکینز و فرانکلین هم به کمک پرتو  آن

 دهند که دنا دارای دو رشته است و صرفاً اعالم کردند که دنا مولکولی است که بیش از یک رشته دارد.  

 ها:  بررسی سایر گزینه

 های دنای باکتری ) حلقوی ( استفاده کردند.  سانتریفیوژ مولکولی وراثتی (، هر دو از ( مزلسون و استال و ایوری ) کاشف ماده۱

کرد  ی وراثتی از آزمایشات او به دست آمد. گریفیت روی موش و باکتری مطالعه می( گرفیت دانشمندی بود که اطالعات اولیه در مورد ماده۲

 کردند.  درحالی که مزلسون و استال تنها روی باکتری کار می

ی برابری تعداد آدنین و تیمین و همچنین گوانین و سیتوزین را ارائه داد. چارگاف روی دنای طیق وسیعی مندی است که فرضیه ( چارگاف دانش4

 های جانداران کار کرد در حالی که مزلسون و استال تنها روی یک نوع جاندار کار کردند.  از گونه
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بک دارد، بالطبع یک رشته سنگین و یک رشته سبک دارد و زمانی که دو نسل در محیط کشت با نیتروژن باکتری که دنای آن نیتروژن سنگین و س

ها ) دنای متوسط( فقط یک رشته دارای دنای سبک دارد و بقیه ی دناها  شود که یکی از آن مولکول دنا حاصل می  4کند،  سنگین همانندسازی می

 ا نیتروژن سبک دارند.ههمگی رشته سنگین دارند،پس یک هشتم رشته 

 ها:  بررسی سایر گزینه

ها فقط  شود که دوتای آنمولکول دنا حاصل می  4( باکتری دارای دنای سبک،اگر دو نسل در محیط کشت با نیتروژن سنگین همانند سازی کند،۱

 ای حاصل، سنگین هستند هنیتروژن سنگین و دوتای دیگر یک رشته سبک و رشته سنگین دارند. پس شش هشتم یا سه چهارم رشته 

( باکتری ای که دنای آن نیتروژن سنگین و سبک دارد، بالطبع یک رشته سنگین و یک رشته سبک دارد و زمانی که دو نسل در محیط کشت ۲

نیتروژن سبک همانند سازی میکند، مولکول مولکول حاصل می  4دارای  از  یکی  رشته اش سنگین است،پس یک چهارم شود که فقط  یک  ها، 

 ها رشته سنگین دارد.مولکول 

ها فقط  شود که دوتای آنمولکول دنا حاصل می  4( باکتری دارای دنای سنگین،اگر دو نسل در محیط کشت با نیتروژن سبک همانند سازی کند،۳

 ها نیتروژن سبک دارد،در واقع نیمی از مولکول 
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های  چون همانندسازی دنا دوجهتی و با تشکیل بیش از یک دوراهی همانندسازی در یاختهآنزیم هلیکاز است.    ۲آنزیم دنابسپاراز و بخش   ۱بخش  

 فقط بخشی از پیوندهای هیدروژنی بین دو رشتۀ دنا را می شکند. یوکاریوتی روی می دهد، می تواند گفت هر مولکول هلیکاز 

 :  هابررسی سایر گزینه

 درست   آنی نوکلئوتید را بررسی می کند که رابطه  مکمل  هو رابط  برمی گرددفسفودی استر،    آنزیم دِنابسپاراز پس از برقراری هر پیوند:  ۱گزینه  

 .اگر اشتباه باشد آن را برداشته و نوکلئوتید درست را به جای آن قرار می دهد اشتباه؟ یا است

 ویرایش، دنابسپاراز از تعداد نوکلئوتیدهای رشتۀ درحال تشکیل می کاهد. : همواره نه! در ۳گزینه 

با    قبل از همانندسازی دِنا باید پیچ وتاب فامینه، باز و پروتئین های همراه از آن جدا شوند تا همانندسازی بتواند انجام شود. این کارها :  4گزینه  

 . چ دنا و دو رشته آن را از هم باز می کند مارپی هلیکازسپس آنزیم   .کمک آنزیم هایی انجام می شود

نوکلئوتیدى که قرار است در یک رشته دنا قرار گیرد ، ابتدا دو گروه از سه گروه فسفات خود را از دست داده و سپس با      (4گزینه)  -بیگی   ۲0

   نوکلئوتید مجاور خود پیوند فسفودى استر برقرار مى کند. 
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 موارد الف و د درست است.  

های جنسی گفت چون کروموزومتوانهای جنسی است میهای پسر و دختر در کروموزومای سلولالف و د(  با توجه به اینکه تنها تفاوت هسته

 پسر طول بیشتری دارد و در نتیجه نقاط آغاز همانندسازی بیشتری هم خواهد داشت.   Yاست نسبت به کروموزوم  Xدختر 

 ها بیشتر است.   ی تشکیل اندامو ج(  تعداد نقاط آغاز همانندسازی در مراحل موروال و بالستوال از تعداد نقاط آغاز همانندسازی در مرحله ب
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دارای دو نوع پردازد. بینی  کردن هوای ورودی به بدن می ی رگی سطحی خود به گرمبینی بخشی از مجاری هادی تنفسی است که به کمک شبکه

 های بویایی در سقف آن. دار در مخاط تنفسی و همچنین گیرنده ای مژکهای استوانه دار است. سلولسلول مژک

 ها:  بررسی سایر گزینه

تواند میزان حجم هوای ورودی شکل است. این بخش توانایی تغییر حجم ندارد و نمی  Cهای  ( نای بخشی از مجاری هادی است که دارای غضروف۱

 و خروجی را کنترل نماید.  
های توانند تغییر حجم بدهند. کیسههای حبابکی به علت نداشتن غضروف میای و هم کیسهای دستگاه تنفس، هم نایژک مبادله( در بخش مبادله۲

 تند.  دار هسحبابکی فاقد مخاط مژک

بیگانه( کیسه4 اطراف کیسهخواری دارند. مویرگهای حبابکی دارای ماکروفاژ هستند که قدرت  نه  های حبابکی در بخش های   ( های متعددی 

 ی مشترک دارند.  ها غشای پایهها ( با حبابکی بخشهمه
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های نوع دوم دیگری در تماس باشند. با توجه به توانند با یاختهتماس هستند و نمیهای نوع اول در  های نوع دوم در حبابک تنها با یاختهیاخته

 شوند( نقشی ندارند.  ها میجایی هوا بین حبابکها ) که موجب جابهی حبابکها در تشکیل منافذ دیوارهکتاب درسی، این یاخته ۱۱شکل 

 ها:  بررسی سایر گزینه

ها در  کتاب درسی، این سلول  ۱۱ی مویرگ دارند. با توجه به شکل  های دیوارهد و ظاهری مشابه یاختههای نوع اول سنگفرشی هستن( یاخته۱

 ها است. ها بیشتر از سایر قسمتی آنها ندارند و در واقع تراکم سیتوپالسم در مجاورت هستهی بخشبرش عرضی ضخامت یکسانی در همه

 خوار نیستند. ها بیگانهری دارند. این سلولها تعداد کمتهای نوع دوم در حبابک ( یاخته۲

دهند نه اینکه آن را از ی نازک آب را کاهش می ها نیروی کشش سطحی الیهپردازند. این سلولهای نوع دوم به ترشح سورفاکتانت می( یاخته4

 بین ببرند.  
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تبدیل آب و کربن انیدرازکربنیک موجب  به  دیآنزیم  بیکربنات میاکسید  نهایت یون هیدروژن و  اسید و در  و هم  شود. هم فراوردهکربنیک  ها 

 شود. های این آنزیم معدنی هستند. هموگلوبین موجود در گلبول قرمز به علت داشتن یون آهن موجب قرمز دیده شدن خون میمادهپیش

 ها:  بررسی سایر گزینه
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 شود.  ت برگشت پذیر است. هرچند که این گاز به آسانی از هموگلوبین جدا نمیمونوکسید به صور( اتصال هموگلوبین به کربن۱

 اتم اکسیژن ( را با خود حمل کند.   8تواند چهار مولکول اکسیژن ) ( هر هموگلوبین می ۳

ربنیک تولید کنند. هموگلوبین توانند انیدرازکاند. به همین علت نمی های خود را از دست دادههای قرمز موجود در خون هسته و اندامک( گلبول4

 ها دو نوع ژن دارد.  پپتیدی است و حداقل در یاختهی پلینیز دارای دو نوع رشته
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 فصل، بزرگترین لوب ششی، لوب باالیی شش چپ و کوچکترین لوب ششی، لوب پایینی شش راست است.  ۱با توجه به شکل 

 ها:  بررسی سایر گزینه

 سینه انسان غضروف وجود دارد.   فصل، دقیقاً در محل دو شاخه شدن نای در قفسه 6( با توجه به شکل ۱

 توانند ساختار منعشبی داشته باشند یا نداشته باشند.  د در نای میهای موجوفصل، غضروف 6( با توجه به شکل ۲

 ، در حفره بینی سه برجستگی استخوانی وجود دارد که تا انتهای حفره ادامه ندارند.  ۲فصل 7( با توجه به شکل 4
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رسد. آخرین انشعاب نایژک در  ای به پایان میر در نایژک مبادلهدهند. مخاط مژکدانفرین قطر خود را تغییر میاپی  ها تحت تأثیر هورموننایژک

ها با حرکت ضربانی  اندازد. مژکهای هوا را ضمن عبور به دام میبخش هادی، نایژک انتهایی نام دارد. در این بخش، ترشحات مخاطی، ناخالصی

 رانند.حلق مین را به سوی ٔ  های به دام افتاده در اخود، ترشحات مخاطی و ناخالصی

 ها: بررسی سایر گزینه

ها  ها نقش دارند، اما نایژکجز بخش ابتدایی بینی( با داشتن ترشحات مخاطی، در مبارزه با میکروبهای مجاری هادی )بهتمامی قسمت(:  ۱گزینه )

 باشند. فاقد بافت پیوندی غضروف در دیوارۀ خود می

 شود.اخل شش دیده نمیشکل دارد. نای در د Cنای، غضروف (: ۲گزینه )

 ای، نایژکی است که بر روی آن حبابک وجود دارد. این بخش در خارج از مجاری هادی قرار گرفته است. نایژک مبادله(: ۳گزینه )
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کیسۀ حبابکی و حبابک را   ( به ترتیب نایژک انتهایی، نایژک مبادله ای،4( تا )۱شکل مربوط به بخش مبادله ای دستگاه تنفس است و موارد )

آورد. سازوکارهای دفاع غیراختصاصی در نای همانند  شود و نایژه های اصلی را پدید میدهند. نای در انتهای خود به دوشاخه تقسیم مینشان می

. دفاع غیراختصاصی در  شود. مثال وجود الیۀ مخاطی در نای و درشت خوارهای حبابکی مربوط به دفاع غیراختصاصی استحبابک ها مشاهده می

 کند. برابر طیف وسیعی از میکروب ها موثر است و بدون توجه به نوع میکروب عمل می

 بررسی سایر گزینه ها 

شکل است. دوارۀ پشتی نای در مقایسه با دیوارۀ جلویی، انعطاف پذیری بیشتری دارد)چون از    C: دیوارۀ نای دارای حلقه های غضروفی  ۱گزینۀ

 جنس ماهیچه است و غضروف ندارد(

: نای متعلق به بخش هادی دستگاه تنفسی است و محل تبادل گازهای تنفسی نیست. هم چنین در حبابک ها تبادل گاز بین یاخته های  ۲گزینۀ

 شود. انجام می مویرگ هاو  سنگفرشی دیوارۀ حبابک

دهد که بتواند مقدار  توانند تنگ و گشاد شوند. این ویژگی نایژک ها به دستگاه تنفس امکان میبه علت نداشتن غضروف، می  نایژک ها:  4گزینۀ

 هوای ورودی یا خروجی را تنظیم کند. 
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کاریدها،  جذب و در واقع وارد همولنف می شوند. رودۀ باریک کبوتر غذا را از سنگدان در معده ملخ، مواد حاصل از گوارش غذا از جمله مونوسا

 دریافت می کند. 

 ها:  بررسی سایر گزینه

: دومین محل گوارش مکانیکی غذا در کبوتر، سنگدان است و روده باریک در کبوتر، غذا را از سنگدان دریافت می کند. روده باریک ملخ  ۱گزینه  

 انزیم های گوارشی را ندارد.  توانایی ترشح

: روده باریک گاو غذا را از شیردان )محل انجام گوارش آنزیمی غذا( دریافت می کند. روده باریک کرم خاکی به سنگدان )محل آسیاب ۳گزینه  

 شدن غذا( متصل است.
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1400 شهریور  1دوشنبه   –  سهآزمون   

 پاسخنامه اختصاصی 

را به چینه دان که محل ذخیره و نرم شدن غذاست، منتقل : غذا با انقباض دیواره ماهیچه ای حلق انسان، به مری وارد می شود. مری ملخ غذا  4گزینه  

 می کند. 

        4گزینه    - 134

 همه موارد نادرست هستند. شکل نشان دهندۀ تشکیل یک کیسه غشایی )درون بری( و یا ادغام آن با غشا )برون رانی( است. 

ون بری است. در جاندارانی مانند هیدر و پارامسی که گوارش درون الف: اگر کیسۀ غشایی به مرور از غشا دور شود، پس فرایند نشان داده شده در

زایش یاخته ای دارند، با ادغام لیزوزوم به کیسۀ غشایی )که به منظور انجام گوارش درون یاخته ای صورت می گیرد(، تعداد فسفولیپیدهای آن اف

 می یابد. 

از یاخته خارج می شوند. برون رانی و درون بری ممکن است در جهت و یا خالف جهت شیب غلظت   ATPب: در برون رانی، مواد درشت با مصرف  

 مواد انجام شوند. 

ج: در درون بری از مساحت غشای یاخته کاسته می شود. کربوهیدرات های منشعب غشا در سطح خارجی آن قرار دارند و هنگام تشکیل ریزکیسه 

رات ها به همراه فسفولیپیدهای الیه خارجی غشا در الیه داخلی ریزکیسه )الیۀ نزدیک تر به محتویات درون برای انجام درون بری، این کربوهید

 ریزکیسه( قرار می گیرند. 

پس از انتقال پیام، مولکول های ناقل باقی مانده، باید از فضای  د: در درون بری بر میزان مولکول های درشتِ داخل سیتوپالسم افزوده می شود.  

  بیش از حدّ پیام جلوگیری و امکان انتقال پیام های جدید فراهم شود. این کار می تواند با جذب دوبارۀ ناقل به   ه ای تخلیه شوند تا از انتقالهمای

بری  یاختۀ پیش همایه ای )یاختۀ سازندۀ آن ناقل عصبی( انجام شود. ناقل عصبی مولکولی درشت است که با برون رانی از یاخته خارج و با درون

 به آن وارد می شود. 

      2گزینه    - 135

دیگری که در پرز روده باریک، یاخته پوششی ریزپرزدار و یاخته ترشح کننده ماده مخاطی قرار دارند. در غدد روده، عالوه بر این دو یاخته، یاخته  

ها  کتاب، این یاخته  ۱۳یز قرار دارد. طبق شکل  واجد برجستگی های غشایی است )و بد نیست بدونید که همون یاختۀ ترشح کنندۀ سکرتینه!( ن

 دارای هسته راسی و دور از غشای پایه هستند.  

 ها:  بررسی سایر گزینه

: یاخته ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی و همچنین یاختۀ پوششی ریزپرزدار در غدۀ روده و پرز دیده می شوند. یاختۀ پوششی ریزپرزدار  ۳و    ۱گزینه  

 ی عمقی و ریزپرز سطحی دارد.  ند و یاختۀ ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی، هستهمادۀ مخاطی ترشح نمی ک

 : همۀ یاخته های مخاطی پرز، در غدۀ روده نیز وجود دارند. 4گزینه 

 2گزینه    -136

 است.  پوشیچشم  قابل هوا  مقاومت و ناچیز خیلی هوا  چگالی موشک، پروازی ارتفاع در

 3 گزینه  -137

 ( بار الکتریکی کمیتی اصلی نیست. ۱در گزینه )

 ( مسافت، از جنس طول و اصلی است.۲در گزینه )

 الکتریکی کمیتی نرده ای است. ( جریان 4در گزینه )

 3  گزینه  - 138

 کنیم: ابتدا حجم آب ورودی به این استخر را محاسبه می

min
min

L
V L m=   =  =3 35 50 200 10 200      

mحال حجم قسمت هاشور خورده را که نصف مکعبی به ابعاد   m m 10 16  به دست می آوریم:  2

−mشود و  پس این قسمت از استخر کامال پر می = 3200 160 گیرد که با توجه به مساحت  باقی مانده در فضای باالی این قسمت قرار می  40

m m10  از استخر، ارتفاع آن برابر است با:  20

v Ah h h m cm =  =   = =
1

40 200 20
5

  

/پس ارتفاع سطح آب نسبت به عمیق ترین قسمت به  m2  رسد. می cm220یا   2
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 پاسخنامه اختصاصی 

    2گزینه    - 139

( )v R v m − − −=  =    =   = 3 3 3 9 7 34 4
3 5 10 4 125 10 5 10

3 3
 

 4 گزینه  -140

 می نویسیم.  SIیکای این کمیت ها برحسب یکاهای 

F  نیرو است و یکای آن.
m

N kg
s

  = 2 

A   مساحت است وA m  = 2 

  چگالی است و یکای آن
kg

m
  = 3 

V    تندی و یکای آن
m

v
s

  = 

 پس 

   . ( ) .( ) .( )
m kg m

kg m
s m s

 

 





+ − =


=  =
 =

2 2
2 3

2 2 3 1
1

1

 

پس   و   1= و به این ترتیب:    1= − =0 

 1  گزینه  - 141

/نتایج خیلی پرت یعنی   s17 /و   80 s17  را از فهرست نتایج حذف و میانگین باقی نتایج را می گیریم:  22

/ / / / / / / /
/ /t

+ + + + + +
= = + =
17 42 17 46 17 44 17 47 0 02 0 06 0 04 0 07

17 4 17 4475
4 4

 

/که با توجه به نتایج تا صدم ثانیه هستند، این نتیجه نیز بایستی گرد شود و نتیجه گزارش به صورت   s17  خواهد بود.  45

 3  گزینه  - 142

با توجه به تقسیم بندی درج شده، اندازه سرعت اولیه اتومبیل 
km

h
و اندازه سرعت ثانویه   96

km

h
 است به این ترتیب  168

( )( )
/

. .

km
v km kmha
t s h s h s

−
= = = =


168 96 72
14 4

5 5
 

 3  گزینه   - 143

 می نامیم.   m2و جرم کره دوم را   m1جرم کره اول را 

 کره اول که توپر است پس:  

   ( )m v m R R=  =  =3 3
1 1 1 1

4
5 20

3
  

 و جرم کره دوم: 

 ( )( ( ) ) ( )( )m R R R R= − =  =3 3 3 3
2 2

4 2 4 19 76
9

3 3 3 27 3
   

 باتوجه به مقادیر بدست آمده، جرم کره دوم بیشتر است و داریم: 

( )m m R R R


− =  − =  =  =3 3 3
2 1

76 16 360 3
360 20 360 360

3 3 16
 

 حجم حفره موجود برابر است با:

( )v R R cm
    

 =  =  = = =


3 3 34 2 4 8 4 8 360 3 2 360
80

3 3 27 27 16 9
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 4  گزینه  - 144

    ( را بدست می آوریم:  ۲( و )۱چگالی ترکیب دو مایع )

 
, /

v
m m v v v v v

m m m m g

m m mv v cm
m

=  =  =  =

+
= = = = =

+
+ +

1
1 2 1 1 2 2 1 2 2

1 2 1 1
1 2 3

1 2 11 2
1

1 2

4
4

2 2 2
1 6

5
44

 



 

 

vحجم این ترکیب در حال حاضر برابر:  v v+ =1 2 1

5
4

 است و  در اثر ترکیب با مایع سوم:  

,
/ ( )

/ / / /
/ /

T

T

v vv v v
v v v v v v

v v vv v

+
=  =  + = + = =  = = =

+

3 1
3 3 12 3

3 1 3 1 3 1
3 1

3 1

5
7 1 6 17 8 9 9 1 543 4 3 4 3 4 7 3 6

5 4 4 4 3 6 4 1 6 8
4

 
 

 4گزینه   -145

tالف( درست. اگر جسم در لحظه        متوقف شود و پس از خالف جهت حرکت کند، در بازه های زمانی مساوی و متقارن نسبت بهt    اندازه

 جابجایی در این دو بازه جهت مخالف دارد و برابر نیست.

 نیز امکان پذیر است.  مانند استدالل )الف( این امر –ب( درست 

 ج( پ( درست. اگر حرکت تند شوند، توقف صورت نمی گیرد و جهت حرکت نیز عوض نخواهد شد . 

 . ت( درست . در این بازه متحرک متوقف شده و خالف جهت حرکت می کند و در طی این مدت کمترین مسافت طی می شود 

 3گزینه    - 146

 است با:سرعت متوسط در طی ای مدت برابر 
( )

( )

av

av

x
v m s

t

v v v
v v m s

 − − −
= = = = −
 −

+ + −
= − =  = −1 2 2

2

23 12 35
7

7 2 5
10

7 4
2 2

 

vکه بردار سرعت در این لحظه  i
→ 

= −2 4 

  1  گزینه   -147

mبرای حل این مسائل می توانید مسئله را وارونه ببینید. به این ترتیب اتومبیلی را در نظر بگیرید که از حال سکون با شتاب   s شروع به    25

 جابجایی آن برابر است با:    s1می کند .در مدت   حرکت

( )( ) /d at d m=  = =2 21 1
5 1 2 5

2 2
 

 2  گزینه  -148

 ابتدا معادله را مرتب می کنیم:    

    ( )x t t t t= − + − = − + −2 21 3 1
2 3 1

2 2 2
 

mبا توجه به فرم کلی حرکت با شتاب ثابت ، شتاب این حرکت   s aاست     xو خالف جهت حرکت  22 i
→ 

= −2 

 4 گزینه  - 149

 زمان حرکت را ترسیم می کنیم:  –نمودار سرعت   

 

 

 را محاسبه و از روی آن مسافت طی شده را بدست می آوریم:  tحال به سادگی مساحت سطح محصور بین نمودار و محور 
 

 

  

 

 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



   

 

 
 

 

@hellisanj  
 

 

1400 شهریور  1دوشنبه   –  سهآزمون   

 پاسخنامه اختصاصی 

/

L s s L m

L
s m s

t

 
= +  = + = + =

 = = =

1 2

12 8 3 2
48 3 51

2 2
51

5 1
10

  

 

 3  گزینه   - 150

 

 

 

t(  برابر سرعت در لحظه  6- 8سرعت متوسط در بازه ) vs=    :است پس( )vsV m s= =
18

9
2

tو چون در      s=10    سرعت صفر می شود

aشتاب حرکت برابر است با:   m s
− −

= = =−
−

20 9 9
3

10 7 3
حال برای محاسبه فاصله توقف تا تیر برق نزدیک، جابجایی در ثانیه آخر حرکت    

 را به همان روش معکوس کردن حرکت بدست می آوریم:  

( )( )d at d m=  = =2 21 1
3 2 6

2 2
 

 3 گزینه  -151

لحظه تغییر جهت حرکت با توجه به تقارن سهمی برابر است با:  
/ /

t s
+

= =
1 5 4 5

3
2

tاز ثانیه   s= t/تا   3 s= 4  جابجایی برابر است با  5

/
av

x x
v x m

t

 
=  =  =


2 3
1 5

 

)و شتاب حرکت برابر است با:    / )d at a a m s=  =  =2 2 21 1 8
3 1 5

2 2 3
از هم جابجایی را از لحظه شروع تا توقف بدست می  حال ب  

 آوریم:  

( )( )d at d m x x x x m =  = =  − = − − − = −  = +2 2
0 0 0

1 1 8
3 12 12 3 12 9

2 2 3
 

 1 گزینه  - 152

/اگر جابجایی در ثانیه سوم   m9 /باشد در ثانیه دوم   5 m6 /و در ثانیه اول  5 m3 بازه زمانی  است. پس سرعت متحرک را در لحظات وسط هر  5

 داریم:

( ) / / /

( ) /

x
v m s

v v
a m s

x
v m s

 − 
= = −  − 

= = = 
 − − = =

  

1
25 1

5

0 2 3 5 9 5 3 5
32 2 2 2

4 6 9 5 5 1 4 4
2 2

 

tحال با داشتن سرعت در   s=1 شود:  ، سرعت اولیه به سادگی محاسبه می
/

( )( )v at v v v m s= +  = +  = − =0 0 0

3 5 3 7 3
1 1

2 4 4 4
 

 2  گزینه  - 153
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, :

v v
v v

v v
v v

v v

+
=  + =

+
=  + =

− =

0 1
0 1

1 2
1 2

0 2

10 20
2

6 12
2

1 2 8

      

 از طرفی سرعت متوسط در کل مسیر برابر است با:

av

d d
v m s

d d d
= = =

+

8
5 3
80 48 8

 

 پس: 

v v
v v

+
=  + =0 2

0 28 16
2

 

 به این ترتیب:

v v

v v

v v m s

+ =


− =

=  =

0 2

0 2

0 0

16

8

2 24 12

 

 2  گزینه  -154

سرعت اولیه این متحرک برابر است با شیب خط مماس بر نمودار پس: 
/

v m s= =0

4
5

0 8
 

 نیز برابر است با:  T لحظه 

( )
( )av

x
v T T s

T T

 − −
− =  =  =  =

0 4
0 1 1 1 4 

 از طرفی

T
av t

v v
v v m s

+
=  = − =−0 2 5 3

2
 

 به این ترتیب 

( )v
a m s a m s

t

 − −
= = =− → =


23 5
2 2

4
 

 1  گزینه   - 155

vبه کمک رابطه  v a x− = 2 2
0  داریم:  2

 
/

( ) ( / )

v m s

a m s

x

x m cm−

= 

= 

−  = −  


 = =  =



6
0

14 2

2 6 2 14

12
2

14

6 10

1 5 10

0 6 10 2 1 5 10

36 10
12 10 12

3 10

 

 1  هنیگز  - 156

a  درجه یونش اسید  1

ak   ثابت یونش 

M     غلظت اوّلیه 1

M  غلظت ثانویه 2

/

aK a M a M a M a a a M a M

M V
M M V M V V m ml

=   =  =  = =

 =  =  = = =

2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 2 1 1 1 1 2

1 2
2 1 1 2 2 1 1

2 4

750
187 5 190

4 4 4
 

ماند مقدار مول ثابت می  
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 3گزینه    - 157

HA      باشد:  رو میصورت روبهبه HAمعادلۀ یونش اسید ضعیف   H O H O A+ −+ +2 3 

شده و  مولکول یونیده 500مولکول از این  HA ،۲0موالر   ۱ذره وجود دارد که باتوجه به درصد یونش محلول  500در ابتدا پس از انحالل در آب 

های موجود شود. تعداد ذرهعدد اضافه می  40ها  یون  شده و به تعدادعدد کم  ۲0ها  شود. یعنی از تعداد مولکولتشکیل می  −Aو    −Hیون    40

 باشد: می 5۲0شدن اید در آب برابر پس از حل

= 100 

 =

− + =

4
500 20

100
500 20 40 520

 

 2گزینه    - 158

        نویسیم: را می HAابتدا معادلۀ یونش اسید ضعیف  

 

[ ] [ ]

[ ]
a

HA H O H O A

H O A
K

HA

a

HA M Ma

+ −

−

+ +


=

= 

= −

2 3
2

3

100

]غلظت تعادلی   ] , [ ]H O A+ −
A شود: رو محاسبه میباهم برابر بوده و به صورت روبه  3 H O M a− +   = = 

   3 

]غلظت تعادلی   ]HA شود: رو محاسبه مینیز به صورت روبه 

( / ) ( / )
/

( ) ( / )( / )
a

Ma Ma M a
K

M Ma M a

−

− −

−

 
 

= = = = =  = 
− − −

 

4
2 2 2 2

2 3

2

1
16 100 04 0 25 116 10 3 3 10

31 0 04 1 0 25 34 10
4

 

 3گزینه   - 159

برخوردار های اخیر افزایش شاخص امید به زندگی در نواحی کمیابیم که در سالباتوجه به نمودار امید به زندگی درمی:  ۳بررسی نادرستی گزینه  

 برخوردار بیشتر است.( تری داشته است )شیب نمودار در نواحی کمبیشتر بوده و این شاخص در این نواحی روند صعودی

 

 

 

 

 4گزینه   - 160

 توانند جامد یا مایع نیز باشند. : آالینده فقط مواد گازی نیستند و می۱بررسی نادرستی گزینه 

 شود. : اوره برخالف روغن زیتون قطبی بوده و در آب حل می۲بررسی نادرستی گزینه 

های حالل  در فرآیند انحالل آن در آب، میان ذره شود در نتیجهباشد و در آب حل نمی: وازلین نیز نوعی هیدروکربن می۳بررسی نادرستی گزینه 

 مانند. شونده در کنار هم باقی میهای حلشونده جاذبۀ خوبی برقرارنشده و ذرهو حل

 3گزینه    - 161

 باشند. موارد الف و ب و د صحیح می

اند و نیروی بین مولکولی غالب  گریز( تشکیل شدهبررسی درستی مورد الف: استرهای بلندزنجیر از دو قسمت قطبی )آب دوست( و ناقطبی )آب  

 دروالسی است.در آن از نوع وان 

RCOOHباشد که فرمول همگانی آن به صورت  بررسی درستی مورد ب: نمک پتاسیم اسید چرب یک صابون مایع می K−  باشد. می +

 درصد یونش 
های یونیده شمار مولکول   

شده های حلشمار مولکول   

 ثابت یونش 

 غلظت اولیه درصد یونش 
 درجۀ یونش
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1400 شهریور  1دوشنبه   –  سهآزمون   

 پاسخنامه اختصاصی 

های آن به کمک سر شوند و مولکولبخش آنیونی و کاتیونی آن از یکدیگر جدا میشود،  که صابون وارد آب میبررسی نادرستی مورد ج: هنگامی

 شوند. های چربی متصل میوسیلۀ سمت هیدروکربنی خود به مولکول های آب و بهآنیونی خود به مولکول 

 4گزینه    - 162

 شود.نشین میناهمگن و ناپایدار است و ته کبود در آب: شربت معده یک سوسپانسیون است و برخالف محلول کات۱بررسی نادرستی گزینه 

 کند. آید که هنگام عبور نور، نور را پخش میوجود می: با افزودن مقداری صابون به مخلوط آب و روغن یک کلوئید به۲بررسی نادرستی گزینه 

 باشند. های متفاوت میهای مولکولی با اندازهها تودهسازندۀ آنهای  هایی از کلوئید هستند که ذره: ژله و سس مایونز نمونه۳بررسی نادرستی گزینه  

از محلول: ذره4بررسی درستی گزینه   بزرگتر  ها )شربت معده(  تر از سوسپانسیون ها )کات کبود در آب( و کوچکهای سازندۀ کلوئیدها )شیر( 

 باشند. می

 1گزینه    -163

از کتاب درسی، می  9و    8در صفحۀ    "کاوش کنید ": باتوجه به  ۱بررسی درستی گزینه   از مقادیری یکسان  ازای استفاده  توان مشاهده کرد به 

کنندگی صابون کمتر است. چون در  های منیزیم و کلسیم در آب، ارتفاع کف ایجادشده در محلول حاوی یون منیزیم کمتر بوده و قدرت پاکیون 

Mgن تعداد مول  جرم یکسا Caبیشتر از  2+  خواهد بود.  2+

Mg: آب دریا و مناطق کویری که حاوی مقادیر چشمگیری از یون ۲بررسی نادرستی گزینه  Caو   2+  اند. باشند به آب سخت معروفمی 2+

 کند. باشد، صابون در آب چشمه بیشتر کف میکنندگی صابون در آب چشمه بیشتر از آب دریا می: قدرت پاک۳بررسی نادرستی گزینه 

افزایش دما قدرت پاک4بررسی نادرستی گزینه   افزایش می: با  افزایش غلظت یونکنندگی صابون  اما با  در آب سخت، قدرت  های موجود  یابد 

 یابد. کنندگی و ارتفاع کف کاهش میپاک

 4گزینه    - 164

 نویسیم: را می CaCl2ابتدا معادلۀ واکنش صابون جامد با 
( ) ( ) ( ) ( )RCOONa aq MgCl aq RCOO Mg s NaCl+ → +2 22 2 

 کنیم: فرض می  mتولیدشده را   جرم مولی رسوب 
( ) ( )

/ /
( )

( ) ( ) ( ( ) )

/ /

n n

RCOO Mg RCOO Mg mg
MgCl m

MgCl RCOO Mg

RCOO Mg C H COO Mg m n n n

n
n n n

+

  =

=  =  =  + + +  + = +

+
+  =  =  + = → =

2 2
2

2 2

2 2 1 2

0 05 0 05

12 1 2 1 12 32 2 24 28 114

5 28 114
28 114 32 3 32 3 28 114 646 19

100 20

 

)ها در صابون  تعداد کربن )n+1 باشد: می    n n= → + =19 1 20 

 2گزینه    - 165

 باشند. موارد ب و د صحیح می

صابون در  آنیونی  بخش  )الف(:  مورد  نادرستی  ,ها  بررسی  ( )CO RCOO N a
− +

−
پاک2 در  غیرصابونی  کنندهو  −SOهای 

در می  3 نتیجه  در  باشد 

 های غیر صابونی یکسان نیست. کنندهها و پاکصابون

Mgهای  های غیرصابونی با یونکنندهبررسی نادرست مورد ج: پاک Caو    2+ دهند، در نتیجه نیازی نمیواکنش  های سخت  موجود در آب   2+

 ها نمک فسفات افزوده شود. های موجود در آب سخت، به آنکنندگی و جلوگیری از واکنش با یوننیست برای افزایش قدرت پاک

 3گزینه    -166

ها نیز ها با آالیندهمیان ذره  شکنها، افزون بر برهمهای غیرصابونی و صابونکنندههای خورنده برخالف پاککنندهپاک:  ۱بررسی نادرستی گزینه  

 دهند. واکنش می

هایی با  باشد که برای زدودن رسوبکنندۀ خورندۀ اسیدی مییک پاک  برخالف صابون  : جوهرنمک )هیدروکلریک اسید(۲بررسی نادرستی گزینه  

 شود. بازی استفاده می خاصیت

 شود.می pH: سرکه سفید )استیک اسید یا اتانوئیک اسید( یک مادۀ اسیدی بوده و سبب قرمزشدن رنگ کاغذ  4بررسی نادرستی گزینه 

 2گزینه    -167

 مول 
  ۱مول

  ۱مول  ۱مول

 جرم مولی 
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1400 شهریور  1دوشنبه   –  سهآزمون   

 پاسخنامه اختصاصی 

 باشد. موارد د و ج صحیح می

ها  های آنهای اسیدها و بازها، با برخی واکنشتار اسیدها و بازها، افزودن بر ویژگیها پس از آشنایی با ساخدان بررسی نادرستی مورد الف: شیمی

 نیز آشنا بودند و آرنیوس نخستین کسی بود که اسیدها و بازها را بر یک مبنای علمی توصیف کرد. 

)یک اسید نافلزی و اسیدی است و با انحالل در آب سبب افزایش غلظت یون هیدرونیوم  SO3بررسی نادرستی مورد ب:   )H O+
 شود. می 3

)    بررسی درستی مورد ج:   )N O H O HNO H NO+ −+ → +2 5 2 3 32 2 2 

 4گزینه   - 168

های  های آب پوشیده شمار زیادی از مولکول یون: استیک اسید، یک اسید ضعیف است و در محلول آن در کنار اندک  ۱بررسی نادرستی گزینه  

 نشده نیز وجود دارند. استیک اسید یونیده

 شود و لزوماً این مقادیر برابر نیستند.ها ثابت میها و فرآوردهدهندهپذیر، سرانجام مقدار واکنشهای برگشت: در واکنش۲بررسی نادرستی گزینه 

 ماند. سید فقط تابع دماست و با افزایش غلظت محلول اسیدی ثابت می: ثابت یونش یک ا۳بررسی نادرستی گزینه 

 2گزینه    - 169

 باشند. موارد الف و ب صحیح نمی

H+ای خنثی، به همان نسبت که غلظت  بررسی نادرستی مورد الف: با افزودن یک محلول اسیدی با سامانه 
 

OH−یابد، از غلظت  افزایش می   
 

 

OHشود. برای مثال در ابتدا در محلول خنثی  کاسته می H− + −   = =
   

H+حال اگر    710 
 

OH−شود، در این حالت    410−برابر     
 

برابر   

OHضرب  شود تا در یک دمای معین )دمای اتاق( همواره حاصلمی  1010− OH− +   
   

H+شود. در این حالت مقدار افزایش    1410−برابر     
 

 

)برابر است با   ( ))− −−4 310 1 OH−در حالیکه مقدار کاهش   10 
 

)برابر است با    ( ))− −−7 310 1 10. 

کند و در  دانیم که با افزایش دما، ثابت یونش تغییر میباشد و مییک محلول وابسته به غلظت یون هیدرونیوم می pHبررسی نادرستی مورد ب:  

 کند. قدرت اسیدی آن تغییر میدنبال آن این حالت غلظت یون هیدرونیوم و به

RCOOH  گیریم: بررسی درستی مورد ج: واکنش یک اسید و باز را مانند زیر درنظر می NaOH RCOON a H O
− +

+ → + 2 

 باشد. طور که مشخص است آنیون حاصل مربوط به اسید و کاتیون حاصل مربوط به باز میهمان

 3گزینه    - 170

)      نویسیم:ابتدا معادلۀ واکنش انحالل باز در آب را می )A OH A OH

M X X X

+ −+

−

2
2 2

2
 

X

M
=   100 100 

 

 شود:شده باز، یونیده میهای حلکه باز ضعیف است، در نتیجه شما بخشی مولکول از آنجایی
M X X

X X
M X α

M X

− =

=  =  =  =

3

4 100 100 25
4

 

 4گزینه    -171

)باتوجه به معادلۀ واکنش انحالل و یونش باز در آب، به ازای یونش هر مولکول  )B OH )یون   ۲و  +Bیک یون  2 )OH  شود:تولید می −

( ( ) )B OH B OH+ −+2
2 2 

 کنیم: شده را محاسبه میهای یونیدهمولکولحال باتوجه به درصد یونش، تعداد 

/ −  =2200 3 5 10 7 

)مولکول  7بنابراین  )B OH  شود. تولید می −OHیون  ۱4و  +Bیون   7شده و به دنبال آن یونیده 2

 شود. افزوده مییون   ۲۱شده و مولکول کاسته 7یعنی 

    ۲۱4=۱4+7+7-۲00های موجود پس از حل شدن باز در آب   تعداد ذره

 

 درصد یونش 

 

 

شده های حلمولکولتعداد کل   

های یونیده تعداد مولکول  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



   

 

 
 

 

@hellisanj  
 

 

1400 شهریور  1دوشنبه   –  سهآزمون   
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 1گزینه    - 172

a    درجه یونش اسید وM باشد: غلظت اولیۀ اسید می     
a

a

Ma
K

a

H a
H Ma K

a

+

+

=
−

 
  =  =

  −

2

1

1

 

H+بنابراین ابتدا غلظت یون هیدرونیوم  
 

 کنیم: را محاسبه می 

 شود.می −Aو نصف دیگر مربوط به   +Hها مربوط به  برابر است، بنابراین نیمی از یون −Aو   +Hاز انجاکه ضریب مولی 

/

/

/ / / /

a

a
molH K a

lit a

aH
M M V

a

−
−

+ − −

−+

− − −


 

  = =   =  =  =
  −

  
  = = =     =   = 

1
1

1 2

1

2 2 2

1 3 10 1
101 42 510 8 10

3 25 5 1 5
1

10
5 2 5 10 2 5 10 3 25 8 125 10

4
5

 

 1گزینه   -173

 ( )
b

A OH
K A M a OH Ma

K OH

+ −

+ −
   
       = = =  = 

   

2

2
2 

)باتوجه به معادلۀ واکنش   ( ) )A OH A OH+ −+2 )ها( را برحسب غلظت اولیه باز  ها )یونغلظت هریک از گونه  2 )M کنیم:محاسبه می 

( )

( ) / ( / )

( / )

. /

b b

b

Ma Ma M a
K K

M Ma a

K a molM M
La

moln M V L mol
L

−


= = =

− −

 − 
 = = = =   

= =  =

2 3 3

1
1 2

2
3 3

2 4
1

1 1 6 10 0 8
2

4 4 0 2

2 0 5 1

 

 4گزینه    -174

در این فرمول زنجیرۀ هیدروکربنی است و به دلیل غلبۀ بخش ناقطبی بر قطبی در صابون و دیگر اسیدهای چرب،   R:  ۲بررسی درستی گزینه 

 ها، واندروالسی است. نیروی بین مولکولی غالب در آن

های سازندۀ  ذره شود که ناهمگن بوده و: با افزودن مقداری صابون به مخلوط آب و روغن، یک مخلوط کلوئید حاصل می۳بررسی درستی گزینه 

 های متفاوت هستند.های مولکولی با اندازهآن توده

دهند و  های سخت واکنش نمیهای کلسیم و منیزیم موجود در آب ها با یونهای غیرصابونی درخالف صابونکننده: پاک4بررسی نادرستی گزینه 

 . یابدها کاهش نمیکنندگی آنشود،از این رو قدرت پاکرسوبی تولید نمی

 4گزینه    - 175

ترتیب اسید دهند، بههای هیدرونیوم و هیدروکسید را افزایش میشدن در آب، غلظت یونهایی که با حل: مواد و ترکیب۱بررسی نادرستی گزینه 

 و باز آرنیوس هستند. 

های  ها نیز بستگی دارد و هرچه مقدار مولکول آن: رسانایی الکتریکی محلول اسید یا باز عالوه بر غلظت به درجۀ یونش ۲بررسی نادرستی گزینه 

 شده بیشتر باشد، رسانایی الکتریکی محلول نیز بیشتر است. یونیده

شوند، سرانجام مقدار طور پیوسته انجام می های رفت و برگشت بهزمان واکنشپذیر که هم: در یک واکنش برگشت۳بررسی نادرستی گزینه 

 شود و لزوماً این مقادیر باهم برابر نیستند.ثابت می ها ها و فرآوردهدهندهواکنش

های اسید بیشتر بوده و از این رو  شدن مولکول: در شرایط یکسان هرچه ثابت یونش یک اسید بزرگتر باشد، میزان یونیده4بررسی درستی گزینه 

 رسانایی الکتریکی محلول اسید بیشتر است. 

 تعداد مول اسید اولیه
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی
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