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معاني واژگان كدام گزينه تماماً درست است؟ - 1

)خودماني شدن(، انبساط )فرمانبردار(مطاع ) الف

)چاله(، زنخدان )گهواره(مهد ) ب

)مسكوك نقره( درهم، )آبرو(ناموس ) ج

)صاحب جمال(، قسيم )برپايي(استقرار ) د

، دالف) 4بج،  )3، جد )2بالف، ) 1

ي وجود دارد؟امالي غلطدر كدام گزينه  - 2

.چون صالح حال و فراغ وقت در آن ديد، آن را مذلّت نشمرد و در لباس عار پيش طبع نياورد. به سمع ملك رسيده است كه ماري به خدمت غوكي رازي گشت) 1

عهد نام نكند و بر خردمند واجب است كهواب رود و بر خطا اصرار ننمايد و آن را ثبات عزم و حسن عاقل محيط شود، بايد كه در پناه صو هرگاه حوادث به ) 2

.به قضاهاي آسماني ايمان آورد

چه اسباب فراغت و استراحت گاه حجره از حضور اغيار چون گلزار بهشت از زحمت خار خالي دارم كه نشست جاي تو را شايد پرداخته كنند و هر آن آن) 3

.باشد، ساخته دارند

.و شاه از اين موعظت مستغني است. ها والي او را جويان هاي خاص و عام، ثناي او را گويان باشد و دل اگر راي ملك بيند زبان گرداند كه و بنده اين قدر مقرّر مي) 4

.وجود دارد» مسند« …گزينة  جز ها به در همة گزينه - 3

همچنان بسيار نيست آن گنه را اين عقوبت  مدعيب كردم الجرم بيدل ش دالن را بي) 1

ما را بار نيست بر آن حضرت كه آفرين گويياز اتفاقي افتدتـر بـاگ حـصب مـاي نسي) 2

ر شمشير بر فرقم نهي، آزار نيستـه گـك زانر آزار منـخواهي مگ قادري بر هرچه مي) 3

گريم كه كس بيدار نيست وين عجب آن وقت ميز آب چشم منود ـايد بـدار بـخلق را بي) 4

ترتيب، در مقابل آن درست است؟ بيت به تعداد تركيب وصفي و اضافي كدام - 4

)يك –دو (امي چند ـا گـد لطف شمـر پيش نهـهم مگدــيـم رسـيـوانــتـن اليـع دـقصـم دانــا بـم) 1

)دو –چهار (به شهر كوچك خود، مور هم سليماني است اي و چه قصري، اساس خانه يكي است چه النه) 2

)دو - دو(ويش ــر خــگـارتـة غـرم آرزوي پنجــب ميردانـخ بي ه اينـرف بـود صـم نشـواسـا حــت) 3

)دو –سه (م ــنـت ان بيـد از جــديــاپــه نــامــدر جويشتنـان خــج ن بيـن تـو زيــت تـرقـدر ف) 4

است؟ متفاوتها  با ساير گزينه بيانشيوة لحن و كدام گزينه از نظر  - 5

دازدـام انـه جـات و سنگ ب ادهـد ببخور راـر ننوشي زنهـشه ا محتسبــب ادهــب) 1

»رو؟ـــردن گــوان بـكي ت هـرهنــاز ب رو بگذار و اي محتسب،«: مست گفت) 2

و محراب دعا نيستـة ابروي تـجز گوش صوفي وتـدر خل د وـة زاهـومعـدر ص) 3

تپيوسته چو ما در طلب عيش مدام اسد كه او نيزـيـويـم عيب مگـا محتسبـب) 4

  

  

 3فارسي 
ادبيات تعليمي/ ستايش

ادبيات پايداري
5تا پايان درس  1درس 

43تا  10هاي   صفحه

دقيقه 15

 
ها پاسخ اند، مطالعه نماييد تا بتوانيد به راحتي به سؤاالت اين مبحث در آزمون هاي فارسي دهم و يازدهم آمده هايي را كه در كتاب كنم، كل آرايه صيه ميتو

.اي آن را تمرين كنيده بندي كرده است، استفاده نماييد و تستكه مطالب را در هر درس مبحث)آبي كانون(توانيد از كتاب ادبيات كنكورمي.دهيد
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ترتيب كدام است؟ به» آميزي، ايهام، اغراق، كنايه جناس، حس«هاي  توالي ابيات زير بر اساس آرايه - 6

ردـدل را هدف توان ساخت جان را سپر توان كدر هر كمين كه آن ترك تير از كمان گشايد) الف

دـكلي ة نسرينــح دارد غنچــم صبــز نسيــكهاي لطيف نـسخ ود دل بيـنيست ممكن واش) ب

زند گو پست گير آهنگ را مطرب گر اين ره ميدـرون اوفتـرده بيــز پـم كـآهنگ آن دارد دل) ج

رو خرامان به درآييـون سـو چــه تــوكــا بــتد جويـده دوصـام از دي هـذرت بستـگـر رهـب) د

ردندـامم كـج هـه بـستـربـة سـيشـاده از شـــبت مدامم كردندـان مســلب هــبي سخن غنچ) هـ

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

شود؟ از كدام گزينه، دريافت مي» مراقبت«مفهوم  - 7

وي جاي گزيديم در كنف ساية پس رچه نه با ياد خدا بودـه رانديم ز دل) 1

تقدير رسيديم هـب رـدبيـت م از رهـه ه كند راي ضعيفانـر قوي را چـتقدي) 2

مقدار تبهكار و پليديم با خود كه چه كه برنجيم و نسنجيم دـاف نباشـانص) 3

بستيم و دل از نيك و بد خلق بريديم ودـة مقصـرام در كعبـاح ،ا عاقبتـت) 4

است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 8

، مور و اين در و ديوار آينه استديشهـان  نتوان به كنه چرخ رسيدن به سعي فكر) 1

زل اول شكسته پرّ و بالـنـم را در مـوه در راه او ديده به چشمِ معرفتـل انـعق) 2

جا قياس و وهم و خيال برَد آن ره نمي كه م گفتـوانـت رت نميـزّت حضـاي عـثن) 3

ه خورد تيرـديشـر انـش طايـويـرِ خـاز پ  كرد و پرواز خواستـواي وصف تـاندر ه) 4

تناسب دارد؟» شويم ما دوباره سبز مي/ رسد هاي ما به آفتاب مي شاخه/ هاي ما به آب ريشه«مفهوم كدام گزينه با شعر   - 9

هفت اقليم هـب اورمـرونــر فــس  و چه سيم چه خاك پيش من من كه در) 1

يزدخرـبت ـوق هـا بــد امــخُسب  زدـنستي دهــواب ديــا خــه بــه كــب) 2

لي تهي دارمـــافــر غـــدل ز ه هي دارمـدر ب روي نـــد از ايــــعـــب) 3

اموزمــيـد نـــوز بـــدآمــــاز ب  روزمــنيف رـظـان نــكـيـن هـــز بـــج) 4

.كنند مفهوم مشتركي را بيان مي …نة يبيت گز جز همة ابيات به  -10

انه و ملك و سر و تن چيزي نيستبي وطن خبذل جان در ره ناموس وطن چيزي نيست) 1

از كه هنگام سرافرازي توستـدا سـر فـس  بازي توست ان وطن نوبت جانـاي نگهب) 2

ان وطن راـراه هـب مـر چشـــاد مبــــاز ي  و نشينيـچ ريبيـه غـزّت بـع دـبر مسن) 3

تو نريزد ه راهـه بـون كـود آن خـاسد بـف و ايرانـام تـود نـه بـاي خاك مقدس ك) 4
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؟نيستندمترادف  ،ها چند گروه از واژه -11

)حقيرستوه و (، )بهرام و مريخ(، )آورد و كار(، )درع و زره(، )خدنگ و تير(، )زه و وتر(، )گبر و خفتان(، )سنان و سليح(، )ترگ و خود(

چهار) 4  سه) 3  دو) 2يك) 1

اماليي وجود دارد؟ غلطدر ابيات كدام گزينه  -12

د عدو داردـزار صـلـه گــواب داد كــجم از خار كاين صالح تو چيست؟سؤال كرد) الف

كه سدر ملك او را همت از گردون سرير وآنه عزّ و جاه او را هست از خورشيد تاجـك آن) ب

كناز حباب ه را غياث اساس ـانـن خـويه روي قدح گشايـده بـاب ديـون حبـچ هم) ج

پرور ق جانـطـست و نـايـوا بـان شيـيـبش و نغزـكـلع دـايست و طبـا بـويـان گـزب) د

رديم در محراب ابرويتـود بندگي كـسجعشقت ز دير و كعبه فارغ ساخت ما را طاعت) هـ

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

.صحيح آمده است …گزينة  جز ها به در همة گزينه ترتيب ، بهزمان و نوع افعال -13

  )ماضي ساده -ماضي استمراري(م ـژدهـامد به درگاه دژ، گـبي مـه هــا او بـراب بـت و سهـهمي رف) 1

)مضارع التزامي - مضارع اخباري(اب ـراسيـام افـود نـر بشنــاگ اي آبــو دريــن چـوه آهــود كــش )2

)مضارع اخباري -مضارع اخباري( د در توانگر نگاهـبه حسرت كن اهـــگـدست ش بيــه درويــبيني كـن) 3

)ماضي ساده - ماضي ساده(كه تا اسپ بستانم از اشكبوس  وسـاد، طــرستـزان ف راــاده مــيـپ) 4

.كاربردي دوگانه دارد» را«حرف  …بيت گزينة  جز در همة ابيات به  -14

وي راــج المتـان سـايـارسـوت پـلـخ كنجبازار عشق در ه جان جوييمـا مالمت را بـم) 1

ده اصحاب راـه بـگ ن وانـراب كـاول مرا سيار آن آب راـبي يام ساق ز اندازه بيرون تشنه) 2

ايم ا دلستان آسودهـا بـه مـري را ده كــديگاي است هـاغبان را گو اگر در گلستان آاللـب) 3

تيرانداز را يا رب كه دادست اين كمان آن تركزنند چشمان ترك و ابروان جان را به ناوك مي) 4

است؟ نرفتهكار  به» اغراق«در كدام بيت آراية   -15

ر روز و شب گرفته چو خدمتگر آينهــهال توستــدار جم هـنـاه آيــد و مــورشيــخ) 1

ها كه بخيزد ميان اهل نشست ه فتنهـچاي ننشينيــز پ انــرامــرو خـو ســر تــاگ) 2

آتش افتد در درون چرخ ز آه و دود منانـي نهازـر سـوز اگـس دم از ما روي عالم يك) 3

يا شب و روز به جز فكر توام كاري هستمشنو اي دوست كه غير از تو مرا ياري هست) 4

ادبيات حماسي
ادبيات داستاني

)طوطي و بقال، درس آزاد(
15تا پايان درس  12درس 

120تا  94 هاي هصفح

1فارسي 
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هاي كدام گزينه در بيت زير وجود دارد؟ همة آرايه  -16

»بيستون از الله نخل ماتم فرهاد بست/ گريد چرا؟  سنگ اگر در مرگ عاشق خون نمي«

آميزي تشبيه، ايهام، حس) 2 ، ايهامنظير مراعاتتلميح، ) 1

تشبيهتعليل،  استعاره، حسن) 4 تشخيص، مجاز، تضاد) 3

؟است متفاوتمفهوم كنايي مصرع دوم كدام بيت با ديگر ابيات   -17

ســرش ز آسمــان انـدر آيـد بـه گردنـبـــرد بــــود هـم كسي را كــه رستــم )1

بـــه جنــگ انــدر آيـم به كردار گردـردـشـــم سـليح نـبـوگــر نــــه بـپـــو )2

ران بشستـيـون دلـخ هــن را بــيـزمستـخـد نـــدر آمــب انـلـه قـن بـتـتهم )3

بــتــرســم درآيــد بـه خـاكـم كـالهخــواهـد تـبـاه من گــشت همــه كـــار) 4

؟در كدام بيت آمده است» هلوي خويشخورد گاو نادان ز پ«المثل  ضرب مقابلمفهوم   -18

جان چنيـن تواني بـرد از جهـان خانه را خـوار كن خـورش را خـرد  )1

وران دهيــم ةـمـقـرورش لـــپان دهيـرورش جـه تواش پـتن ك) 2

او الغريـان آن هفت گـوردشـخروريـس پـه بــربــاو فــهفت گ) 3

ويد مرادـاو جــن و گــاوآهــز گ )يوغ(دد لباد ـاو بنـر گـاورز بـكش) 4

.با هم تناسب مفهومي دارند …بيت گزينة  جز همة ابيات به  -19

آشام را ر خونـدر قفس دارد نيستان شي با ضعيفان پنجه كردن نيست كار اقويا) 1

بايد گشود سيل چون آمد در كاشانه مي دارد حاصليـن كردن با زبردستان پنجه) 2

ردن با عقابيـه كـد پنجــواهــه خـــك د آن مورـواهـخ يم نـويشتـهالك خ) 3

ه دستـل نـغـه در بـرپنجــش ســيـپ مست اـــب نــكـگ و زورآوري مـنـج) 4

؟نداردتناسب مفهومي » گرچه ماند در نبشتن شير و شير/ كار پاكان را قياس از خود مگير«كدام گزينه با بيت   -20

دارد اساسـپن رـمك رــردو را بــه اسـيـق ردهـزه كـا معجــر را بـسح) 1

استـرين را صفـآب تلخ و آب شي هم ماند رواست ردو صورت گر بهـه) 2

تا آن عمل راهي شگرف زين عمل زين عصا تا آن عصا فرقي است ژرف) 3

ابــكتـده ام الــعن ،نيـمع رـحـب معني چو آب در او حرف ظرف آمد) 4
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  ):٢٢و  ٢١(في الجواب للترجمة   و األدقّ األصّح عّين  ■■

  :»إنَّ هللاَ لَذو َفضٍل علَی الّناِس و لکنَّ أکَثَر الّناِس ال َيشکُرونَ «…  -21

!تر مردم شكرگزار نيستند هايي دارد، اما بيش گمان خداوند بر مردم فضيلت بي …) 1

!كنند گزاري نميكه خدا داراي بخشش بر مردم است، ولي اكثر مردم سپاس به درستي …) 2

!كنند همانا خدا داراي فضلي بر مردم است كه اكثر مردم آن را شكرگزاري نمي …) 3

!كنند ها ناسپاسي مي تر آن كند، ولي بيش قطعاً خداوند به مردم بخشش مي …) 4

 : »!الّناسِ َيفَتِخُر بَِنسبِِه َمن ال َيملِکُ َشيئاً آَخر َيفتِخُر بِه أماَم : َيقولُ أحُد ُمعلِّمينا« -22

!فروشد هركس مالك چيزهاي ديگر نباشد تا به آن مقابل ديگران افتخار كند، به نسب خويش فخر مي :گويد يكي از آموزگاران ما مي) 1

!دكن وسيلة آن در برابر مردم افتخار نمايد، به اصل و نسب خود افتخار مي كه چيزي ديگر ندارد كه به آن: گويد نخستين معلّم ما مي) 2

!افتخار كند  كند كه چيز ديگري ندارد كه در برابر مردم به آن كسي به اصل خويش افتخار مي: گويد يكي از آموزگارانمان مي) 3

!افتخار كند  كسي بايد به اصل خود افتخار كند كه چيز ديگري نيست كه در مقابل مردم به آن: گويد يكي از معلّمين ما مي) 4

؟الّتوضيحات بُ ال ُتناسِ کلمٍة  يُّ أ -23

!لِيوِم القيامة رُ خَ آ سمٌ إ: »الَبْعث«) 2  !عالیتَمن َيعُبُد هللاَ : »الَحنيف«) 1

راع«) 3 لمو النِّزاع و يکوُن ُمترادفاً لِ ھُ : »الصِّ ِة : »الّداء«) 4!لسِّ !ھماوِح َو َضْعفُ رّ الجسِم أو الَتغييُر ِصحَّ

  :نزوِل الَمطِر، َنقولُ  عنَدما َنشکُّ في -24

  !ُتمطُر َعلينا ھِذه اللّيلة کاَن الّسماءُ ) 2!إنَّ الّسماَء ُتمطُر َعلينا ھذا االُسبوع )1

  !لعلَّ الّسماَء ُتمطُر َعلينا بعَد ساعاتٍ ) 4!ليَت الّسماَء ُتمطُر َعلينا َعن َقريبٍ ) 3

  :»انّ «عن َھمزة  الخطأعيِّن  -25

  !َمن ُيقرض الِمسکيَن ماالً فإنَّما ُيقرض خالَِقه) 2!سموح ُھناأنَّ األکَل غيُر مَ : َمتجرٍ  َقد ُيکَتب علی لوٍح في) 1

ةً ) 3   !إنَّ الّذين جاؤوا ھنا بَدؤوا َيَتھامسوَن فی إحدی الّصفوف) 4!بِاحتيالِه لَم اُشاِھد أنَّ الکّذاَب يناُل َمکانًة خاصَّ

  

دقيقه 15 3عربي، زبان قرآن 

َدیُّنُ الّدیُن َو التَّ 
  1درس 

14تا صفحة  1صفحة 

 
سعي كنيد با توجه به سطحي كه در آن قرار داريد، هر روز يا هر هفته. مطلب تمرين مداوم و پيوستة آن است  گويي به سؤاالت درك رمز موفقيت در پاسخ

.شده به تمرين درك مطلب بپردازيددر مقاطع زماني مشخص و از پيش تعيين
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 يناسب النصّ بما ) ٣٠-٢٦( ةالتالي ثّم أجب عن األسئل النصّ  إقرأ:  

َنِة؟ أَجاَبتْ : َنْملًَة َيْوماً؛ َفَسألَھا ُيکَلِّمُ ) ع( ُسليمانُ  کانَ  ًة ُتأُکليَن في السَّ فأَخَذھا َو َجَعلَھا في ُصْنُدوٍق َصغيٍر و  . َثالَث َحّباتٍ : َکْم َحبَّ

ْندوقِ  اُْغلِقَ ُثـمَّ . َوَضَع لََھا اْلَحّباتِ  ٍة َفَقْط؛ َفَسألَھا َو َبْعَد َسَنٍة َرَجَع إلَيھا. باُب الصُّ ًة َونِْصَف َحبَّ لَِم َلْم َتأُکلي ُکلَّھا؟   : َفَوَجَدھا َقْدأَکلَْت َحبَّ

ِة اْلُجوِع، لِٰذلَِك َحفِْظُت نِْصَف َطعامي لِ : أَجاَبتْ  َك اْبُن آَدَم لَّما َسَجْنَتـني ِخْفُت أْن َتْنَسانِي َفأَمْوَت ِمْن ِشدَّ   .اُْخَریَسَنٍة إنَّ

َق ُسـلَيماُن و في ا َب ِمْن َعَملِھا) ع(لنِّھايِة َصدَّ ْملَِة َو َقْد َتَعجَّ   !َکالَم النَّ

ْملَِة في ٰھَذا النَّصِّ  إنتِخْب ِصَفةً  -26 :  ُمناَسبًة لِلنَّ

صاِدقُة اْلَوْعِد ) 2ثيرةُ الشَّكِّ کَ ) 1

ْزقِ ُة بِ عَ اَلقانِ ) 3 َظِر عيدةُ النَّ بَ ) 4الرِّ

ْملَ ) ع(يماَن لَ َو َقْصُد سُ ما ھُ  -27 ِة؟ِمْن ِسْجِن النَّ

  بُّهالتَّـنَ  ااَِلْنِتباه وَ ) 2  ااِلْسِتھزاء يال وَ ااَِلْحتِ ) 1

فاظااِلْحتِ  اإَلْحسان وَ ) 4ةجربالتّ  بار وَ ااَِلْختِ ) 3

:أاْلَخطَ  نِ يِّ عَ  -28

  !ْعَد َحْبِسھاَة بَ ْملَ النَّ ) ع(ْيمانُ لَـ َنِسَي سُ ) 2        !الََّمھکَ  ْملِة وَ الَم النَّ َفِھَم کَ ) ع( ْيمانَ ُسلَ  إنَّ ) 1

  !لٌ َم غافِ ْملِة اْبُن آدَ َحَسَب رأيِ النَّ ) 4!ةٍ ْعَد َسنَ ْملِة بَ إلی النَّ ) ع(ْيماُن َرَجَع ُسلَ ) 3

ْن ما َيْرتبُِط بمَ  -29   :صِّ النَّ  فھومِ َعيِّ

!ليلِ َمْن َطِمَع ِباْلکثيِر لَْم َيْحُصْل َعلَی اْلقَ ) 2!ال َکْنَز أْغَنی ِمَن اْلَقناَعةِ ) 1

رِ لِساُن اْلُمقَ ) 3   !ْدَركُ ـالتُ  ةٌ الّناِس غايَ  إنَّ إْرضاءَ ) 4!َقصيرٌ  صِّ

ِن  -30 ): صِّ في النَّ  طٍّ خَ ْيھا بِ اُشيَر إلَ مّما ( بيِّ اإْلْعرا ھاِة اْلکَلماِت أْو َمَحلِّ ْوعيَّ َعْن نَ  الَخطأَعيِّ

   يمانُ لَ سُ  هُ لُ فاعِ )/ تکليم: مصدره(علوم مَ  ،ضارعٌ مُ  فْعلٌ : ُيکَلِّمُ  )2   للمفرد المذکر ،ماٍض ٌل فِعْ : نکا )1

       ةٌ فَ صِ /  ثٌ نَّ ؤَ مُ  ،دٌ فرَ مُ ، اْسمٌ : اُْخَری )4       ، َمْجھولٌ )إغالق: َمصدُرهُ( ِفْعٌل ماٍض : اُْغلِقَ  )3
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  ):٣٤ - ٣١(دّق في الجواب للترجمة األصّح و األعّين  ■■

: »صيَن أولئك لَُھم ِرْزٌق َمعلومٌ َملوَن إاّل عباَد هللا اْلُمْخلَ و ما ُتْجَزوَن إاّل ما ُکنُتم َتع« -31

!نمودند، مگر بندگان بااخالص خدا كه ايشان را روزي مشخّصي بود و جزا داده نشدند جز به آنچه عمل مي) 1

!ها روزي معيني است شويد، مگر بندگان بااخالص خدا كه براي آن كنيد جزا داده نمي كه مي و جز در برابر كارهايي) 2

 !كرديد، مگر بندگان مخلص خداوند كه براي آنان روزي مشخّصي است عمل مي را شويد جز آنچه و كيفر داده نمي) 3

!اي است كه ايشان را روزي ويژه كردند، مگر بندگان مخلص خدا شدند جز بدان چه عمل مي و كيفر داده نمي) 4

ُب و تُ « -32   :»!َتَقُع َحول المدينة بَسدٍّ َعظيمٍ  يايِق الّتضغالَق المَ إ يِّ ْنَھُب أموالُُھم لِذا طلبوا ِمْن الشرطکانْت بيوُتُھم ُتَخرَّ

!كه دور شهر واقع شده با سدي بزرگ ببندد رااي  هايشان را ويران كردند و مالشان را غارت نمودند براي همين از پليس خواستند كه تنگه خانه) 1

!كه اطراف شهر قرار دارد با سدي بزرگ ببنددرا هايي  شد بدين جهت از پليس خواستند كه تنگه هايشان غارت مي شد و مال هايشان ويران مي خانه) 2

 !كه اطراف شهر قرار دارد با سدي بزرگ ببندندرا هايي  ست تنگهها خوا هايشان غارت گرديد براي همين پليس از آن شد و مال هايشان ويران  خانه) 3

!كه دور شهر واقع شده با سدي بزرگ ببندندرا اي  ها خواست تنگه شان را ويران كردند و مالشان را غارت نمودند بدين جهت پليس از آن خانه) 4

ی دوراً ُمھّماً ف« -33   :»!الّصّحَة بيَن أفراِد االُسرِة إلی أعلَی درجةٍ  رفَع قّوَة الّذاکرِة َو توصلَ حياتنا َو تَ  يالّرياضُة َتستطيُع أْن تؤدِّ

 !تواند نقش مهمي را در زندگي ما ايفا كند و قدرت حافظه را باال ببرد و تندرستي را ميان افراد خانواده به باالترين درجه برساند ورزش مي) 1

موجب تندرستي ميان افراد خانواده درو در زندگي ما باشد و قدرت حافظه را افزايش دهد تواند ايفا كنندة نقشي مهم  كه ورزش مي اين) 2

!شود تري مي درجة عالي

 !برساند  اي عالي تواند نقش مهمي را در زندگي ايفا كند و قدرت هوش را باال ببرد و سالمتي را بين افراد خانواده به درجه ورزش مي) 3

!رساند مهم در زندگي ما را دارد و با افزايش قدرت هوش تندرستي را ميان افراد خانواده به باالترين درجه ميورزش توانايي ايفاي نقشي ) 4

:الخطأعّين  -34

!شود هاي ورزشي قبل از آغاز مسابقه شسته مي لباس !:المالبَس الّرياضيَة قبَل بدايِة المسابقة ِسلُ َتغ) 1

!شود در سالن امتحان پيش از ساعت هشت باز مي !:عة الثامنةباُب صالِة االمتحاِن ُيفَتُح قبَل السا) 2

!كار گرفته شد هاي كاغذي براي  نخستين بار در چين به پول!: أُسُتْخِدمْت النقوُد الورقيُة في الصيِن ألّول مّرة) 3

!شود بري سياه ديده ميقبل از باران ماهي در هندوراس، ا !:في الُھندوراس مكِ ُتشاَھُد غيمٌة سوداُء قبل مطِر السّ ) 4

:َحسب الواقع الخطأعّين  -35

  !اْلَمضيُق َمكاٌن َيجتمُع فيه اْلمياهُ ذاُت رائحٍة َكرْيھٍة طويالً ) 1

نوب الکبيرِة الِّتي ُشبَِّھْت بأَْكِل لَْحِم األِخ اْلَمّيت) 2   !الغيبُة ِمن الذُّ

  !الّترحيُب ھو إظھاُر الَفَرِح بالّضيِف عنَد استقبالِه) 3

  !النُّحاُس ُعنُصٌر کيمياويٌّ ُمِھمٌّ َيدُخُل فِي الّتراکيب الَعديدةِ  )4

  ذو الَقرنَینِ  1عربي، زبان قرآن 
  یا َمْن فی الِبحاِر عجائبُهُ 

7تا پايان درس  6درس 
104تا  71هاي  صفحه
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» !َشَرُف اْلَمرء بالعلِم و األدب ال باألصل و النََّسب« :فِي المفھوم الخطأعّين  -36

پارسا زادگي ادب نبود/ پارسا باش و نسبت از خود كن ) 1

خردمند زين زيستن آرزو/ نبايد كند جز كه نام نكو ) 2

خاكش به سر، كه زنده به نام پدر بود/ گوهر نماي جوهر ذاتي خويش باش ) 3

فرزند خصال خويشتن باش/ چون شير به خود سپه شكن باش ) 4

  )علی الّترتيبِ : (عيِّن الُمناسب لَتکميِل الِحوار -37

  فتِکَ؟ما ُھَو رقُم ُغر: الُموظَّفُ . / يرجاًء، أعِطنی ِمفتاَح ُغرَفت: يُّ الّسائُِح الِعراق

  !اآلن يأعتِذُر ِمنکَ، ليَس ِعند: الُموظَّفُ /  ……: يُّ الِعراقالّسائُِح 

  !بعَد ثالثيَن دقيقًة إن شاَء هللا: الُموظَّفُ /  ……: يُّ الِعراقالّسائُِح 

ُمه لَک؟يأشکُرَک يا َحبيب -أربَعة و ِسّتونَ ) 1   !، َمتی اُقدِّ

  !ستلِمه ِمنک؟، َمتی أيأشکُرَک يا أخ -َسبعوَن و َثالَثة) 2

  !، َمتی أستلِمه ِمنک؟يال بأَس يا َحبيب -أربَعة و ِسّتونَ ) 3

ُمه لَک؟يال بأَس يا أخ -َسبعوَن و َثالَثة) 4   !، َمتی اُقدِّ

  »جاء الناُس بھدايا كثيرٍة، َفَرَفضھا ذوالقرنين«ما ھَو المناسب لمفھوم ھذه العبارة؟  -38

ْره أبداً  )2»اَمْن جاء بالحسنِة َفلَه عشُر أمثالِھ« )1   !أْعِط لآلخريَن في سبيِل ِهللا و ال َتتذكَّ

  !العطاُء شرٌف و األخُذ ألَــمٌ  )4  »َتنَسوَن أنفَسكم أَ تأُمروَن الّناَس بالبرِّ و« )3

  :نوُع َخبِرِه َعِن البقيةِ  يختلف عبارةً عّين  -39

  !بعيَن سنةً ِمن عبادِة س َفکُّر ساعٍة خيرتَ ) 2  !نصف العلم» ال أعلَمُ «قوُل ) 1

لفيُن ِمن الحيواناِت اللَّبونِة الّت) 4  !فقيٌه واحٌد أشّد علی الّشيطان ِمن ألِف عابدٍ ) 3   !ُترضُع ِصغاَرھا يالدُّ

  :أَقلَّ  الَمجرورِ  و الجارِّ  دُ دَ عَ  يهعيِّن ما ف -40

َغِر َکالنَّقِش في اْلَحَجرِ ) 1   !الِق فإنَّ َرّبي َبَعَثني ِبھاَعلَْيکُم ِبَمکارِم اأْلخْ ) 2!اَْلِعْلُم في الصِّ

ةٌ َطبيعّيةٌ ) 4!َوَقَع في اْلِبْئِر َمْن َحَفَرھا أِلخيهِ ) 3 ِة ُغدَّ ً بالقُْرِب ِمْن َذَنبِ  لِْلَبطَّ   !ھا َتْحَتوي َزْيتاً خاّصا
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؟اشاره به كدام مقدمه دارد» .ان از خودشان نيستشها وجود پديده«عبارت  -41

زمندي جهان به خدا در پيدايشاول نيا ةمقدم) 1

دوم نيازمندي جهان به خدا در پيدايش ةمقدم) 2

 اول نيازمندي جهان به خدا در بقا ةمقدم )3

 دوم نيازمندي جهان به خدا در بقا ةمقدم )4

؟رساند ميرا  توجهي بيتخريب محيط زيست و آلوده شدن آن پيامد عدم توجه به كدام توحيد بوده و كدام آيه اين  -42

»التتّخذوا عدوي و عدوكم اولياء« - مالكيت و واليت و ربوبيت  )1

 »انا ربكم االعلي« - مالكيت و واليت و ربوبيت) 2

»ءكم اولياي و عدوخذوا عدوالتتّ« - خالقيت درتوحيد ) 3

»انا ربكم االعلي« - ر خالقيتدتوحيد ) 4

كه و براي اينم يعنوان ولي خود برگزين چه كسي را بايد به» … ءخذتم من دونه اولياهللا قل افاتَّقل من رب السماوات و األرض قل ا«مطابق با آية مباركة  -43

 ؟مان چيست وظيفه ؛اشتباه نكنيم يمانها انتخابدر 

.مراتب توحيد را خوب درك كنيم -.ماستخالق كه  كسي  )1

 .بصيرت داشته باشيم و از ظلمات بيرون بياييم - .ماستخالق كه  كسي) 2

.مراتب توحيد را خوب درك كنيم - .ماست معبودكه  كسي) 3

.بصيرت داشته باشيم و از ظلمات بيرون بياييم - .ماستمعبود كه  كسي) 4

؟سازد مي بعد توحيد عمليخطاب به چه كساني است و ما را متوجه كدام » كم اولياءي و عدوخذوا عدوال تتّ«: عبارت قرآني -44

فرديبعد  - اهل ايمان) 2    بعد اجتماعي - اهل ايمان  )1

اجتماعيبعد  - مسلمانان ةهم) 4    بعد فردي - مسلمانان ةهم) 3

»ميان آن دو ةر خداي رحمان است و هوي راهبر لشكر شيطان و انسان كشيده شوندعقل سپهساالر لشك« :ندفرماي كه مي) ع(حديث زيباي اميرالمؤمنين حضرت علي  - 45

 ؟به كدام اشاره دارد

تقويت اخالص هاي راهفت نسبت به خداوند از افزايش معر  )1

 هاي درخت اخالص يابي به درجات حكمت از ميوه دست) 2

هاي تقويت اخالص پذيري از راه تقويت روحية حق) 3

هاي درخت اخالص هاي شيطان از ميوه نفوذناپذيري از وسوسه) 4

  

دقيقه 315دين و زندگي 

تفكر و انديشه
همتا يگانة بي/ هستي بخش 

توحيد و سبك زندگي
فقط براي او

4تا پايان درس  1درس 
50تا  2هاي  صفحه

.ن حوزه دريافت كنيدهاي معارف مربوط به خود را از مسئوليتوانيد سؤالشما ميهاي مذهبي،اقليتآموزاندانش

 
.ها را در كنار كادرشان يادداشت كنيد شان، روابط علّي آن خاطر سپردن معاني شود براي درك بهتر مفاهيم آيات و احاديث، عالوه بر به توصيه مي
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؟بيانگر كدام مفهوم است »ال تفكروا في ذات اهللا« :دنفرماي مي) ص(كه پيامبر اكرم  اين -46

.چون خداوند نامحدود است فرض هرگونه هستي براي او محدود كردن اوست  )1

.توانيم صفات و اسماء خداوند را بشناسيم ما مي) 2

.تصور امور نامحدود محدوديت ذهني را به همراه دارد ناتواني در) 3

.عدم توانايي درك چيستي خداوند علت نامحدود بودن اوست) 4

؟تر گرداند دربارة اين مفهوم است كه انسان بايد تالش كند كه انديشه و عمل خود را روز به روز براي خدا خالص) ص(كدام حديث گهربار پيامبر اكرم  -47

.كنند بر يكديگر برتري پيدا مي ،مؤمنان، با توجه به مراتب اخالصشان  )1

.كار، تو را ستايش كند خاطر آن عمل خالص آن عملي است كه دوست نداري كسي جز خدا به) 2

.نيت مؤمن از عمل او برتر است) 3

.هاي اوست همانا اعمال انسان وابسته به نيت) 4

؟تن چه پيامد ديگري به دنبال داشتشد و اين گف دفاع از حقوق يك مسلمان بر ديگر مسلمانان با گفتن كدام عبارت واجب مي -48

.كرد تجلي ميايمان حقيقي در قلب شخص  - اهللا اكبر) 1

.كرد ايمان حقيقي در قلب شخص تجلي مي -ال اله اال اهللا) 2

.شد به رسميت شناخته مي فردي تمام احكام و حقوق اسالم -ال اله اال اهللا) 3

.شد به رسميت شناخته مي فردي تمام احكام و حقوق اسالم - اهللا اكبر) 4

؟كند مي كدام يك از ابعاد توحيد عمليما را متوجه » دوري از تفرقه و تضاد«و » آرامش روحي«، »يدر جهت خواست و رضايت الهدروني گيري  تصميم«عبارات  - 49

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

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

؟شود كدام مفهوم استنباط مي» را بلند است آشيانه كه عنقا/ برو اي دام بر مرغي دگر نه «بيت  بهتوجه  با -50

.خورد هاي شيطان را نمي رسد كه فريب وسوسه اي مي اگر انسان در اخالص پيش رود به مرحله  )1

.ما فراتر رودخداوند ثمراتي دارد كه چه بسا در ذهن ما نگنجد و از تصور و تخيل  ةبندگي خالصان) 2

.تواند در شرايط سخت و پيچيده حق را از باطل تشخيص دهد رسد كه مي ميبيني  ن حكيم به درجاتي از بصيرت و روشنانسا) 3

.كند كم مياو را د ياغفلت از  ،نيايش و عرض نياز به پيشگاه خدا و ياري جستن از او براي رسيدن به اخالص) 4
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؟گردد كدام موضوع مستفاد مي» و يغفر لَكُم ذُنوبكم اهللاُ يحببكم تُحبون اهللاَ فاتّبعونيقُل ان كنتم « ةاز آية شريف -51

.آمرزش خداي بخشنده نسبت به انسان معلول محبت رحماني خداوند نسبت به انسان است  )1

.ولياي دين استيت از اعتبو برخورداري از آمرزش گناهان و دوستداري خداوند مشروط به دوستي دائمي خداوند ) 2

.كننده محبت و آمرزش الهي در هر شرايط است دوستي با دوستان خدا جلب) 3

.مؤمنان الهي هرگز براي خداوند شريكي قائل نيستند و بسيار خدا را دوست دارند) 4

كالم الهي را بايدحديث يا كدام  ،دنكن مي ييتنااع بيدانند و به دستورات الهي  را كافي ميقلب انسان انديشاني كه با خدا بودن  در پاسخ به آن دسته از كج - 52

 ؟گوشزد كنيم

.قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا غيرخدا را جا ندهيد  )1

 .تري دارند اما كساني كه ايمان آوردند به خدا محبت بيش) 2

.اگر خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد تا خدا دوستتان بدارد) 3

.كند او را دوست ندارد دا سرپيچي ميكه از فرمان خ كسي) 4

با انيس شدن به كدام عبارت قرآني به اين توفيق الهي دست خواهيم» ؟توان دل را به محبت و دوستي با خدا آراست چگونه مي«اگر سؤال شود كه  -53

 يافت؟

»ون اهللاإن كنتم تحب«) 2  »خذ من دون اهللا انداداًاس من يتّو من النّ«  )1

»هللا و الّذين آمنوا اشد حباً«) 4    »من عصاه ما احب اهللا«) 3

؟باشد يك مي كدام» اري بعد از موفقيت در عهدسپاس و شكرگز«و » تاب و سرزنش خودع«ت ترتيب علّ به -54

تقويت حس قدرداني و ارج گزاري - سستي در محاسبه  )1

 ها پشتيباني خدا در انجام پيمان -سستي در محاسبه) 2

ها پشتيباني خدا در انجام پيمان -عهد سستي كردن در انجام) 3

تقويت حس قدرداني و ارج گزاري -سستي كردن در انجام عهد) 4

؟باشد مسير بندگي و اطاعت از خدا مي رگواه بر كدام اقدام د ،داستان زندگي پيامبران و بزرگان دين -55

.اند با خدا انتخاب كردهبستن ها را براي عهد  بهترين زمان  )1

 .اند ز هم گسيختگي تصميمات شدهاذشت ايام و مانع گ) 2

.اند شان رسيدگي كرده پس از محاسبة الهي به اعمال) 3

.با عزم قوي سرنوشت را به دست حوادث نسپردند) 4

تفكر و انديشه 1دين و زندگي 
آهنگ سفر

دوستي با خدا
9تا پايان درس  8درس 
106تا  83هاي  صفحه
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رضايت خدا و شرمندگي در برابر او تابع چيست؟ -56

گيري گذر ايام بدون نتيجه -محاسبه و ارزيابي كارها) 1

 شكني پيمان -رهامحاسبه و ارزيابي كا) 2

گيري گذر ايام بدون نتيجه -ماندن بر پيمان خود با خدا و وفاي بر عهد باقي) 3

 شكني پيمان -ماندن بر پيمان خود با خدا و وفاي بر عهد باقي) 4

؟توان مورد توجه قرار داد چگونه ميرا اند  هاي پيشين زندگي كرده كه در قرن الگوبرداري از كساني -57

.به معناي عمل در حد توان خود است هادن به معناي عين خود آنان بودن و در حد آنان عمل كردن نيست بلكاسوه قرار د  )1

.است  به عنوان نيكوترين اسوه نام برده و پيروي از ايشان را سبب رستگاري معرفي كرده) ص(خداوند در قرآن كريم به دفعات از پيامبر اكرم ) 2

.كند آميز بودن راه و مسير مورد نظر را اثبات مي اند، موفقيت رداري از آنان هر چند در گذشته زندگي كردهها و الگوب وجود اين اسوه) 3

.اند اسوه بودن ايشان مربوط به امور متغير نيست بلكه مربوط به اموري است كه همواره براي بشر با ارزش بوده) 4

است و فردي كه هر شب خطاب به خودانساني چگونه  ».عمل خود براي بعد از مرگ حساب بكشد كه از خود و كسي«) ع(اميرالمؤمنين علي  ةبنا به فرمود - 58

؟به چه موضوعي اهتمام ورزيده است» .گردد اي نفس امروز روزي بود كه برتو گذشت و ديگر باز نمي«: بگويد

 مراقبت - ترين باهوش) 2محاسبه و ارزيابي -ترين زيرك  )1

تصميم و عزم براي حركت - ترين باهوش) 4با خداعهد بستن  - ترين زيرك )3

؟كند زير، كدام عبارت ارزشمند را در ذهن تداعي مي مفهوم دو بيت -59

 ناني، ناني ةتا در هوس لقم/ تا در طلب گوهر كاني، كاني «

»هر چيز كه در جستن آني، آني/ رمز اگر بداني، داني  ةاين نكت

.غيرخدا را جا ندهيد قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا  )1

 .كند، او را دوست ندارد كه از فرمان خدا سرپيچي مي كسي) 2

.دارد چيزي است كه دوست مي ارزش هر انساني به اندازة) 3

.تري دارند اند به خدا محبت بيش كه ايمان آورده كساني) 4

»دوست داشتنت را از خودت خواهانم! ي عاشقانومشتاقان و اي نهايت آرزا اي آرمان دل هبار ال«: فرمايند كه مي) ع(اين بخش از مناجات حضرت سجاد  -60

؟اي خواهد داشت انس او چه ثمره ؛هر كس با خدا انس بگيرد) ع(بيانگر چيست و مطابق مناجات امام سجاد 

.شود در روز قيامت با محبوب خود محشور مي -پيروي از خداوند  )1

 .شود وب خود محشور ميدر روز قيامت با محب -محبت به خدا) 2

.شود گردان نمي اي از خداوند روي لحظه - پيروي از خداوند) 3

.شود گردان نمي اي از خداوند روي لحظه -محبت به خدا) 4
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61- I don’t know why you haven’t received your TOEFL scores so far. They … to you at least ten days ago.

1) were sending 2) are sent

3) were sent 4) sent

  

 

There are lots of ill people who need our blood to remain alive. So, we can go and …(62)… our 

blood every month to save their lives. There are also old people in the hospitals who are alone and have 

no one. It is very good if we can go and visit them …(63)… and talk to them lovingly. For example, I 

saw a group of boys last week who visited an old husband and wife in the hospital. The old woman’s 

hand was …(64)… and she needed special care. The boys …(65)… delicious pancakes and took them 

to the hospital for the old husband and wife. It is our …(66)… to care for the lonely people who have 

no one to love them. 

62- 1) burst 2) pass 3) discover 4) donate

63- 1) repeatedly 2) successfully 3) rarely 4) healthily

64- 1) break 2) to break 3) broke 4) broken

65- 1) made 2) invented 3) developed 4) fixed

66- 1) peace          2) feeling 3) generation 4) responsibility

 

Parents are the first source of inspirations for children. Every word, every movement, and action 

affects. No other person or outside force has a greater influence on a child than a parent. Parents are 

actually the first teachers in children’s life. Little, but important, things such as riding a bike or eating 

with a spoon and fork are up to the parents to teach. They are also responsible for much bigger lessons 

like the difference between right and wrong and, essentially, how to make the world a better place and 

not generate danger. It is the parent’s job to teach morals to children. 

As children are growing, parents teach them right from wrong through discipline. It is a method to 

teach children to control their behavior and obey rules. When a child does what they consider to be 

wrong, the parents should step in, explain natural results of bad or improper choices, and correct the 

inappropriate behavior. It is best to fix immoral behavior early on while the brain is still developing. 

Without discipline, children are likely to make poor decisions in the future. 

 

 3انگليسي  زبان 

دقيقه 15

Sense of Appreciation
1درس 

41تا  15هاي صفحه
PART A: Grammar  
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the 
sentence. Then mark the answer on your answer sheet. 

هاي مربوط به خود را از مسئولين حوزه دهيد، سؤال آزمون مي )فرانسه يا آلماني(زبان غيرانگليسي آموزان گرامي در صورتي كه شما دانش
 .دريافت كنيد

PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on 
your answer sheet.

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

 
اصلي هر پاراگراف و تري داشته باشيد و تالش كنيد حداقل ايدة متن به جمالت اول، دوم و آخر هر پاراگراف دقت بيش)skimming(در خوانش سطحي

.حافظه بسپاريدصورت اجمالي به گيري آن را بهنتيجه
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Some may say that children learn not just from their parents, but other environments as well, such 

as school and social media. Therefore, the actions of children are not entirely due to their parents. 

However, it is the parental duty to control the amount of unhealthy social media and inappropriate 

internet access that are available for their child. Although social networking environments can 

negatively educate children, parents should support their children by teaching them different morals. 

In fact, research suggests that parents’ support may be the single most important factor in how 

children succeed in life. 

67- Which of the following can be concluded from the passage?

1) It may seem impossible to explain the importance of good morals to a child.

2) Good morals may become part of the children- especially during the first years.

3) New technologies have changed the responsibilities of parents over their children.

4) It may be confusing for children to understand the importance of all values.

68- The second paragraph suggests the parents all the following EXCEPT … .

1) set clear rules for your children in regards to the values you consider important

2) when your child shows unacceptable behavior, explain why his behavior is wrong

3) teach children how to make wise and right decisions for their future

4) teach children about the importance of morality as early as possible

69- Which of the following words or phrases has been defined in the passage?

1) Social media 2) Discipline 3) Inspiration 4) Immoral behavior

70- The passage most probably continues with a discussion of … .

1) how to teach children to know their strengths and weaknesses

2) how to teach children know right from wrong through discipline

3) the ethics and values the parents should teach their children

4) why every child wants to be good and to be loved.

 

 

71- Fortunately, the children … in the school yard when a big earthquake shook and

destroyed the building.

1) playing 2) were playing 3) are playing 4) played

 

 

The world we live in today would no doubt be a different place if it weren’t for the amazing 

discoveries made by a lot of famous scientists. Their ideas, research, experiments and publications are 

an inspiration to those that follow in their footsteps. Scientists try their hardest to develop human 

knowledge. Many work in …(72)… day and night to find the best possible way to help humans in their 

lives. These scientists also use their findings to …(73)… new things for our daily routine. When 

scientists get into troubles, they keep on to …(74)… it. For example, Thomas Edison suffered from 

terrible hearing damages at an early age, but he continued studying and never lost his hope to become 

a …(75)… scientist. Interestingly, as he wasn’t allowed to go to school, he decided to carry out his 

readings in the library …(76)… . 

PART E: Cloze Test 
 Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice 
on your answer sheet.

 1انگليسي  زبان 
  

The Value of Knowledge
3درس 

95تا  70هاي  صفحه

PART D: Grammar  
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the 
sentence. Then mark the answer on your answer sheet. 
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72- 1) airplanes 2) lights 3) conversation 4) laboratories

73- 1) invent 2) teach 3) attend 4) believe

74- 1) solve 2) quit 3) feel 4) hit

75- 1) sudden 2) noisy 3) successful 4) energetic

76- 1) himself 2) themselves 3) herself 4) itself
  

 

During a recent study, 965 children were asked if they liked school. 65% of them said they liked 

school a lot (25%) or some (40%). But what about the other 35%? About 337 children were not happy 

on school days. On most days, 13% of those children said they disliked it some and 22% said they 

disliked school a lot. 

The research showed that girls were generally happier than boys, with 29% of girls saying they 

liked school a lot compared with 21% of boys. Similarly, 44% of girls said they liked school some, 

while only 35% of boys said that. When it came to disliking school, here is how the children answered: 

“I dislike school some”: 14% boys; 13% girls. “I dislike school a lot”: 30% boys; 14% girls. 

If children aren’t happy at school, it’s usually because of some problem, or a group of problems. It 

could be low grades, trouble with friends, or problems at home. Children can find help by talking to a 

counselor, teacher, or another adult at school. But more than half of the children would find it difficult 

or impossible to use this kind of help. Overall, about 60% of children find it a little hard to talk to their 

teacher about their problems. But twice as many boys as girls would never talk to an adult at school 

about their problems. Researchers say that children might not ask for help because they don’t want to 

talk to a stranger, or they don’t think anyone can help them, and finally maybe because they don’t 

want their friends to know. 

77- What would be the best title for the second paragraph?

1) Why boys like school less 2) Boys like school less than girls

3) Boys are more ashamed than girls 4) Why boys don’t ask for help

78- According to the study, … .

1) more than half of the children liked school a lot 2) about half of the children didn’t like school at all

3) boys find it more difficult to ask for help 4) most girls liked school a lot

79- Children are advised to ask for help from all the following EXCEPT … .

1) their teacher 2) a friend

3) a counselor 4) an adult at school

80- Which of the following is NOT true according to the passage?

1) Children may dislike school because of some problems at home.

2) More girls than boys prefer not to talk to an adult about their problems.

3) About 630 children in the study said that they liked school.

4) Many children don’t want their classmates to know about their problem.

PART F: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the 
correct choice on your answer sheet. 
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9797  ماهماه  آذرآذر  22آزمون آزمون  
تجربيتجربي  دوازدهمدوازدهماختصاصي اختصاصي 

سؤال سؤال   140140  ::آزمونآزمون  اختصاصياختصاصي  هايهاي  تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال
 دقيقهدقيقه  150150  ::گوييگويي  مدت پاسخمدت پاسخ

تعدادنام درس
گويي زمان پاسخي سؤال شمارهسؤال

 8110-90 10زمين شناسي
91-100 310رياضي 

25 
101-110 10 3 رياضي –) گواه(آزمون شاهد 

 11115-120 10پايهرياضي
 12115-140 20 3شناسي  زيست
 14115-160 20 1شناسي  زيست

161-170 310فيزيك 
25 

171-180 10 3فيزيك  –) گواه(آزمون شاهد 
زوج كتاب
فيزيك پايه

 110فيزيك 
190-181

15 
 191-2200فيزيك 

 20120-220 320شيمي 
زوج كتاب
شيمي پايه

 110شيمي 
230-221

10 
 231-2240شيمي 
ـــــ 294-298ـــــنظرخواهي حوزه

دقيقه 150ـــــ 140جمع كل

الفبا حروف ترتيب به طراحان 

اسدي فالحآرين  - سلطانيبهزاد  - خسرونژادمعصومه  - جباريمهدي  - ثابتمحمود  شناسي زمين

 كـاظمي ايمـان   - عليـزاده حميـد   - اصـغري  عليعزيزاهللا -شريفياصغر  علي - زريونمحمدمهدي  - وانبخشرمحمدامين  -دهقانيحميدرضا  - اسفينيحسين رياضي
 زاده وليسهند  - نصيريسعيد  -سروش موئيني  - منصوريميالد  - مالرمضانيمهدي  - مرشدعلي  - محسنيمحمدجواد  - كرميمصطفي 

شناسي زيست
 دانشـمندي محمدرضـا   - پـور  حسـن هادي  –شايق  علي پناهي – پاشاپوريگانهاميررضا  - فرد بهروزيميرحسين ا -اكبريكسري  - يتيپوريا آ - آروينعليرضا 
محمدنشتاييحسن  - محبيمهرداد - كرميحسين - كرامتعلي  - عابديمحمد  - طاهريانسيد پوريا  - روزبهانيمحمدمهدي  - رسوليپيمان  – راضيانشاهين 

دوالبي نجفعليرضا  – نادريسينا  – بهرام ميرحبيبي
 فـالح سيداحسـان   - فارسيسياوش  - صدريكتااميررضا  - نژادي حسينمحمدرضا  - برادراناميرحسين  - ايرانشاهيعلي  - امارماسماعيل - داراني احمديشهرام فيزيك

 نيا يوسفمرتضي  -نوروزينيما  - نصيريسعيد  - ناصحيحسين  - ميريسيدجالل  - مردانيفاروق  - كامرانبهادر 

شيمي
 روانخـواه مهـدي   – روازحامـد   - زاده رضاييمرتضي  - رضائيمحمد  - كيش خوشمرتضي  - نظر پويانحامد - برخورداريوناميرعلي  - آخونديمحمد 

 فـرد  قهرمـاني فاضل  - نژاد فالحمحمد  - غراويميكائيل  - زواره عظيميانمحمد  - زواره عابدينيرسول  - شيخالريعلي  - شاكريشايان  - وند زهرهمحمدرضا 
يوسفيمحمدرضا  - دهكردي هاشميسيدرحيم  - نوروزيامين  - مصطفويسيدطاها  - محمدزادهشهرام  - گتابيجواد  - كيومرثيكامران  - كالييمرتضي 

يراستارانو و گزينشگران

مسئول درس گروه ويراستاريويراستار استادمسئول درسگزينشگرنام درس
ستندسازيم

روزبه اسحاقيان مهدي جباريمهدي جباريشناسي زمين
اكبري ليدا علياسدي آرين فالح –سحر صادقي  –بهزاد سلطاني  پور سميرا نجف

علي مرشد -وشان فر ايمان چيني -مهدي مالرمضانيحسين اسفينياصغر شريفي علياصغر شريفي عليرياضي
انه داناييفرز زاد  مهدي نيك -محمدجواد محسني

مهرداد محبي  –مازيار اعتمادزاده  –راهواره  حميدفر مهدي آرامفرد اميرحسين بهروزيمحمد مهدي روزبهانيشناسي زيست
اكبري ليدا علي اميررضا پاشاپور يگانه - دوالبي عليرضا نجف

اميرمهدي جعفري –تارپور عرفان مخ -كفش حميد زرينبابك اسالمياميرحسين برادراناميرحسين برادرانفيزيك
الهه مرزوقمهدي نيكزاد – اميررضا صدريكتا

پور  مبينا شرافتي –مجيد بيانلو  -علي حسني صفت اميرحسين معروفيپور سهند راحميمسعود جعفريشيمي
الهه شهبازيمتين هوشيار –محمدرضا يوسفي 

زهراالسادات غياثيمدير گروه
اسدي فالح آرينآزمون دفترچهمسئول 

ليدا علي اكبري: مسئول دفترچه -مريم صالحي: مدير گروه مستندسازي و مطابقت مصوبات
حميد محمديناظر چاپ
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 3 : صفحهشناسي  زمين –آذر 2آزمون –»3«پروژة 

 

باشند؟ ي كدام گوهرها ميمترتيب نام عل اليوين و توركوايز به -81
زبرجد –ياقوت سرخ ) 4 فيروزه  –زبرجد ) 3 فيروزه  –عقيق ) 2 زمرد  –گارنت ) 1

.شود مشاهده مي............... رنگ   به............... ترين  معروف -82
قرمز تيره –زبرجد ) 2سبز تيره –گارنت ) 1
سبز زيتوني –كرندوم ) 4سبز –بريل  سيليكات) 3

حساب آورد؟ توان نوعي گوهر به در كدام گزينه هر دو مورد را مي -83
كلسيت –فيروزه ) 4 كلسيت  –آمتيست ) 3 زمرد  –زبرجد ) 2 ژيپس  –الماس ) 1

گذاري كدام است؟ ساز در يك حوضة رسوب ترين عامل حفظ بقاياي موجودات نفت مهم -84
سبي با تخلخل و نفوذپذيري خوب و يك پوش سنگ مناسبسنگ مخزن منا) 1
ها و خروج گازها ساز براثر فشار مؤثر لجن شدن بقاياي موجودات نفت متراكم) 2
.كنند ساز رسوب مي تريز كه همراه بقاياي موجودات نف رسوبات دانه) 3
.وندش ماندن اسيدهاي چرب و خروج گازها مي هاي غيرهوازي كه سبب باقي باكتري) 4

با توجه به شكل زير، احتمال تشكيل ذخاير قير طبيعي در كدام حالت وجود دارد؟ -85
.آهك باشدسنگ ) ب(شيل و الية ) الف(جنس الية ) 1
.گچ باشد) ب(و الية  سنگ ماسه) الف(جنس الية ) 2
.شيل باشد) ب(آهك و الية   سنگ) الف(جنس الية ) 3
.باشد سنگ ماسه) ب(سنگ آهك و الية ) الف(جنس الية ) 4

؟تلة نفتي مرجاني استيك دهندة  هاي زير نشان يك از گزينه كدام -86

1(2( 

3(4(
ها درصد اكسيژن و هيدروژن بيشتر است؟ سنگ هاي زير، در كدام نوع از زغال با توجه به شكل -87

1 (2 (

3 (4 (

دهد؟ يک از تغييرات زير در طول تشكيل آنتراسيت از تورب رخ می كدام -88
كاهش درصد كربن) 2  كاهش تخلخل) 1
كاهش توان توليد انرژي) 4 افزايش آب و مواد فرار) 3

شود؟ تر می با افزايش كدام عامل مقدار رواناب كم -89
شيب زمين) 4 بارندگي شدت) 3 پوشش گياهي) 2 ميزان رطوبت خاك) 1

با توجه به شكل كدام مورد صحيح است؟. دهد كل مقابل مقطع يک رودخانه را نشان میش -90
سرعت آب زياد وفرسايش زياد  Bنقطة ) 1
سرعت آب كم و فرسايش كم Aنقطة ) 2
زياد بآ سرعتو فرسايش زياد  Aنقطة ) 3
زيادسرعت آب كم و فرسايش  Bنقطة ) 4

(ب)

(الف)

گاز
هنفت

شولاير آب

مادلاير سنگ

دقيقه 10 :وقت پيشنهادي منابع آب و خاك+  منابع معدني، زيربناي تمدن و توسعة صنعتي
51تا  38هاي  صفحه: شناسي زمين

A

B

عالوه بر كارنامة عـادي بـه )كنكورآزمون مطابق با  3ارديبهشت و  27فروردين،  16و  7بهمن،  5دي،  21آذر،  16(هاي ويژه  در آزمون :توجه
 .را دريافت كنيد 98شود، تا تراز مشابه با كنكور  التحصيالن تجربي داده مي شما يك كارنامة مشترك با فارغ
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 4 : ةصفحرياضي  – آذر 2آزمون -»3«ة پروژ

محل انجام محاسبات 

۳سوم  ةدر تابع درج -91 ۲ ۲f (x) x ax x     ۳، رابطة ۳
۲ ۵

۲ ۲
f ( ) f ( ) f ( )    ۱مقدار . برقرار است ۲f ( ) f ( ) كدام است؟

1 (16 2 (32- 3 (16- 4 (32 

2تابع  كدام باشد تا mحدود  -92 25 6 3 4 2 4f {( , ),( ,m m),( , ),( ,m m)}     باشد؟ يك تابع صعودي
1 (( , ) ( , )2 1 2 3   2 ([ , ] [ , ]2 1 2 3

3 ([ , ] [ , ]  2 3 1 2 4 ([ , ] ( , )2 3 1 2  

:داشته باشيماگر  -93

 21 3 4 2 1 3 1f ( , ) , ( ,m) , ( , n ),( , )   ،4 1 2 1 2 5 3 2g {( , n) , ( , ) , ( , ) , ( ,n )}    34و 5 2 5
f

{( , ) , ( , )}
g
  

nگاه حاصل  آن m كدام است؟
1 (17 2 (7- 3 (8 4 (13 

اگر تابع  -94
۲ ۲ ۰

۰

x x
f (x)

ax b x

   
 

كدام است؟ bو  a براي گاه حدود قابل قبول يك باشد، آن  به  يك

1 (a

b

۰

۲


 

 2 (a

b

۱

۲


 

 3 (a

b

۰

۲


 

4 (a

b

۰

۲


 

 

۵اگر  -95 ۲ ۳ ۴ ۱ ۸ ۶ ۹f {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )} و g(x) f (x )  ۲ ۲ gof) :و داشته باشيمباشد  ۳ )(a)  ۱۵ ،a كدام است؟
1 (5 2 (4 3 (6 4 (3 

دقيقه 25:   )گواه+ طراحي ( وقت پيشنهادي مثلثات +  تابع
94تا  71و  70تا  47هاي  صفحه: 2رياضي  /117تا  94و  46تا  28هاي  صفحه :1رياضي  /41تا  1هاي  صفحه: 3رياضي 

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدف3 رياضيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 

عالوه بر كارنامة عـادي بـه )آزمون مطابق با كنكور 3ارديبهشت و  27فروردين،  16و  7بهمن،  5دي،  21آذر،  16(هاي ويژه  در آزمون :توجه
 .را دريافت كنيد 98شود، تا تراز مشابه با كنكور  التحصيالن تجربي داده مي شما يك كارنامة مشترك با فارغ
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 5 : ةصفحرياضي  – آذر 2آزمون -»3«ة پروژ

محل انجام محاسبات 

2با ضابطة  fتابع  -96 5f (x) x x    1و دامنةfD [ , )  وارون اين تابع محور . مفروض استx؟كند ها را با چه طولي قطع مي

1 (5 2 (۱ ۲۶

۲

  3 (۱ ۲۶

۲

4 (نقطة برخورد ندارد.

0 ست؟چقدر ا AOB، مساحت مثلث زيرا توجه به دايرة مثلثاتي ب -97 2( )


    

1 (۲

۳

2 (۳

۴

3 (۳

۸

4 (۱

۲

1مربوط به تابع  زيراگر نمودار  -98
2y asin ( bx) c    7 ازاي بهمقدار تابع  ،باشد

3x  كدام است؟

1 (۲ ۳ ۲ 

2 (۲ ۳ ۲

3 (۴

4 (۳ ۳

1: ازاي هر عدد حقيقي داشته باشيم اگر به -99 2 4 2
x

(fog) ( x )    32و 1g(x) x . تابع  وارونگاه نمودار  آنf (x) محور ،yهـا را
كند؟ با چه عرضي قطع مي

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

sinاگر -100 cos

sin cos

  


  
sinحاصلگاه  آن، باشد ۳ cos كدام است؟

1 (2/0 2 (3/0 3 (4/0 4 (5/0

 
fة ر تابع با ضابطد -101 (x) x [x] 2 f، مقدار 2 f ( )

  
 

1 ](كدام است؟ 32 .)نماد جزء صحيح است [

1 (75/1 2 (25/2 3 (5/2 4 (75/2 

)گواه(آزمون شاهد مثلثات+  تابع

y

B

A
O α

x

P(a,2a 1)

2

2

-6

x

y
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 6 : ةصفحرياضي  – آذر 2آزمون -»3«ة پروژ

محل انجام محاسبات 

fاگر  -102 (x) x x 2  وg(x) x 4 y ةو خط به معادل gofبه نمودار تابع  محدود ة، آنگاه مساحت ناحي1  كدام است؟ 3
1( 3 2( 4 3( 5/4 4 (6 

2fاگر  -103 (x) x | x |  تابع ة، دامنf ( x) كدام است؟
1( x  1 2( x  13( x 1 4( x 1

yة تابع با ضابط -104 x | x |  در يك بازه، نزولي است2 معكوس آن در اين بازه، كدام است؟ ةضابط. ،
1( x ; x  1 1 02( x ; x  1 1 1
3( x ; x   1 1 0 1 4 (x ; x   1 1 0 1

y، نمودار تابع زيرشكل  -105 f (x) ةتابع با ضابط ةدامن. اول و سوم است ةو نيمساز ناحي x f (x) ، كدام است؟1
1( ( , ]0 2
2( [ , ]2 3
3( [ , ]2 8
4 ([ , ]3 8

fدو تابع  -106 {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )} 5 2 7 3 1 4 3 6 9 g(x)و  1 x 5 g)اگر. اند مفروض9 of )(a)  1 1 كدام است؟aباشد، 8
1( 2 2( 3 3( 6 4( 7 

yودار تابعرو، قسمتي از نم شكل روبه -107 asin ( bx)  
1
كدام است؟ a.b.است2

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

yتابع  -108 sin( x)  
1 ] ةدر باز32 , ]

1 ترين مقدار را دارد؟ چند بار بيش12
1( 1 2 (2 3 (3 4 (4 

fاگر  -109 (x) cosx f ( )


 2 3 آنگاه مينيمم تابع 3 ،y f (x) كدام است؟

1 (7
22 (

1
2 3 (3

24 (
3
2 

y

x2 83

y

x

2

-2/5

3/5

-2
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 7 : ةصفحرياضي  – آذر 2آزمون -»3«ة پروژ

محل انجام محاسبات 

yشكل زير نمودار تابع -110 asin(b x)  1ة ، در باز[ , ]
40 a.است 3 b كدام است؟

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

 

 

چند تا از متغيرهاي زير كيفي اسمي است؟ -111
گروه خوني) بسطح تحصيالت) الف
متر ميزان بارندگي برحسب ميلي) ت)باران ـ برف(نوع بارندگي ) پ
شاخص تودة بدن) جها گ اتومبيلرن) ث
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

۴هاي آماري  اختالف ميانه و ميانگين داده -112 ۳ ۱ ۴ ۵ ۱ ۵ ۴ ۲ ۲ ۲, , , , , , , , , كدام است؟ ,
3) 4صفر) 3 2) 2 1) 1

۱دادة آماري  10اگر براي  -113 ۲ ۱۰x x x    بدانيم كه ميانگينx ,x ,x۱ ۲ انحـراف معيـار. برابر اسـت  ۱۰xو  ۸x با ميانگين ۳
ها چقدر است؟ داده

3) 4 2) 3 1) 2 صفر) 1

دقيقه 15:  ديوقت پيشنهاآمار
166تا  153هاي  صفحه: 2رياضي / 170تا  152هاي  صفحه: 1رياضي 

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدفپايه رياضيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 
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محل انجام محاسبات 

كدام است؟ 31هاي كمتر از چارك اول در مجموعة اعداد طبيعي كوچكتر از  واريانس داده -114

1 (4 2 (2 3 (۳۵

۱۲
4 (۲۱

۴

nxهــاي  اگــر ميــانگين داده -115 , x , .. . , x  ۱ ۲
۱ ۱ ۱

۱ ۱ ۱
۲ ۲ ۲

۳هــاي  باشــد، ميــانگين داده 4برابــر   ۲nx   ۲۳و . . . و ۲x  و

۱۳ ۲x  كدام است؟
1 (24 2 (8 3 (16 4 (1 

,هايي برابر  دادهقدرمطلق اختالف از ميانگين  -116 , , ,۲ ۲ ۲ ۳ ها كدام است؟ ضريب تغييرات داده ،باشد 15ها  اگر مجموع اين داده .است ۳

1 (۳

۲
2 (۶

۶
3 (۲

۳
4 (۲

۳

10ها حـذف شـود، واريـانس     ها كه با ميانگين برابر است از بين آن اگر يكي از داده. است 3ادة آماري برابر با د 11انحراف معيار  -117
مانده كدام است؟ دادة باقي

1 (9 2 (5/9 3 (9/9 4 (10 
م، ضـريبهـا چهـار واحـد اضـافه كنـي      اگر به دو برابر هريك از داده. است 4و  8ترتيب  دادة آماري به 18ميانگين و واريانس  -118

هاي اوليه چگونه است؟ هاي جديد نسبت به داده تغييرات داده
.يابد كاهش مي 05/0) 2.يابد كاهش مي 1/0) 1
.يابد افزايش مي 05/0) 4.يابد افزايش مي 1/0) 3

د چـارك اول تـاها از خو و ميانگين داده 8/9هاي كوچكتر از چارك اول  ميانگين داده. داريممتمايز دادة آماري  23فرض كنيد  -119
داده كدام است؟ 23ميانگين تمام اين . است 21ها نيز  ماندة داده و ميانگين باقي 18قبل از چارك سوم 

1 (5/11 2 (5/15 3 (17 4 (19 
است؟كدام ها  اين دادهدامنة تغييرات حداقل  .است 15و چارك اول  36چارك سوم  ،نداعداد طبيعي متمايزكه آماري دادة  20در  -120

1 (31 2 (21 3 (42 4 (41 
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؟نداردهاي زير، شبكة آندوپالسمي ياخته، نقش  پروتئين يك از در سرنوشت كدام -121
ساز هاي پادتن هاي ايجاد شده توسط ياخته پادتن) 2 پروتئين عامل بيماري سلياك              ) 1
ها در ساختار كروموزومموجود هاي هيستون  پروتئين) 4 هاي گوارشي پارامسي                   آنزيم) 3

است؟ نادرستكدام عبارت زير  -122
.شود ديده مي ها همانند پروكاريوت ها سازي در يوكاريوت ها براي افزايش سرعت پروتئين همكاري جمعي رناتن) 1
.شوند ته ميتر شدن عمر رناي پيك توليد شده در هس موجب طوالني سازوكارهايي، هاي داراي هسته در ياخته) 2
.هاي زنده ممكن است رونويسي و ترجمه به صورت همزمان در ياخته مشاهده شوند در ياخته) 3
.داردمستقيم هاي فعال موجود در هسته، شبكه آندوپالسمي ياخته نقش  در توليد برخي پروتئين) 4

؟كند كامل ميطور صحيح  را به ، عبارت زيركدام گزينه -123
».است................. ، با توالي رمزه در اتصال استريبوزوم  Aدرجايگاهمولكولي كه  درشتهر «
استر در ساختار خود داراي پيوند فسفودي) 2   )بسپار(مر  نوعي پلي) 1
اي داراي محل توليد و فعاليت جداگانه) 4 خود اول داراي پيوند هيدروژني در بخشي از ساختار) 3

كند؟ درستي تكميل مي مورد از موارد زير، عبارت را بهچند  -124
».............. قطعاً ها، يا هوهسته..............  ها اي پيش هسته در همانندسازي «

.باشد ميفعاليت نوكلئازي توانايي دنابسپاراز داراي  –همانند ) الف
.نقش دارند ي ياختهصل به غشاچهار آنزيم دنابسپاراز در همانندسازي دناي متفقط  –برخالف ) ب
.شوند ها از دنا جدا مي اولين آنزيم، هيستون شروع فعاليتقبل از  –همانند ) ج
.شود در اين مرحله مي تن فامشدن بهتر  دنا، باعث فشرده مولكولثبات قطر  –همانند ) د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

توانند از هم دور شوند و هاي همانندسازي هم مي دسازي دنا، دوراهيكدام عبارت قطعاً دربارة همة جانداراني كه در حين همانن -125
درستي بيان شده است؟ توانند نزديك شوند، به هم مي

.از تعداد نقاط شروع همانندسازي است تر بيشطور معمول  هاي همانندسازي به تعداد دوراهي) 1
.كه داراي دو سر متفاوت است نوكلئوتيدي مشاهده كرد توان رشتة پلي در اين جانداران نمي) 2
.شود متصل تواند  ميبه هر نوع نوكلئيك اسيد داراي قند دئوكسي ريبوز در اين سلول، چند نوع پروتئين ) 3
.كنند ايجاد ميشكل  Yرا باز كرده و ساختارهاي  DNAهاي  مولكولهاي  هاي هليكاز، پيچ و تاب اي، آنزيم قبل از تقسيم ياخته) 4

.................سرنوشت هر پروتئين ساخته شده در سيتوپالسم ياختة يوكاريوتي  -126
.دنكن را شبكة آندوپالسمي و دستگاه گلژي مشخص مي) 1
.كند را ساختار اول آن پروتئين تعيين مي) 2
.ها است هاي سازندة آن برعهدة رناتن) 3
.كند پيدا ميتري  طول عمر بيشاي رناي پيك، تحت تأثير سازوكارهاي حفاظتي بر) 4

دقيقه 15 : وقت پيشنهاديجريان اطالعات در ياخته+ اطالعاتي هاي  مولكول
32تا  1هاي  صفحه: 3شناسي  زيست

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدف3شناسي  زيستهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

براي آزمون امروز چيست؟گذاري شما  هدف
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 

عالوه بر كارنامة عـادي بـه )آزمون مطابق با كنكور 3ارديبهشت و  27فروردين،  16و  7بهمن،  5دي،  21آذر،  16(هاي ويژه  در آزمون :توجه
 .را دريافت كنيد 98شود، تا تراز مشابه با كنكور  ن تجربي داده ميالتحصيال شما يك كارنامة مشترك با فارغ
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تحقيقاتي كه ايوري و همكارانش براي شناسايي عامل موثر در انتقال صفات بين جانداران انجام دادند، كدام عبارت زيرة دربار -127
درست است؟

.ردندموجود در ساختار دنا را تخريب ك هاي پروتئينتمامي فقط ، آنزيم پروتئازبا استفاده از نوعي ) 1
.باشد ها مي ، به اين نتيجه رسيدند كه اين مولكول همان ماده وراثتي ياختهدنااين دانشمندان با كشف مولكول  )2
.ها شد ها، اتفاقي مشابه آزمايش چهارم گريفيت رخ داد و تغيير شكل باكتري باعث مرگ موش در نخستين آزمايش آن) 3
.عامل وراثتي را مشخص كردنداين دانشمندان برخالف گريفيت، ماهيت ) 4

.................  هاي زيستي از لحاظ عملكرد، ترين گروه مولكول متنوع -128
.همگي كاتاليزورهاي زيستي هستند) 1
.كنند هيچ گونه نقش هورموني ايفا نمي) 2
.ها نقش داشته باشند كردن ژن توانند در غيرفعال مي) 3
.دنداشته باشممكن نيست در حفاظت از بدن دخالت ) 4

................. دار داراي باز آلي نيتروژنهاي  مولكولهمة ، ة مزلسون و استالدر جاندار مورد مطالع -129
.اند توليد شده دنابسپاراز يا رنابسپارازهاي  در پي فعاليت آنزيم) 1
.باشند هاي سازنده خود مي هاي فسفودي استر در بين واحدپيوندداراي ) 2
.اند ها نقش داشته ها در انجام آن اند كه آنزيم هايي توليد شده كنشدر پي وا) 3
.داراي فراواني يكساني از بازهاي آلي پوريني و پيريميديني هستند )4

 .................ها،  پروتئين................. ساختار  -130
.داراي ثبات نسبي استتيدي، پپ هاي پلي بين رشتهدليل وجود انواع پيوندهاي شيميايي  بهقطعاً  –سوم ) 1
.گيري پروتئين دارند ها نقشي كليدي در شكل شود و در آن هريك از زنجيره ها مشاهده مي در اغلب پروتئين –چهارم ) 2
.ها را تجزيه كنند توانند آن اي شكل لوله گوارش، نمي بخش كيسه شدة هاي فعال آنزيمداراي پيوندهايي است كه  –اول ) 3
.باشد هيدروژني بين هيدروژن عامل آمين و اكسيژن گروه كربوكسيل ميها است كه حاوي پيوند  ساختار نهايي بعضي از پروتئين –دوم ) 4

، درست است؟شود آغاز ميسولفيدي  پيوندهاي ديتشكيل ها كه در آن  چند مورد، دربارة سطحي از ساختار پروتئين -131
.شود اند، ديده مي پپتيدي تشكيل شده ليهايي كه از يك زنجيرة پ در همة پروتئين) الف
.، پيوند آبگريز ايجاد شده استRهاي  ها است كه در آن بين گروه پروتئيندر بعدي  ساختار سهشروع ) ب
.باشد هاي هيدروژني در ساختار خود مي، داراي پيوندعامل اصلي انتقال صفات وراثتيهمانند اين ساختار ) ج
.كند جا مي هپروتئيني است كه در غشاي نورون يون سديم را درجهت شيب غلظت جاب هاي كانالساختار نهايي ) د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

.................طور قطع  رناتن، به Aيند ترجمه، پس از خروج يك مولكول رناي ناقل از جايگاه ادر فر -132
.شوند پتيد از رناي ناقل ميپ عوامل آزادكننده منجر به جداشدن پلي) 1
.شود مي مستقر Aجايگاه  دررناي ناقل حامل آمينواسيد بعدي ) 2
.شود رناتن مشاهده مي Pتشكيل پيوند هيدروژني در جايگاه ) 3
4 (tRNA  اه جايگ آمينواسيد متيونين درحاويP  حضور داردرناتن.

كنند؟ ستي تكميل ميرد چند مورد عبارت زير را به -133
».................. توان گفت   مي شود يم شكل يداس يخون كم يماريبروز ب باعث شكل آن رييكه تغ مولكوليدر رابطه با  «

.رسد ميافتد كه مولكول به ثبات نسبي خود  ساختار اتفاق مي گيري پيوندهاي هيدروژني آن در سطحي از شكلشروع ) الف
.دهد شدت تغيير مي بهآن را و فعاليت بعدي  تغييرات در هر واحد سازندة آن قطعاً ساختار سههرگونه بروز ) ب
.شود مي مولكولدمي، مانع از تركيب اكسيژن با اين  يافزايش مونواكسيد كربن در هوا) ج
.دخون نقش مهمي دار pHدرتنظيم ميزان ها،  نهمانند گلوبولي) د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

.................رونويسي، ................. پپتيد، در مرحلة  گفت در طي رونويسي يك ژن رمزكنندة پلي توان نمي -134
.گيرد پيوند اشتراكي و غيراشتراكي، در بين نوكلئوتيدها شكل مي –آغاز ) 1
.شود ، تشكيل ميپيوند بين نوكلئوتيدهاي ريبوزدار ليناو –شدن  طويل) 2
.هاي ويژه در دنا نقش داشته باشد توالي –پايان ) 3
.افتد و شكست پيوند هيدروژني، اتفاق مي تشكيل –پايان ) 4
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............. . ستينشود، ممكن  ياستفاده م ديجدبسپار ساخت مولكول  يبه عنوان الگو برا دهايكه از نوكلئوت يهاينديارفدر  -135
.كند جادياستر ا يفسفود ونديپ دهاينوكلئوت نيدنا ب ةهمزمان با جدا كردن دو رشت م،يآنز كي) 1
.، پيوندهاي هيدروژني تشكيل شودنوكلئوتيدهاي داراي قند ريبوزبازهاي آلي بين ) 2
.دگيري پيوند هيدروژني بين نوكلئوتيدها از انرژي زيستي استفاده كن براي شكل) 3
.رنديقرار گ ديمولكول جد ةسازند ميفعال آنز گاهيدنا در جا ةهر دو رشت) 4

كند؟ كامل مي نادرستي چند مورد، جملة زير را به -136
».................در ريزوبيوم، فقط  RNAكنندة  توليدهاي هر ژن  يكي از رشته «

.دشو سط يك رنابسپاراز رونويسي ميتو )الف
.كند پپتيد را ذخيره مي اطالعات موردنياز براي ساخت نوعي پلي )ب
.گيرد سط يك نوع آنزيم به عنوان الگو قرار ميتو )ج
.از طريق بخش قندي نوكلئوتيد، با رشتة مكمل خود پيوند دارد) د
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

ها كم است، درست است؟ هايي كه طول عمر رناي پيك در آن ياختهسازي در  كدام عبارت، دربارة پروتئين -137
.شود سازي همواره پيش از پايان رونويسي رناي پيك آغاز مي پروتئين) 1
.توانند به هسته بروند شوند، مي هايي كه در سيتوپالسم ساخته مي پروتئين) 2
.تن ترجمه شودرنا ينزمان توسط چند طور هم تواند به يك مولكول رناي پيك مي) 3
.شوند ساخته مي 1كنند، توسط رنابسپاراز  ها شركت مي رناهايي كه در ساختار رناتن) 4

؟كند نميطور مناسب كامل  كدام گزينه، عبارت زير را به -138
».................دار است،  نوكلئوتيدي كه حاوي نوكلئوتيد يوراسيل ، هر رشتة پليسالم دار در يك ياختة هسته«
.شود نابسپاراز از روي بخشي از مولكول دنا ساخته ميرپي رونويسي آنزيم  در) 1
.باشد فاقد نوكلئوتيدي يكسان با نوكلئوتيدهاي رشتة الگوي ژن خود مي) 2
.توالي نوكلئوتيدي متفاوتي با رشتة رمزگذار ژن خود دارد) 3
.شود براي انجام كارهاي خود، دچار تغييراتي مي) 4

؟استنادرست چند مورد از موارد زير  دهد؛ را نشان مي tRNAكه مولكول  زيرل در رابطه با شك -139

 
. كند گيرد كه آمينواسيد را به رناي ناقل متصل مي اي قرار مي ويژه ميفعال آنز گاهيدهد كه در جا يناقل را نشان م ياز مولكول رنا يساختار )الف
.ناقل تفاوت دارد يرناها گريبا انواع د ديسه نوكلئوت درحداقل قطعاً  دهد كه يرا نشان م tRNAمولكول  هياول يتاخوردگ) ب
.شود يم ليتبدبا شكل سه بعدي ناقل فعال  ي، به رناناقل بدون تاخوردگي است كه با تشكيل تاخوردگي ساختار رناي) ج
.دنده  ليتشك يدروژنيه ونديپريبونوكلئوتيدها  باتوانند  ميرمزه، پاد يتوال بازهاي آلي آن،متصل به آمينواسيد بعدي  در ساختار سه )د
1( 1              2( 2       3( 3   4( 4 

نمايد؟ تكميل مي نامناسبطور  ت، جملة زير را دربارة فرايند ترجمه بهكدام عبار -140
».................، قطعاً .................بعد از  «
.دهد رخ مي Pفرايند هيدروليز در جايگاه  - Aجايگاه  درحامل آمينواسيد  tRNAمولكول  استقرار) 1
.گردد ، شكسته ميtRNA وآمينواسيد بين پيوند  - Aدر جايگاه عامل آزادكننده  قرارگيري) 2
.شده استاشغال  هامتصل به آمينواسيد tRNAيك جايگاه آن توسط  - mRNAي جايي ريبوزوم رو جابه) 3
.شود وارد فرايند سنتز آبدهي مي Aآمينواسيد متيونين در جايگاه  - Pآغازگر از جايگاه  tRNAخروج مولكول ) 4
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خود، مشاهده كرد ؟ يبررس نيرا در اول رياز موارد ز كيخود، كدام  ييابتدا كروسكوپيرابرت هوك به كمك م -141
بافت چوب پنبه يها اختهيپروتوپالست ) 1
در بافت چوب پنبه يا اختهي وارهيحفرات احاطه شده با د) 2
يا اختهية واريها در د پالسمودسم ريتصو) 3
ياهيگ يها اختهيموجود در  يها سهيرنگ د) 4

كند؟ تكميل مي نادرستيرا به زير كدام گزينه جملة  -142
».ها تحت فشار است ن آنشود كه سيستم گردش خون بسته دارند و خو در جانوراني ديده مي ،................. «
هايي با ساختار متفاوت اما با عملكرد مشابه، كليه) 1
هاست اي كه محل ذخيره آب و يون همثان) 2
هاي مالپيگي سامانة دفعي متصل به روده به نام لوله) 3
پايش تعادل اسمزي مايعات بدن استترين شكل كليه كه متناسب با وا پيچيده) 4

.يابد افزايش مي................. برخالف مقدار .................  گيرد، قطعاً صورت مي.................  ايند تشكيل ادرار كهاي از فر در پي مرحله -143
موجود در ادرار نينكرآتي و اورهغلظت  –محلول در خوناب  يها نپروتئيغلظت  –كالفك  قياز خوناب از طر يخروج بخش) 1
هاي خوناب هاي خوني و گرده ياخته –هاي پتاسيم و سديم خوناب  يونغلظت  –هاي مكعبي گرديزه  مصرف انرژي زياد توسط ياختهبا ) 2
موجود در ادرارانيدراز هاي آنزيم كربنيك  وردهآبرخي فرغلظت  –موجود در خون   يونهر غلظت  –تر موارد با صرف انرژي زيستي  در بيش) 3
در ادرارنشاسته نهايي هاي حاصل از گوارش  مولكولغلظت  – خونها در  واحدهاي سازندة پروتئينغلظت  –هاي خوني  مويرگسمت   مواد مفيد بهبازگشت ) 4

.................وضعيت تورژسانس................. پالسموليز در ياختة گياهي  -144
.شود سلولي ميباعث افزايش فاصلة بين پروتوپالست و ديوارة  –همانند ) 1
.باشد مربوط به قرارگيري ياخته در محيطي با فشار اسمزي باال مي –برخالف ) 2
.تواند منجر به استوار ماندن اندام شود هاي غيرچوبي گياه، مي در اندام –همانند ) 3
.يكسان باشد اي ياختهشود كه فشار اسمزي در دو طرف ديوارة  زماني ايجاد مي –برخالف ) 4

نمايد؟ كامل مي نامناسبطور  رد، عبارت زير را بهچند مو -145
» .................شود كه قطعاً  توليد مي غيرنوكلئوتيدي دار كربن  ، نوعي مادة................. ، به دنبال مصرفATPمنظور توليد  بهدر عضالت  «
.شود ميدر كبد مصرف  دار نوعي مادة نيتروژن براي توليد –گلوكز  )فال
.شود هاي كپسول بومن، به گرديزه وارد مي با عبور از ديواره –فسفات  كراتين )ب
.شود ميهاي قرمز متصل  دار گويچه پروتئين آهنبه كه  منجر به توليد يوني شودتواند  مي –گلوكز  )ج
.كند هاي پوششي عبور مي ياخته ةپايپس از توليد در كليه، براي ورود به ادرار از غشاي  –كراتين فسفات  )د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

.................هر سرخرگي كه به گلومرول متصل است،  -146
.دهند هايي است كه با ترشح موادي فعاليت بخش قشري غدة فوق كليه را افزايش مي ياختهدر ديوارة خود داراي ) 1
.است زياداي قرمز آن، ه ويچهتصل شده به هموگلوبين گداراي خوني است كه ميزان يون هيدروژن مقطعاً ) 2
.قرار دارد ها كليه هاي لپدر قسمتي از كليه قابل مشاهده است كه در قاعدة ) 3
.كند اي اندك ايجاد مي هايي با الية پيوندي و ماهيچه پس از تبادل مواد غذايي در شبكة مويرگي، رگ) 4

دقيقه 15: وقت پيشنهادياز ياخته تا گياه+ تنظيم اسمزي و دفع مواد زائد 
106تا  87هاي  صفحه: 1شناسي  زيست

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدف1شناسي  زيستهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 
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؟نيستمشابه عبارت زير  ، از نظر درستي يا نادرستي،گزينهكدام  -147
».طور كامل تشكيل شده است است بهبين بطن چپ و ر ةترين شكل كليه را دارند، ديوار همة جانوراني كه پيچيده در «
.هاست اش، محل ذخيرة آب و يون داري است كه مثانه ماهي، مشابه كليه مهره كلية ماهي قرمز برخالف سفره) 1
.گردد گيرد، ادرار به شكل رقيق دفع مي ها صورت مي هاي آبشش ها از طريق ياخته ندر همة ماهياني كه تبادل يو) 2
.كنند ها وارد مي به ششمثبت هاي هوادار دارند، هوا را همراه با فشار  اي مشابه جانوران داراي كيسه همه جانوراني كه كليه) 3
.هاي مالپيگي نقش دارند هاي لوله اي فقط در جذب آب و يون هاي پوششي استوانه آن، ياختهة در راست روده ملخ برخالف رود) 4

 ....................ادرار،  ةيانعكاس تخل طيدردر بدن يك مرد بالغ،  -148
.گردد يمنتقل م عبه نخاريشة شكمي  يحس هاي عصبي رشتهمثانه، توسط  وارهيدكششي  يها رندهيگ كيتحر) 1
.شود ادرار از مثانه به ميزراه وارد ميبالفاصله ،  ديواره مثانه هاي صاف به دنبال شروع انقباضات ماهيچه) 2
.شود ، مانع بازگشت ادرار از مثانه به ميزناي مي موجود در انتهاي ميزناي هاي ة ماهيچهانقباض دريچ) 3
.استتر  ، از حد معيني بيش ميزان ادرار موجود در محل ذخيره موقت ادراردر ابتدا الزاماً ) 4

هاي مجاور در گرديزه شبكة اول مويرگي برخالف شبكة دوم مويرگي«؟ كند جملة مقابل را صحيح تكميل ميزير از موارد ورد چند م -149
».................، مركز
.در بخش قشري كليه قرار دارد طور كامل به )الف
.دهد انجام مي زيستي بدون نياز به مصرف انرژيهمواره تبادل مواد را  )ب
.بين دو رگ با ماهيچة صاف فراوان قرار دارد )ج
.دهد تبادل مواد با نفرون را تنها در يك جهت انجام مي )د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

؟ صحيح استكدام گزينه  -150
.ها، منجر به بيماري التهابي نقرس شود كليهتواند با رسوب در  ، ميسوخت و ساز نوكلئيك اسيدهادار حاصل از  نوعي مادة دفعي نيتروژن )1
.شود اي، هورمون رنين به خون ترشح مي تر نسبت به سرخرگ سازنده شبكة مويرگي دورلوله از ديوارة سرخرگي با قطر بيش) 2
.شود مي نهنجرمون از غده زيردر زمان افزايش فشار اسمزي خوناب، تحريك مركز تشنگي باعث ترشح نوعي هو) 3
.يابد احتمال بروز ادم كاهش مي، سيلين در خوناب دهندة پني الاز حد عامل انتق افزايش بيشبا  )4

كند؟ تكميل مي  به درستي كدام گزينه عبارت زير را -151
».............. توان گفت  مي.................  هر عامل محافظت كننده از كلية انسان كهدر مورد  «
.نقش دارد وژندر حفاظت از غدد هدف پيك شيميايي آنژيوتانسين –شود  به كليه مي ها مانع از نفوذ ميكروب) 1
.شوند ها مي  منجر به افتادگي نسبي كليه قطعاًآن  اهش مقدارك –كند  اندازة آن در ديابت شيرين كاهش پيدا مي) 2
.باشد ميپروتئين كالژن كننده  رشحي تها داراي ياخته – ها نقش دارد هاي كليه در مقابل ميكروب در حفاظت از ياخته) 3
.متعلق به بافت پيوندي هستنداي  هاي تك هسته راي ياختهقطعاً دا – تواند در حفاظت از كبد و طحال نيز نقش داشته باشد مي) 4

؟استصحيح  ،شود اي كه به درون ادرار ترشح مي هر مادهة چند مورد از موارد زير دربار -152
.شوند خورده و قوس هنله ترشح مي هاي پيچ ف لولههاي اطرا از مويرگ) الف
.شوند هاي كليه به ادرار وارد مي گرديزهة هاي سازند از غشاي ياخته) ب
.شوند درخالف جهت شيب غلظت خود به خارج از محيط داخلي بدن وارد مي) ج
.اند توليد شده ياختههاي خاصي بر روي پيش ماده درون  در پي اثر آنزيم) د
صفر )4                        1 )3                   2 )2           3 )1

».................شبكة مويرگي كالفك، ................. در « كند؟  تكميل مي نادرستمقابل را  ، عبارتكدام گزينه -153
.شود درصد  45ز بيشتر اممكن است هاي خوني  درصد حجمي ياخته –شبكة مويرگي مغز استخوان، همانند ) 1
.كنند شبكة مويرگي را احاطه مياي زياد  بافت ماهيچه بادو رگ  – ، همانندشبكة مويرگي آبشش ماهي )2
.شود فقط خون داراي اكسيژن كم و دي اكسيد كربن زياد، به شبكه وارد مي – ، برخالفكبد موجود در شبكة مويرگي )3
.لنفي توسط اين شبكه احاطه شده استمويرگ  –، برخالف روده شبكة مويرگي پرز) 4
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؟كند نميكدام مورد، عبارت زير را به درستي تكميل  -154
».است.................  ،يك انسان سالم و طبيعي.................  در« 
لوترسياهرگ زيرين ج  بزرگ نسبت به ،آئورت ادامة سرخرگ رو از نماي روبه –نواحي مجاور لگن محل انشعاب آئورت در ) 1
تر هاي پاييني كم قطر مجراي ميزناي از بخش –هاي  نزديكي كليه) 2
سرخرگ كليه باالتر از ميزناي – ناف كليه )3
تر كوتاهراست نسبت به سياهرگ كليوي چپ،  هسياهرگ كليطول  –هاي  نزديكي كليه )4

چند مورد از موارد زيركردند،  تنفس استفاده مي داري كه در دوران نوزادي از اكسيژن محلول براي انجام درباره جانوران مهره -155
صحيح است؟

.شود ترين شكل كليه مشاهده نمي ها پيچيده در بدن هيچ يك از آن) الف
.شود ها، دفع نمك به صورت محلول در آب مشاهده مي آن ةدر بدن هم) ب
.كند ور ميها عب داراي دستگاه گردش خوني هستند كه فقط خون تيره از حفرات قلب آن) ج
.استهايي در دستگاه ادراري  ها براي مقابله با مسائل تنظيم اسمزي، به صورت سازگاريهريك از راهكار )د
1( 12( 23( 34( 4 

كند؟ طور مناسب كامل مي كدام گزينه، عبارت زير را به -156
».................كه ................ .طور معمول، هر جانور  به« 
.دارد متانفريديداراي گردش خون بسته است، سامانة دفعي  –اي  مهره بي) 1
.تواند نمك اضافه را از طريق غدد نمكي دفع كند ترين شكل كليه را دارد، مي پيچيده –داري  مهره) 2
.اي مشابه ماهيان دريايي دارد جذب كند، كليهتواند آب را از طريق مثانه به خون باز مي –داري  مهره) 3
.استكند، داراي تنفس نايديسي  دفع مي سامانة دفعي متصل به رودهدار خود را ازطريق  مواد دفعي نيتروژن –اي  مهره بي) 4

».................برخالف ................. در «كند؟  درستي كامل مي كدام گزينه جملة مقابل را به -157
.كوسه، بخشي از دستگاه گوارش در دفع آب و يون كلر نقش دارد –خ مل) 1
.گيرد تر دفع نيتروژن از طريق سامانة دفعي اصلي صورت مي ميگو، بيش –پالناريا ) 2
.شود كه در دفع ادرار نقش دارد پرندگان، تعداد زيادي مثانه ديده مي –هاي حلقوي  كرمتر  بيش) 3
.شوند كه توانايي دفع محلول نمكي غليظ را دارند غددي يافت مي ها، ماهي سفره –خزندگان ) 4

كند؟ طور مناسب كامل مي كدام گزينه، عبارت زير را به -158
».................توانند  وجود دارند، ميبه فراواني ................. تركيباتي كه در شيرابة گياه  «
.خوار نقش داشته باشند گياهدر دفاع از گياهان در برابر جانوران  –انجير ) 1
.هاي شيميايي گياهان را كاهش دهند سازي واكنش انرژي فعال –خشخاش ) 2
.همانند كاروتنوئيدها در مبارزه با بيماري سرطان استفاده شوند –خشخاش ) 3
.شوند، داراي پيوند پپتيدي باشند كه در كريچه ذخيره مي هر تركيبيبرخالف  –انجير ) 4

كند؟ درستي كامل مي زير را به  جملة، زيرز موارد چند مورد ا -159
».................تواند  مي................. بخش ................. رو، بخش  با توجه به شكل روبه «

.هاي تخم شربتي گردد دانه درهاي آب، سبب ايجاد لعاب  با جذب مولكول – 1 –، برخالف 3 )الف
.اي باشد ساكاريدهاي غيررشته اي از پلي هاي سلولزي در زمينه اراي رشتهد – 2 –، برخالف 1 )ب
.اي نازك مانده است، حضور داشته باشد جا ديوارة ياخته اي كه در آن در منطقه – 3 –، همانند 2 )ج
.شدن پروتوپالست و اضافه شدن تركيبات سازندة ديواره رشد كند همراه با بزرگ – 2 –، همانند 1 )د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

است؟ درستنا، شود اي مي با جذب آب، متورم و ژلهاز جنسي است كه هاي گياهي كه  اي بافت چند مورد، دربارة بخشي از ديوارة ياخته -160
.شود برخالف ديوارة پسين، مانع از رشد پروتوپالست نمي )1
.باشد يساكاريدي در ساختار خود م همانند ديوارة پسين، داراي تركيباتي پلي )2
.تواند در مجاورت با غشاي ياخته قرار گيرد همانند ديوارة نخستين، در شرايطي مي )3
.كند برخالف ديوارة نخستين، همزمان با تقسيم هسته، ميان ياخته را به دو بخش تقسيم مي )4

3
2

1
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محل انجام محاسبات

 
 

۱ها از مكان xكي در جهت منفي محور متحر -161 ۵x m  2به مكان نهايتاً كند و  شروع به حركت مي 10x m بزرگـي رسد، مي
 ........ ..........و تندي متوسط و بزرگي سرعت متوسط با يكديگر برابر ............... جايي متحرك برابر  جابه

1 (m۱۵2  .، نيستند (m۱۵3   .، هستند (m۵4 .، نيستند (m۵هستند ،.

kmثابت  تنديمتر با  400به طول ) 2(مطابق شكل زير قطار  -162

h
kmثابت تنديمتر با  300به طول ) 1(قطار و  ۱۰۸

h
طرف يكديگر به ۵۴

Axبرابـر بـا    در يك لحظـه قطار  اگر مكان جلوي دو. حال حركت هستنددر و در دو ريل موازي مستقيم  يدر مسير m ۲۰۰ و
Bx m كدام است؟ Aنقطة كنند، مكان  ديگر عبور مي طار به طور كامل از كنار يكاي كه دو ق در لحظه باشد، ۶۰۰

1 (m۳۰۰  2 (صفر
3 (m۱۰۰  4 (m۵۰۰

۴۰هاي  با سرعت Bو  Aدو متحرك  -163
m

s
۵۰و 

m

s
اي كه مكان در لحظهمتحرك  ودهر اگر  .هستندحركت حال در  جهتدر يك 

دو در ايـن لحظـه فاصـلة    .شـود  ديگر برابر مي با يكها  ثانيه سرعت آن 6پس از  ،ترمز كنندبا شتاب ثابت ها يكسان است،  آن
چند متر است؟از هم متحرك 

1 (25 2 (30 3 (35 4 (15 

27با شتاب ثابتال سكون از ح و مستقيم يمتحركي در مسير -164 m

s
سـرعت ، سـپس كند را طي مي ۱dآيد و مسافت  به حركت در مي

24به بزرگي يثابت خود را با شتاب m

s
۲ صلحا. شود  متوقف ۲dدهد تا بعد از طي مسافت  كاهش مي 

۱

d

d
كدام است؟

1 (۷

۲
2 (۲ ۷

۷
3 (۴

۷
4 (۷

۴

دقيقه 25:  )گواه+ طراحي ( وقت پيشنهاديديناميك + حركت بر خط راست
33تا  1هاي  صفحه: 3فيزيك 

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدف3يزيك فهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 

عالوه بر كارنامة عـادي بـه )آزمون مطابق با كنكور 3ارديبهشت و  27فروردين،  16و  7بهمن،  5دي،  21آذر،  16(هاي ويژه  در آزمون :توجه
.را دريافت كنيد 98شود، تا تراز مشابه با كنكور  التحصيالن تجربي داده مي شما يك كارنامة مشترك با فارغ

x

A B(۱) (۲)
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محل انجام محاسبات

سرعت اين متحرك در .كند مطابق شكل زير است حركت مي هاxبر روي محور  نمودار مكان ـ زمان متحركي كه با شتاب ثابت  -165
است؟ متر بر ثانيهچند  ،كند اي كه از مبدأ مكان عبور مي لحظه

1 (28-
2 (38-
3 (29-
4 (39-

صحيح است؟همواره هاي زير  يك از گزينه كدام -166
.دهد مه ميااد با سرعت ثابتخود به حركت  ،، اگر جسم در حال حركت باشدچنانچه برايند نيروهاي وارد بر يك جسم صفر باشد) 1
.يند نيروهاي وارد بر جسم استدر راستاي براهمواره مسير حركت جسم ) 2
.باشد ميواكنش نيروي اصطكاك وارد بر جسمي كه روي سطح زمين در حال حركت است درخالف جهت حركت جسم ) 3
.شود تصل است به سيم وارد ميسيمي به سقف م ةوسيل هواكنش نيروي وزن يك المپ كه ب) 4

۱ افقـي  تحت تـأثير سـه نيـروي   كه روي سطح افقي بدون اصطكاكي قرار دارد،  ۲kgجسمي به جرم  -167 ۸F N ،۲ ۵F N و

۳ ۱۲F N دو نيروياگر اندازة . به حالت تعادل قرار داردF

Fو  ۱


۲بدون تغيير جهت به  ۲

۳
مقدار اوليه كاهش يابد، چند ثانيه 

۸به از صفر جسم  تنديكشد تا  طول ميپس از اين 
m

s
برسد؟

1 (8 2 (4 3 (2 4 (10 
شود، اي كه بردار سرعت گلوله در راستاي افق مي لحظهدر شتاب حركت آن اندازة اگر . شود ذي در هوا پرتاب مييك گلولة كاغ -168

۲
۱۲ ۵

m
/

s
۰نيروي مقاومت هوا اندازة و  ۴۸/ N  باشد، جرم گلولة كاغذي چند گرم است؟)N

g
kg

 ساير نيروهـااست و از  ۱۰
.)پوشي كنيد چشم

1 (40 2 (64 3 (92 4 (125 
اگـر جـرم قـايق بـه همـراه .كند شروع به حركت مينيوتون  ۱۳۰۰تأثير نيروي پيشران  يك قايق موتوري از حال سكون تحت -169

۴۰قايق به  تنديپس از طي چند متر  ،باشد ۵۰۰Nنيروي مقاوم اندازة و  ۴۰۰kgسرنشين آن 
m

s
رسد؟ مي

1 (100 
2 (800 
3 (400 
4 (200 

۴۰

۲ ۴۰

x(m)

t(s)

هنمچودالاير بر ممچاس خط

زمان مبدأ دلاير

مقاوم

پيشران

F
�

F
�
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محل انجام محاسبات

ديگـر در راسـتاي افـق وارد كردن نيرو به يك ي، شروع بهبر روي سطح افقي بدون اصطكاك ساكنمطابق شكل زير دو شخص  -170
۱اگر . كنند مي ۲۲m m گيرد  مي) 1(كه شخص  يو بزرگي شتاب

۲
۲

m

s
كه دو شخص به يكديگر نيرو مدت زماني چنين هم باشد

در لحظةجداشدن فاصـلة( شود؟ ثانيه پس از جدا شدن از يكديگر چند متر مي 4فاصلة دو شخص  ثانيه باشد، 4/0كنند وارد مي
).نظر شود ظر بگيريد و از نيروي مقاومت هوا صرفص از يكديگر را صفر درندو شخ

1 (6/9 
2 (2/3 
3 (8/4 
4 (4/2 
 

بيشينة سرعت آن چند متر. مستقيم حركت كرده است يكه در مسير دهد را نشان ميزمان متحركي  -شكل زير، نمودار مكان -171
.)است 6mو روي محور عمودي معادل  2sهر واحد روي محور افقي معادل ( ثانيه است؟ بر
1 (3 
2 (5 
3 (7 
4 (9 

ها از لحظة شروع حركت تا لحظـة اگر بزرگي شتاب متوسط آن. مطابق شكل زير است Bو  A متحركزمان دو  -نمودار سرعت -172
avAaتوقف، برابر

  وavBa
 باشد، كدام رابطة زير الزاماً درست است؟

1( avB avAa a
 

2 (avB avAa a
 

3 (avB avAa a
 

4(avB avAa a
 

1كند،  مستقيم حركت مي مسيراتومبيلي كه در يك  -173
60از مسير را با سرعت ثابت 3 /km h را بـا سـرعت ماندة مسـير   و باقي

60متغيري بين  /km h  90و /km h اندازة سرعت متوسط اين متحرك در كل مسير حركتش برحسـب  . كند طي مي/km h،
تواند باشد؟ هاي زير مي يك از گزينه كدام

1 (50 2 (70 3 (80 4 (90 
6vصورت  به SIكند، در  زمان متحركي كه در مسيري مستقيم حركت مي-معادلة سرعت -174 at  اگر سـرعت متوسـط. است

14 اين متحرك در چهار ثانية سوم حركتش برابر با m

s
باشد، شتاب متوسط متحرك طي همين زمان برابـر بـا چنـد متـر بـر

مجذور ثانيه است؟
1 (2 2 (/2 53( 4 4 (3 

)گواه(آزمون شاهد ديناميك  + حركت بر خط راست

( )

A

B

t1 t2
0

v0

m
v( )

s

t

(۱) (۲)

60

30

0
10 20

x(m)

t(s)
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محل انجام محاسبات

tاگر متحرك در لحظة. كند، مطابق شكل زير است حركت مي xمكان متحركي كه روي محور -نمودار شتاب -175  بامكان از مبدأ  0
xعبور كند، سرعت آن در مكان m/s10سرعت  m چند متر بر ثانيه است؟ 61

1( 24 
2( 12 
3( 8 
4( 6 

0tدر بازة زماني . ت سهمي استصور بهو زمان متحركي مطابق شكل زير  - نمودار مكان -176   8تاt s شـتاب متوسـط و اندازة
، كدام است؟ SIدر متحرك سرعت متوسط 

و صفر 1) 1
و صفر 2) 2
1و  1) 3
2و  2) 4

3vمبدأ زمان با سرعتبا شتاب ثابت در حركت است و در xمتحركي روي محور -177 m / s  4از مكـانx m  اگـر. گـذرد  مـي
4tمتحرك در لحظة  s در جهت مثبت محورx8ترين فاصلة خود از مبدأ باشد، در لحظة در بيشt s  ي مبـدأدر چنـد متـر

خواهد بود؟
1 (4 2 (6 3 (8 4 (12 

بـار دوم. ها پاره شود از نخ تا يكيدهيم  اين نيرو را افزايش مي به تدريجكشيم و  پايين مي به آرامي، بار اول نخ را زيردر شكل  -178
هـاي دو م تا يكي از نخكشي در يك لحظه به پايين مي اي صورت ضربهكنيم كه نخ را به  همين آزمايش را به اين ترتيب تكرار مي

درست است؟گزينه در مورد اين آزمايش كدام . طرف وزنه پاره شود
 .شود در هر دو آزمايش نخ از قسمت پايين وزنه پاره مي) 1
 .شود در هر دو آزمايش نخ از قسمت باالي وزنه پاره مي) 2
.از پايين وزنهشود و در آزمايش دوم  در آزمايش اول نخ از باالي وزنه پاره مي) 3
.شود و در آزمايش دوم از باالي وزنه در آزمايش اول نخ از پايين وزنه پاره مي) 4

نيـروي خـالص. كند حركت مي xدهد كه بر روي محور  كيلوگرم را نشان مي 5زمان جسمي به جرم  –شكل زير، نمودار سرعت  -179
كدام است؟ SIوارد بر اين جسم در 

1(i10
 

2(10 i


 
3(/ i0 1


  

4(/ i0 1
 

−

2

2

2

0
25 61

x(m)

2
m

a( )
s

8

16

24

0 t(s)

x(m)

4

2
0

8

m
v( )

s

t(s)
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محل انجام محاسبات

Fنيروي خالص -180
هاي  طور جداگانه به دو جسم با جرم بهm  2و(m )  يـبترت هـا بـه   شود و به هر يك از آن كيلوگرم اعمال مي

/هاي شتاب m/s21 Fاندازة . دهد  مي m/s21و 2
  وm  به ترتيب از راست به چپ چند واحدSI هستند؟

1 (10 ،12 2 (12 ،10 3 (6 ،5 4 (5 ،6

 
 

بابرابر اي  آهنگ جريان آب ورودي به لوله -181
۳

۳۰۰
m

s
ـ . است  ۲۵ هاگر تندي آب ورودي به لول

m

s
و تنـدي آب خروجـي از لولـه

۴
m

s
)تر لوله چند متر است؟ باشد، قطر دهانة كوچك )  ۳

1 (10 2 (5 3 (4 4 (2 
چگـاليو ) 2( ، چگالي جسـم )1(چگالي جسم  ةنه براي مقايسگزيكدام  مقابلبا توجه به شكل  -182

.)ها را توپر درنظر بگيريد جسم( باشد؟ مايع درست مي
1 (ÍÄI¶۱ ۲      2 (ÍÄI¶۱ ۲    

3 (ÍÄI¶۲ ۱     4 (ÍÄI¶۱ ۲    

بازي قرار دارد و بر سطح آب درون ظرفـي كـه روي باسـكولي دي توپر داخل يك قايق اسبابمطابق شكل زير، يك قطعة فوال -183
......... داريم و به درون آب بيندازيم، سطح آب درون ظرف ركه قطعة فوالدي را از داخل قايق ب پس از آن. قرار دارد، شناور است

.حالت قبل خواهد بود......... و عددي كه باسكول نشان خواهد داد 
رود ـ برابر با باالتر مي) 1
رود ـ برابر با تر مي پايين) 2
تر از رود ـ بيش باالتر مي) 3
از تر رود ـ كم تر مي پايين) 4

دقيقه 15: وقت پيشنهاديدما و گرما+ هاي فيزيكي مواد  ويژگي
.پاسخ دهيد 2فيزيك  يا 1فيزيك  از دو درس يكي آموزان گرامي شما بايد به دانش108تا  80هاي  صفحه: 1فيزيك 

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدف1فيزيك هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 

(۲) (۱)

(۲)(۱)

W

Fb bFʹ

ʹW
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محل انجام محاسبات

ابد؟ي فارنهايت چه مقدار افزايش مي سب درجةدماي آن برح. ايم كلوين افزايش داده ۹۰را دماي جسمي  -184
1 (50 2 (90 3 (162 4 (194 

است؟ نادرستكدام گزينه  -185
.هاي گازي مبتني بر قانون گازهاي كامل است اساس كار دماسنج) 1
.بر تابش گرمايي استمبتني سنج  فاساس كار ت) 2
.تري دارد سنج نوري دقت بيش هاي گازي و تف ترموكوپل نسبت به دماسنج  دماسنج) 3
.ولتاژ است ،هاي ترموكوپل اسنجكميت دماسنجي دم) 4

اگـر .تر است ها بزرگ حلقهداخلي قطر قطر توپ از  ود نباش مي Cو   Bاز جنس  ي فلزيها و حلقه Aمطابق شكل توپ فلزي از جنس  -186
رمگ انيتا دماي يكساگر توپ و حلقه ) 2(در شكل  و كند توپ از حلقه عبور مي ،سرد شوند تا دماي يكسانيتوپ و حلقه ) 1(در شكل 

.)دماي اولية هر سه قطعه يكسان است( صحيح است؟ طوليكدام مقايسه در مورد ضريب انبساط  .كند شوند توپ از حلقه عبور مي
1 (A B C    

2 (C A B    

3 (B C A    

4 (B A C    

دماي. است متر ميلي 2ديگر  دو ميله از يك ةاند و فاصل محكم بسته شده Bو  A هاي به ديواره )2(و ) 1(دماي  هم ، دو ميلةكلمطابق ش -187
)؟سلسيوس افزايش يابد تا دو ميله به يكديگر برسند دو ميله حداقل چند درجة , )

K K
      ۵ ۵

۲ ۱
۱ ۱

۴ ۱۰ ۲ ۱۰

1 (250 
2 (50 
3 (5/62 
4 (5/37 

۲۰در اثر  -188 C ۴۰در اثـر  . شـود  متر زياد مي سانتي 1ة متر به انداز 1فلزي به طول  ةافزايش دما، طول يك ميل C افـزايش دمـا
يابد؟ متر مربع افزايش مي مترمربع تقريباً چند سانتي 2اي از همين جنس به مساحت  مساحت صفحه

1 (800 2 (400 3 (2000 4 (1000 

359درصـد افـزايش يابـد و چگـالي آن 4/0اگر طول ميله . دهيم ر يكنواخت حرارت ميطو يك ميلة فلزي نازك را به -189 4 kg
/

m
است؟بوده مترمكعب  كاهش يابد، چگالي اولية ميله چند گرم بر سانتي

1( 6 2( 1650 3 (95/4 4 (65/1

cmcmA B

mm
(۱) (۲)

{

{

{ ۸۰۴۰

۲
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محل انجام محاسبات

3بعاد مستطيلي از جنس فلز به ا مكعب -190 4 12cm cm cm  خـالي درون اين مكعب مستطيل يك حفـرة تـو  . در اختيار داريم
3اگـر قطـر مكعـب مسـتطيل     . كنيم را تا دماي مشخص گرم ميمستطيل مكعب . است 9/ mm و حجـم قسـمت فلـزي آن

39720mm متر مكعب است؟ از افزايش دما چند سانتي شپي افزايش يابد، حجم حفرة توخالي
1( 12 2( 24 3 (36 4 (54 

 
 

را توسط يك نـخ) 3(و ) 2(اگر آهنرباهاي . اي رسم شده است هاي ميدان مغناطيسي در اطراف سه آهنرباي ميله خطشكل زير،  در -191
دهند؟ هاي مغناطيسي زمين را نشان مي كدام قطبچپ از راست به ترتيب  به Eو  C هاي قطبآويزان كنيم صورت آزادانه  به
جنوب ـ شمال) 1
جنوب  جنوب ـ) 2
جنوب  شمال ـ) 3
شمال ـ شمال) 4

۵۲ثابت الكتروني با تندي  -192 ۴ ۱۰
m

/
s

 انـدازة نيرويـي كـه از طـرف. درون ميدان مغناطيسي يكنواختي در حال حركت است
اگر جهـت ايـن. شود، هنگامي بيشينه است كه الكترون به سمت جنوب حركت كند رون وارد ميميدان مغناطيسي بر اين الكت

۱۶۹نيروي بيشينه رو به باال و اندازة آن  ۶ ۱۰/ N باشد، اندازة ميدان مغناطيسي برحسب گاوس و جهـت آن كـدام اسـت؟
۱۹۱ ۶ ۱۰(e / C) 

1 (/ ۲۲ ۵ ۱۰، 2 از شرق به غرب (/ ۲۲ ۵ ۱۰، از شرق به غرب
3 (/ ۲۲ ۵ ۱۰ ، 4 از غرب به شرق (/ ۲۲ ۵ ۱۰، از غرب به شرق

دقيقه 15: وقت پيشنهاديمغناطيس و القاي الكترومغناطيسي
.پاسخ دهيد 2فيزيك  يا 1فيزيك  از دو درس يكي آموزان گرامي شما بايد به دانش85تا  65هاي  صفحه: 2فيزيك 

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدف2فيزيك هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 

an
o
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۴۲افقي  تنديگرم با  ميلي 30ميكروكولن و جرم  300اي باردار با بار  ذره -193 ۱۰
m

s
  وارد ميـدان مغناطيسـي ،در جهت غـرب

۱يكنواختي به بزرگي  ۵/ G كـه ذره از مسـير حركـت خـود منحـرف نشـود، ميـدان براي آن. شود كه رو به جنوب است مي

Nبه بزرگي چندالكتريكي 

C
10 ايجاد كرد؟و در چه جهتي بايد در اين فضا  N

(g )
kg



، رو به باال2) 4 ، رو به پايين2) 3 ، رو به باال1) 2 ، رو به پايين1) 1
مقايسـةكـدام گزينـه   . ندهسـت  ذره با بار يكسان و تندي متفاوت در ميدان مغناطيسي يكنواختي در حركـت  3در شكل زير  -194

؟دهد را نشان مي ذره 3ين نيروي مغناطيسي وارد بر ا ةاندازدرستي بين 
1 (A B CF F F 

2 (A B CF F F 

3 (A B CF F F 

4 (A B CF F F 

۰ بزرگيشرق به غرب عمود بر ميدان مغناطيسي به گرم و طول يك متر در راستاي  10سيم راستي به جرم  -195 ۲/ T  سـمت كه بـه
و در چـه جهتـي باشـد تـا نيـروي وزن سـيم را خنثـي كنـد؟         چند آمپرگذرد  جرياني كه از سيم مي .قرار داردشمال است، 

10 N
(g )

kg


1 (/۰ ۰/) 2به غرب شرقو  ۲ به شرق غربو  ۵
3 (/۰ ۰/) 4به غرب شرقو  ۵ به شرق غربو  ۲

دهند؟ ربا را نشان مي ترتيب از راست به چپ كدام قطب آهن به Bو  Aدر شكل زير  -196
1 (N و N

2 (N و S

3 (S و N

4 (S و S 

هاي آن نصف سازيم كه شعاع حلقه سيملولة آرماني حامل جرياني را باز كرده و با آن سيملولة آرماني ديگري ميدار  سيم روكش -197
ميـدان مغناطيسـي درون آن ، بزرگييان قبلي از سيملوله عبور كندربرابر ج 2اگر جرياني معادل  .هاي قبلي است شعاع حلقه

).اند م چسبيدهها به ه در هر دو حالت حلقه(شود؟  چند برابر مي

1 (۱

۲
2 (۱

۴
2) 4 .ماند ثابت مي) 3

AB

ε r
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1و  2ترتيب  به Aسيملولة شعاع مقطع و طول  -198
3ترتيب  به Aسيملولة سيم ي و جرم و چگال Bشعاع مقطع سيملولة طول و 2

4و 
باشد، Aبرابر جريان عبوري از سيملولة  B ،4اگر جريان عبوري از سيملولة . است Bسيملولة سيم برابر جرم و چگالي 3

يك از هرهاي  حلقه(است؟  Bميدان مغناطيسي درون سيملولة بزرگي چند برابر  Aميدان مغناطيسي درون سيملولة بزرگي 
.)دو سيملوله به هم چسبيده است

1( 4
92 (1

93(4
3  4 (1

18
مسـتقيم و مسيرالكتروني در . كنند هاي ثابتي عبور مي مطابق شكل زير از دو سيم راست موازي و بلند در راستاي قائم جريان -199

ر حركت الكتـرونمسي ،جا كنيم است جابهسمت ر موازات خودش به را به) 2(اگر سيم . در راستاي دو سيم در حال حركت است
از(ترتيب از راست به چپ در كدام جهـت هسـتند؟    به) 2(و ) 1(هاي  هاي عبوري از سيم جريان. شود يل ميسمت راست متما به

.)نظر كنيد صرفو از وزن الكترون ميدان مغناطيسي زمين 
باال، پايين) 1
باال، باال) 2
پايين، باال) 3
پايينپايين، ) 4

؟گيرند قرار مي  بندي مواد مغناطيسي ترتيب از راست به چپ جزء كدام دسته از تقسيم سديم، بيسموت و نيكل به -200
مغناطيسي ـ پارامغناطيسي ـ فرومغناطيسيديا) 1
امغناطيسيپارمغناطيسي ـ پارامغناطيسي ـ پارا) 2
پارامغناطيسي ـ ديامغناطيسي ـ فرومغناطيسي) 3
مغناطيسي ـ پارامغناطيسيدياطيسي ـ امغناپار) 4

(۲)(۱)

e-v


www.Kanoon.ir
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اند؟ از مطالب زير به درستي بيان شده مواردكدام  -201
2اتيلن گليكول داراي فرمول شيميايي ) آ 4 2C H O  به عنوان ضد يخ كاربرد داردبوده و.
.ل هستنددر هگزان محلوخوراكي، سه گونه  نمكوازلين و  ،از ميان بنزين، روغن زيتون) ب

:استس مقابلياوره داراي ساختار لوو) پ
O
||

| |
H H

H N C N H   

.در روغن زيتون استموجود ن ژاي هيدروه نصف تعداد اتم ،هاي هيدروژن موجود در وازلين تعداد اتم) ت
ـ پ آ) 4 ب ـ ت )3 پ ـ ت )2 ـ ب  آ) 1

صحيح است؟ گزينهكدام  ،با توجه به شكل مقابل -202
.تواند در آب حل شود اين مولكول نمي ،Aبر بخش Bبه علت غلبه بخش )1
.تأثير دارد شويندهكنندگي اين  نوع پارچه و نوع آب بر قدرت پاك) 2
3 (B بخش آب دوست وA  باشد گريز صابون مي آببخش.
.شود به مولكول چربي متصل مي Aصابون از قسمت بخش آنيوني) 4

؟هستندچند مورد از مطالب زير درست  -203
.هاي متفاوت است لكولي با اندازههاي مو حاوي توده ،مخلوطي ناهمگن ،يدكلوئ ●
2Caهاي  اندكي از يونمقادير  ،هاي مناطق كويري در آب دريا و آب ● (aq)  2وMg (aq) وجود دارد.
.در نظر گرفت ها و محلول هايدئتوان همانند پلي بين كلو را مي ها سوسپانسيون ●
.كنند هاي گوناگون گياهي يا جانوري با سديم هيدروكسيد تهيه مي صابون جامد را از گرم كردن مخلوط روغن ●
.هستند) با جرم مولي زياد(استرهاي بلند زنجير  ها مخلوطي از اسيدهاي چرب و پلي چربي ●
1 (3 2 (4 3 (1 4 (2 

رو، كدام گزينه صحيح است؟ با توجه به تركيبي با ساختار روبه -204
.اتم كربن وجود خواهد داشت 18گريز آن  باتم هيدروژن باشد، در بخش آ 25 داراي و سيرشدهآن  Rاگر بخش) 1
.آيد دست مي به صنعتدر  ساده يه در صنايع پتروشيمي، طي واكنشييك پاك كننده غيرصابوني است كه از بنزن و ديگر مواد اول) 2
.هاي صابوني در وجود حلقه بنزن است كننده تنها تفاوت آن با پاك) 3
.تقريباً يكسان استدر همان آب  RCOONaكنندگي تركيبي با فرمول قدرت پاك با  كنندگي آن در آب سخت قدرت پاك) 4

دقيقه 20 : وقت پيشنهاديآسايش و رفاه در ساية شيمي+ ها در خدمت تندرستي  مولكول
44تا  1 هاي صفحه: 3شيمي 

AB

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدف3شيمي هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10د از چن

عالوه بر كارنامة عـادي بـه )آزمون مطابق با كنكور 3ارديبهشت و  27فروردين،  16و  7بهمن،  5دي،  21آذر،  16(هاي ويژه  در آزمون :توجه
 .را دريافت كنيد 98تراز مشابه با كنكور  شود، تا التحصيالن تجربي داده مي شما يك كارنامة مشترك با فارغ
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. . .  جز بههستند،  نادرستهاي زير  تمام عبارت -205
.يابد افزايش ميها  آنكشي  كنندگي و ميكروب زودن تركيب سديم فسفات به مواد شوينده، خاصيت ضدعفونيفبا ا) 1
.شود هاي پوستي استفاده مي هاي صورت و قارچ دار براي از بين بردن جوشدگوگرهاي  از صابون) 2
.هستندطبيعي به دليل داشتن افزودني شيميايي براي موهاي چرب مناسب  هاي صابون) 3
.كنند ها تركيبات كلردار اضافه مي نندگي مواد شوينده در آب سخت، به آنك براي افزايش ميزان پاك) 4

درست است؟ كدام عبارت -206
.ي خنثي هستندياه اغلب داروها، از نظر اسيدي يا بازي بودن، تركيب) 1
.آب بستگي ندارد pHزندگي بسياري از آبزيان به ميزان) 2
.ميزان رسانايي برابري دارند و بودهزها رساناي جريان الكتريكي محلول اسيدها و با) 3
.است 7 تر از كمدر دماي اتاق ها  آن pHو  بودهراي اسيد ها دا اغلب ميوه) 4

است؟ نادرستاي سوانت آرنيوس و نتايج آن ه هاي زير در مورد پژوهش از جمله چه تعداد -207
.كرد هاي آبي كار مي ل او بر روي رسانايي الكتريكي محلو ●
.يك مبناي علمي توصيف كرد نخستين كسي بود كه اسيدها و بازها را بر ●
.هاي هيدروژن است داراي اتمدر ساختار خود زيرا  ؛رود كلريد يك اسيد آرنيوس به شمار مي گاز هيدروژن ●
.شود رود، زيرا در آب سبب افزايش غلظت يون هيدروكسيد مي سديم هيدروكسيد جامد يك باز آرنيوس به شمار مي ●
3) 4 2) 3 1) 2صفر) 1

است؟ نادرستك از مطالب زير ي كدام -208
.پذير است هر واكنش تعادلي حتماً برگشت) 1
.ها بستگي ندارد وردهاها يا فر در دماي ثابت به مقدار اوليه واكنش دهنده مقدار عددي ثابت تعادل،) 2
.معياري براي ميزان پيشرفت واكنش است ،مقدار عددي ثابت تعادل) 3
.ها با هم برابر است ها و فراورده دهنده در زمان تعادل غلظت واكنش) 4

محلول هر چهار اسيد در شرايط يكسان(كدام مقايسه در مورد رسانايي الكتريكي محلول آبي اسيدهاي زير صحيح است؟  -209
.)دما و غلظت قرار دارندازنظر 

1( H SO HNO HNO HCN2 4 3 2   2( H SO HNO HNO HCN2 4 3 2  
3( H SO HNO HCN HNO2 4 3 2   4( H SO HNO HNO HCN2 4 2 3  

پذيرند، كدام انجام ميهاي اولية برابر  با غلظتهاي فرضي يونش اسيدهاي زير كه هر دو در شرايط يكسان  با توجه به واكنش -210
74است؟ نادرستها  گزينه در رابطه با آن 5 10aK /  a)HA(aq) H (aq) A (aq) 

ab)HB(aq)بسيار بزرگ H (aq) B (aq) K   

1(HB نسبت بهHA استتري  اسيد قوي. 

.تر است كم Bهاي نسبت به غلظت يون Aهاي غلظت يون) 2
3(HA برخالفHB شود به ميزان جزئي در آب يونيده مي.
.شود دو برابر مي يونش آنثابت  ،(a)واكنش كننده در هاي شركت با دو برابر كردن غلظت هريك از گونه) 4

.)شود در دماي اتاق انجام ميرو  فرايند روبه( است؟ نادرستكدام عبارت  روبروبا توجه به شكل  -211
.اضافه شده است نيوسباز آر) 1(در فرايند ) 1
.است 7برابر  pH) 3(در حالت ) 2
.توان از آمونياك و آهك استفاده كرد مي) 2(در فرايند ) 3
پاي) 4 در فرايند ااگر Hغلظت) 1(ن O3 ، 104 10 غلظـت باشـد، برابـرOHمـوالر

/ 52 5 10 موالر خواهد بود.
3( )

بي
نس

ت 
غلظ
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محلـولر حجـم  از تغيي(محلول حاصل كدام است؟  pH. كنيم ليتر آب حل مي ميلي 200پتاسيم اكسيد را در  مگر ميلي 188 -212
شود صرف 5( ).نظر 0 7log /139 و 16K ,O : g.mol ( 

1 (/11 7  2 (/10 3  3 (/5 3  4 (/12 3
كدام مطلب درست است؟. سوزآور و آمونياك استسود هاي  محلول از اي شكل داده شده، نماي ذره -213

در آب، بـه طـور ژنيآمونياك به دليل تشكيل پيوندهاي هيـدرو ) 1
.شود جزئي به شكل مولكولي حل مي

حــل شــدن در آب، طبــق معادلــة بــر اثــر  سودســوزآور ) 2
NaOH(s) Na (aq) OH (aq)   بـــه طـــور كامـــل

.يابد يونش مي
تعــــادلي ةتشــــكيل ســــامان ،انحــــالل آمونيــــاك در آب) 3

NH OH(l) NH (aq) OH (aq)4 4 دهد را مي.
هـاي حاصـل از در اثر حل شدن آمونياك در آب، انـدك يـون  ) 4

.ه نشده در تعادل هستنددهاي يوني يونش آن با مولكول
؟هستندچه تعداد از مطالب زير درست  -214

.تواند فلز روي را در خود حل كند اسيد درون معده مي) آ
8پرين با فرمول مولكولي آس) ب 8 4C H O شود سبب تشديد سوزش معده و خونريزي آن مي.
.است 6ها برابر  وردهاها و فر دهنده واكنشمنيزي و اسيد معده پس از موازنه، مجموع ضرايب  شير مادة اصلي در واكنش) پ
كننـدگي بـه به همين علت بـراي افـزايش قـدرت پـاك     ؛استآرنيوس يك اسيد ) جوش شيرين(كربنات  سديم هيدروژن) ت

.شود ها اضافه مي شوينده
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

:دنده را پيش و پس از يونش نشان مي HA(aq)هاي موجود در محلول اسيد  نمودارهاي زير غلظت گونه -215

HA

(mol.L )

(غلظت)
	وهنش از پ�ش

HA

	وهنش از پس

-1
(mol.L )

(غلظت)
-1

H A

0/2 0/20/2

-+

11بـا چگـالي    2B(OH)ليتري از باز قوي  2با همان غلظت اوليه وارد محلولي  ار ليتر از اسيد باال ميلي 500اگر  5/ g.mL و
1درصد جرمي  كند؟ قدر تغيير مي هچ يمحلول باز pHيند خنثي شدن، كنيم، از لحظة شروع تا اتمام فرا /8

1
22 0 3 3 0 5 180(log / , log / ),(B(OH) g.mol )  

1 (/0 1  2 (/0 2  3 (/0 3  4 (/0 4
؟هستندهاي زير درست  چند مورد از عبارت -216

 شود ساخت كه در آن انرژي الكتريكي به انرژي شيميايي تبديل ميباتري ليمويي يك توان  با دو تيغة مس و روي و يك ليمو مي.
 شود مولدي است كه در آن بخشي از انرژي الكتريكي مواد به انرژي شيميايي تبديل مي ،باتري.
 ها در شرايط مناسب به يكديگر است گيري از انرژي ذخيره شده در فلزها، اتصال آن هاي بهره يكي از راه.
 يك ابزار روشنايي است كه از المپ چراغ خورشيديLEDسلول خورشيدي و باتري غيرقابل شارژ تشكيل شده است ،.
1(4 2(3  3(2  4(1 
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درست است؟ مطلبكدام  -217
.دهد واكنش نمي Pbو Auدر حالي كه با ،دهد اكسيژن نافلزي فعال است كه با اغلب فلزها واكنش مي) 1
.دهند تمام فلزات در واكنش با نافلزات به صورت كاهنده عمل كرده و الكترون خود را از دست مي) 2
.شود هيدروژن و تركيب يوني ميگاز دهند كه منجر به توليد  ا واكنش مياغلب فلزات با اسيده) 3
.يابد دماي آن افزايش مي رنگ شده و سولفات در واكنش با تيغه روي به تدريج بي(I)محلول آبي رنگ مس) 4

030سولفات در دماي  (II) هاي فلزي درون محلول مس هايي از قرار دادن برخي تيغه جدول زير داده -218 C كدام. دهد را نشان مي
گزينه صحيح است؟

.است اكسنده Cكاهنده و CuSO4،Cu2با محلول  Cدر واكنش فلز) 1
Aصورت هاين فلزات ب كاهندگييب ترت) 2 B Cu C   است.
.نگهداري كرد Aتوان درون ظرفي از جنس را مي B2محلول حاوي يون) 3
.ز جنس مس نگهداري كردتوان درون ظرفي ا را مي Cمحلول حاوي يون) 4

؟هستندهاي زير پس از موازنه، چند مورد از مطالب زير درست  با توجه به واكنش -219
4 3 21)Cr Sn Cr Sn    

2 2 42)Sn Cu Sn Cu     
.است 2، سه برابر ضريب استوكيومتري گونه كاهنده در واكنش 1ضريب استوكيومتري گونه اكسنده در واكنش ) الف
.برابر است 2و  1 هاي ضريب استوكيومتري گونه كاهنده در واكنش) ب
.، سه برابر ضريب گونه اكسنده در همان واكنش است2در واكنش ها  گونهمجموع ضرايب استوكيومتري ) ج
.تر است بيش 2كاهندگي گونه كاهنده در واكنش قدرت ، از 1كاهندگي گونه كاهنده در واكنش قدرت ) د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

10سولفات با غلظت (II)ليتر محلول مس ميلي 400م را درون ياي از جنس آلومين تيغه -220 2/ mol.L پس از. دهيم قرار مي

2136مبادله 12 10/  الكترون بين اكسنده و كاهنده، نسبت
2
3

[Cu ]

[Al ]




قدر است؟ هدر محلول چ 

1( 1     2( 2  3( /2 54( 4

 ...جز  به، اند نادرست زير موارد همه -221
Nپذيري زياد وجه به واكنشبا ت) 1 (g)2 ها است ترين آن كنند كه آمونياك يكي از مهم از آن در صنعت تهيه ميرا ، امروزه مواد گوناگوني.
.آوري گردد ع جمعبه صورت ماي و شود كه هيدروژن و نيتروژن باقي مانده جايي سرد مي ها براي توليد آمونياك، مخلوط واكنش تا آن در واكنش) 2
Nدر واكنش) 3 (g) H (g) NH (g)

ــه  ــرايط بهينـ  شـ
2 2 33 2  درجـه سلسـيوس و 450اتمسفر، دمـاي   200، شرايط بهينه، فشار

.است Feگركاتاليز
C)لااناتدر برخي كشورها از ) 4 H OH)2 .شود ميهاي فسيلي استفاده  به عنوان سوخت سبز به جاي سوخت 5

دقيقه 10 :وقت پيشنهاديآب، آهنگ زندگي+ ردپاي گازها در زندگي 
107تا  81هاي  صفحه: 1 شيمي

نةاشن
فلز شيميايي

نشدماي مخلوط واك
)0معين پس از مدتي C)

A40 
B36 
C30 

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدف1شيمي هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 
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12/گاز اكسيژن مورد نياز براي تبديل  -222 اكسيد براي اكسايش چنـد گـرم گلـوكز كـافي تري اكسيد به گوگرد دي گرم گوگرد 8
132)اند نشدهموازنه  ها واكنش(است؟  16 12 1(S , O , C , H : g.mol )   

2 2 3SO (g) O (g) SO (g) 

6 12 6 2 2 2C H O (aq) O (g) CO (g) H O(l)  

1(3 2(/4 53(6  4(9 
1/تون به انـدازه  سفشار درون پي ،، اگر در دماي ثابتكه مربوط به يك سيلندر با پيستون متحرك است زيربا توجه به شكل  -223 5

تر خواهد شد؟ افزايش يابد، ارتفاع پيستون چند درصد از مقدار اوليه خود كمفشار اوليه برابر 
1(40% 
2(60 % 
3( 67% 
4 (33 % 

چند مورد از مطالب زير صحيح است؟ -224
درشـت ،كـره سـنگ  مربـوط بـه    هـاي  واكـنش كه در  در حالي ،دان يل شدهكهاي كوچك تش كره و زيست كره از مولكولهوا ●

.ها نقش اساسي دارند مولكول
0از  قسمتي ● 97ها و زمين را چشمه ةهاي كر درصد آب /65 .دنده تشكيل مي ها ها را اقيانوس آن درصد /2
.آيد يند تقطير به دست مياي فرطست كه در هواي پاك تقريباً خالص ا نآب بارا ●
.كنش دارندشيميايي با يكديگر برهم فرايندهاي نها از طريق تهاي گوناگون آن  زمين از ديدگاه شيميايي پوياست و بخش ●
1 (1  2 (2  3 (3 4 (4 

؟هستندهاي زير درست  ارد از عبارتكدام مو -225
سـديم كلريـد منجـر بـه توليـد با محلولكلريد همانند واكنش كلسيم فسفات  ول سديملول نقره نيترات با محلواكنش مح) آ

.شود رسوب سفيد رنگ مي
.كند حل مي تر است كه حل شونده را در خود حالل جزيي از محلول با جرم بيش) ب
.محاسبه كرد 10000بر ppmتوان با تقسيم درصد جرمي را مي) پ
. دارد NaCl هايترين سهم را در كاربرد ها بيش بعد از تهيه گاز كلر، فلز سديم، سود سوزآور و گاز هيدروژن، ذوب كردن يخ در جاده) ت
پ و ت) 4و پ آ) 3 ب و پ ) 2 ت  و آ) 1

برابر است؟زير  هاي نسبت تعداد آنيون به كاتيون در واحد فرمولي آمونيوم كربنات با اين نسبت در كدام يك از گونه -226
كلسيم نيترات) 4ليتيم سولفات) 3 فسفات  (II) آهن) 2 منيزيم هيدروكسيد ) 1

1/درصد جرمي آمونيوم نيترات با چگالي  16غلظت مولي محلول  -227 ليتر برابر كدام است؟ گرم بر ميلي 2
11 14 16(H ,N ,O : g.mol )  

1(/4 8 2(/1 23(/2 4 4(/0 6
سـولفات واكـنش ليتر از محلول سـديم  ميلي 800كلريد به طور كامل با  درصد جرمي كلسيم 3ليتر از محلول  ميلي 800اگر  -228

چگـالي محلـول كلسـيم كلريـد(شـود؟   توليـد مـي   رسـوب است و چند گرم  كدامسولفات  دهد، غلظت مولي محلول سديم
11 85/ g.mL 116)استO : g.mol )،S  32، Cl / 35 5،Ca  40،23Na  (
1 (/ /24 48 0 18 2 (/ /54 40 0 18 3 (/ /54 40 0 50 4 (/ /24 48 0 50

{h
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Clدرصد جرمي يون. كنيم را با يكديگر مخلوط مي 2CaClموالر  2ليتر محلول  ميلي 200و  NaClموالر 1ول لليتر مح ميلي 200 -229

140Ca(در محلول حاصل كدام است؟  : g.mol ،35 5Cl / ،23Na ( ،) 11چگالي محلولg.mL فرض شود(.
1 (/8 875  2 (/6 875  3 (/8 675  4 (/6 675

43اگر  -230 غلظـت يـون ،برسـانيم  100mLدست آمـده را بـه    هب را در آب حل كرده و حجم محلول XBrگرم از نمك  ميلي /5
X (aq) 35در آن برابرppm عنصر. شود مي X  ـ (كدام است؟ در نظـر 11g.mLدسـت آمـده را برابـر     هچگالي محلول ب

180). يدبگير 7 23 39 85 5(Br ,Li ,Na ,K ,Rb / :g.mol )    
1(Li  2(Na  3(K  4(Rb

؟هستند نادرستچند مورد از مطالب زير  -231
.دهد اي از زمان رخ مي در چه گستره ،دهد هر تغيير شيميايي ست كه نشان ميآهنگ واكنش كميتي ا) الف
.هاي قديمي نشان دهنده واكنش بسيار كند تجزيه سلولز كاغذ است زرد و پوسيده شدن بسياري از كتاب) ب
.كنند و شكننده توليد مي دزنند و زنگاري تر اشياي فلزي در هواي مرطوب به كندي زنگ ميهمة ) پ
.شود باعث تشكيل سريع رسوب سفيدرنگ نقره كلريد مي ،افزودن محلول سديم كلريد به محلول نقره نيترات) ت
3) 4 2) 3  1) 2صفر) 1

؟است نادرستكدام عبارت در مورد آن  ،هاي يك واكنش گازي برقرار باشد وردهاها و فر اگر رابطة زير ميان واكنش دهنده -232

 واكنـــش

1
22 41 3

4

nCnA nB nD
R

t t tt

  
     

  
 

/برابر  B ةاگر سرعت متوسط توليد ماد) 1 mol.L .s1 10 5   باشد مجموع سرعت مصرفA وC  برابر/ mol.L .s1 10 375   خواهد بود.
.هاي زماني يكسان برابر يك است در بازه Dبه مقدار تغيير مول Aتغيير مولنسبت مقدار ) 2
Aمعادلة واكنش به صورت ) 3 C B D8 12   است. 

.رين افزايش را خواهد داشتت بيشبرحسب مول  Cبا گذشت زمان معين، مقدار مادة ) 4
ـ«شـيب نمـودار   اندازة  انجامد، اكسيد مي اكسيد و كربن كه به توليد آهن خالص و كربن دي (III)ميان آهن در واكنش  -233 مـول

تـر اسـت؟ كـم تـر و   بـيش  كننده در واكنش هاي شركت ديگر گونهبه ترتيب از ) بدون در نظر گرفتن عالمت(كدام ماده  »زمان
).ها را از راست به چپ بخوانيد گزينه(
1 (CO C2 2 (Fe O CO2 3 23 (Fe O Fe2 3 4 (Fe Fe O2 3

دقيقه 10 : وقت پيشنهاديدرپي غذاي سالم
96تا  77هاي  صفحه: 2شيمي 

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
:خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدف2شيمي هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 
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2مول گاز  10مقدار  -234 5N O اگر سرعت متوسط. شود مطابق واكنش زير تجزيه مي وسربستة دو ليتري وجود دارد  در يك ظرف
1واكنش  10 125/ mol.L .min  مجموع غلظت موالررسد و در پايان واكنش  پس از چند ثانيه واكنش به پايان مي ،باشد

2 قدر است؟ هها چ وردهفرا 5 2 22 4N O (g) NO (g) O (g) 

1 (25 1200  2 (/12 5 1200  3 (25 120  4 (/12 5 120

؟نيستكدام يك از مطالب زير صحيح  -235
 .دهند فلزهاي قليايي سديم و پتاسيم در شرايط يكسان به شدت با آب واكنش مي) 1

.شود رنگ مي ور اسيد آلي در دماي باال به سرعت بيمحلول بنفش رنگ پتاسيم پرمنگنات در حض) 2
 .كند به سرعت تجزيه شده و گاز هيدروژن توليد مي KIپراكسيد در حضور  محلول هيدروژن) 3

.شود لن پر از اكسيژن سبب سوختن آن ميارآن در داغ پاشيدن گرد آهن بر روي شعله و يا وارد كردن الياف ) 4
هـاي متفـاوت را نشـان پراكسيد در حضور كاتاليزگر مناسب در زمـان  جدول زير، حجم گاز حاصل از تجزيه محلول هيدروژن -236

2 تجزيةبا گذشت زمان سرعت . دهد مي 2H O ،..........  2و سرعت توليدO ،.......... ابتـدا تـااز  و سرعت متوسط واكنش تهفيا
2.ر دقيقه استليتر ب ..........پايان، برابر  2 2 22 2H O (aq) H O(l) O (g) 

1/كاهش ـ كاهش ـ ) 1 5 

1/كاهش ـ كاهش ـ) 2 875
1/ـ افزايش ـ  كاهش) 3 5 

1/افزايش ـ كاهش ـ ) 4 875
2مطابق معادلةدر ظرف چهار ليتري  Aمول تركيب 2 -237 4A(g) B(g) C(g)  ثانيه پس از شروع اگر سي. شود تجزيه مي

0برابر  Cغلظت ماده  واكنش، چند مول بر دقيقه خواهد بود؟در اين بازة زماني  A ةموالر باشد، سرعت متوسط مصرف ماد /125
1 (1  2 (/2 5  3 (/1 5  4 (2

هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت مقابل،با توجه به نمودار  -238
Aنـد از قبا استفاده از خاك باغچه نمودار مربوط به واكنش سوختن ) آ

.شود تبديل مي Bبه
باشـد نمـودار Kو Naكنش فلز قليايي با آب، اگر فلزات آن،در وا) ب
.باشد Bو Aتواند به ترتيب مي
د مربوط به واكنش كلسيم كربنـات بـانتوان ميCوA،Bنمودارهاي) پ

ــه ترتيــب در دماهــاي   ــدروكلريك اســيد ب درجــه 28و  25 ،20هي
.سلسيوس باشند

مربوط به واكـنش  نمودار ،قطره محلول پتاسيم يديد 2با استفاده از ) ت
2 تجزية 2H O ازB  بهC شود تبديل مي.

1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 
گـرم 50كيلـوگرمي،   70، اگر يك فرد رو روبهبا توجه به اطالعات جدول  -239

به تقريـب ،انرژي حاصل از آن) مصرف(براي سوزاندن  ،بادام خورده باشد
بـرايروي  آهنگ مصرف انرژي در پيـاده (روي كند؟  چند دقيقه بايد پياده

.)در نظر بگيريد 1190kcal.hرا فرد مورد نظر 
1(45  2(91  
3(54  4(78  

(min)زمان  2 4 6 8 10

O(L)2حجم  5 9 25/12 15 15
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شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي): ): سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي

2كنيم تا واكنش فرضي ليتري وارد مي 2را در يك ظرف  Aمول 4 -240 4A(g) B(g) C(g)  اگر بدانيم سرعت .انجام شود
9دقيقه  30يابد و پس از گذشت  درصد كاهش مي 50دقيقه، 10در هر  Aمتوسط مصرف مول گاز در ظرف وجود داشته /25

10كه  باشد، با فرض اين 20AR (t min)   0برابر 05 mol
/

L.min
هاي گازي موجود در ظرف پس از گذشت عداد مولت ،است

؟استدقيقه چه مقدار  20
1(/8 5  2(/7 53(8 4(7 

.ها دقت كنيد ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال گام پاسخآموزان گرامي؛ لطفاًً در هن دانش
شـروع به موقع

ي هـاي علمـي در ابتـداي برگـه     گويي به نظرخـواهي و سـؤال   زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  شروع مي به موقـعي شما  آيا آزمون در حوزه-294
)نظرخواهي آمده است

.شود غاز ميبله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آ) 1
.شود گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي پاسخ) 2
.شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3
.نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4

متأخـرين
شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش-295

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

مراقبـان
كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان-296

ضعيف) 4 متوسط) 3 خوب  ) 2 خيلي خوب) 1
ترك حوزه –پايان آزمون 

شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  در حوزهآيا -297
گاهي اوقات) 2 .شود ي ترك حوزه داده مي بله، قبل از پايان آزمون اجازه) 1
گاه خير، هيچ) 4   به ندرت) 3

ارزيابي آزمـون امروز
كنيد؟ ابي ميرا چگونه ارزي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي -298

ضعيف) 4 متوسط) 3 خوب) 2 خيلي خوب) 1
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