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 1صفحه  1مرحله  -(مومیعدفترچه ) مازآزمون                                                        ادبیات

 ارسال کنید. 20008585را به سامانه  20از به راهنمایی نیاز دارید عدد مکه برای ثبت نام در محصوالت در صورتی

 های زیر باشد ؟کدام گزینه، می تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه -1

 «وظیفه ، منّت ،  جود ، تقصیر ، تاک ، مطاع» 

 ،سپاسمکرَ،انگور،فرمانبر( 1

 معاشدرخت انگور،محبت،کوتاهی،( 2

 َرز،سخاَوت،مقرّری،شده اطاعت( 3

 فرمانروا،درخت انگور،مهربان،معاش(4

 است؟  درست ها واژه همۀ مقابل معنی گزینه کدام در -2

 (پایمردی: شفیع( )جامه:  قبا( )شیره:  عصاره( )کننده اقرار:  معترف)( 1

 (خالص:  فایق( ) رفتن:  پوییدن( )پادشاه:  ملِک( )شدن خودمانی:  انبساط)( 2

 (بو خوش:  نسیم( )گیاهان:  نبات( )ستاینده:  واصف( )برگ:  ورق( )3

 (مکر:  حلیه( )هدیه:  تحفه( )بخشنده بسیار:  کریم( )زیادی: مزید( )4
 

 است؟ آمده نادرست آن دربرابر  واژه چند معنی -3

( نیزار:بیشه)(عرب:تازی)(هیزم:بهیمه)(هکرای:کرای)(تباه:ضایع)(زیور:پیرایه)(بافرهنگ:ادیب)(آشکارکرده:نموده)

 گلبن :گل سرخ()قفا:پشت()(غرب کشورهایبه  متعلق: مغربی( )فورا: درحال)

 پنج( 4                           چهار( 3                             سه( 2                            دو( 1
 

 ها آمده است ؟متفاوت با  سایر گزینه امالیی غلط تعداد گزینه  کدام در -4

 صواب رکاب در پـــای نکنم چــرا کنم         سالح عِنــان در دست نــزنم چـرا زنم( 1

 ابــبت روی دوست ز ،بگردان عزم وصل ز        زودی اینبه رحذ اندر که گفت که را تو( 2

 است زلع مستی و مجذوب دل من متاع         است عمل زشتی نه عبادت حسن هزار( 3

 ارزـبگ دست از راقــــف ویـــــک رــس          ارـــزنه  هـــورن ده در قـعش الیـص( 4

 است؟به کار رفته امالیی غلط  گزینه  کدام در -5

 تا مغلوب حرص و آز نگردم. گذارم نمی قدم زیادتی طلب در و  جویم نمی نو منزلتی( 1

ی بشاخ آن درخت بیاویخت. عرمنزلی فرو آمد در سایه درختی، و شمشیر که داشت از ه بعضی غزاها به رسول خدا ب( 2

 .فرا رسید. رسول را خالی دید،شمشیر برداشت و قصد رسول خدا کرد

 مسکینا! عظمت سست و قصدت شکننده است از خدا یاری خواه تا به  کفران نعمت منسوب نشوی.( 3

 .شراع  نه و ماند قرار  نه را ما کشتی آن شدت از و استبخ غیب  مکمن از مخالف بادی( 4

 امالیی مشاهده  می کنید ؟ نادرستیدرابیات زیر در مجموع  چند  -6
 روزگار وضع آهنگ، شد که مطرب شو ساز      اللها در بهشت آمد ـمی بده ساقی که صهب الف(

 دارهـرعش دست ز دـافت یـنم انجم سبحه       او دوران در ولمعذ املـــع ونــچ را رخــچ ب(

 ارگز او دنگـخ توهنُ وشنــج از کند می      بگذرد ها انــــآسم کز انــراست ایـدع چون ج(

     نوبهار؟ باد خرج پیش چیست لـگ ردۀوخ  ذاتیش؟     سخای با باشد هـچ کان و رـبح لـدخ د(

 نامدار آن راث اهانـشهنش از رفرازستــس       دگر اتـــآی از اهلل مــبس چوهم رافتــش درهـ( 

 ( دو4( سه                3( چهار                   2( پنج                      1

 

 

 

 



 2صفحه  1مرحله  -(مومیعدفترچه ) مازآزمون                                                        ادبیات

 ارسال کنید. 20008585را به سامانه  20از به راهنمایی نیاز دارید عدد مکه برای ثبت نام در محصوالت در صورتی

 است؟ نادرست ادبیات تاریخ نظرگاه از  گزینه کدام -7

 .کرد بیان «سفرنامه»  کتاب در  را خویش سفر رخدادهای از بخشی ، پنجم قرنشاعر و نویسندۀ  ، خسرو ناصر( 1

 .  باشـند نیز ادبی ـ تخیّلی تواننـدمی آثارتعلیمی( 2

 .است شـده نگاشـته نیما دربارۀ که است احمد آل عاطفـی حـال و حسّ بیان «بـود ما چشـم پیرمرد» (3

 جای بر دیگران افکار و روزگار رخدادهای شـرح  یا خویش احـوال گزارش و خاطـرات ثبـت با اشـخاص که آثـاری( 4

 .دارد نام «سفرنامه»  گذارند می

 ؟ شود می  دیده آمیزیحس بیت چنددر  -8

 ر نباشد گو مباشکّر پر از شــبندبندش گ         د شکر در آستین  ـۀ نی راست  صد بنـالـن( الف

 شناس ردمـــم دارـــــمق و جــسنسخن            اســـقی روشن و دـــــدی رتشـوسیــنک( ب

 م  زبــان درکشید ـکه از هــر کـــه عــال      چــو سعـدی کســی ذوق خلــوت چشید     ( ج

 چو اوحدی سخن از آب دیده خـواهم گفت           گُــزیر نیست حــدیث مـــرا ز تر گشتن( د

 نشـد کــم  زهـــر چشمش از شکرخواب          د ـــــادام  را قنــــــی بــــخـرد تلــبُـن(هـ

 دو( 4                            سه(  3                     ارهچ(  2                  پنج (1

 درستی آمده است ؟های بیت زیر در کدام  گزینه بهآرایه -9

 تاس بسته بهتر بسیار را تو ابروی طـاق           آن کـه ابروی هالل عید را طـاق آفرید                  
 تام، مجاز جناس  ( ایهام ، استعاره،2                                  تشخیص ،ایهام استعاره، تشبیه ،(1
 کنایهتناسب ، مجاز ، تشبیه، ایهام( 4      اسب                          ـتن،  ادـ،تض، تشخیص  امـایه(3

 

 های داخل کمانک تماما درست است ؟رایهآ گزینه  کدام در -10

 تشخیص( –ان است  جای تو  ) جناس ناهمسان ـج ۀحقّا که در میان     دی از کنار من     ــه دور شــر چــرو اگـــای س (1

 استعاره( –چنان باشد )جناس تام  وگر میلم کشی در چشم میلم هم     ه  شمشیر از تو نتوانم که  روی دل بگردانم     ــب (2

 تضاد ( –تشبیه ) .گردد بر در هـــداختــان مــــست ه دامــــب هــــک    اهی       ـــد مـدانـه  بــر در آن  لحظــقیمت بح (3

 استعاره( – تشبیه )ار تــــا به یک  نفس نشکنی به  سنگ ـای           زنهپارهسنگی به چنــد ســــال شود لعل (4
 

 است؟ آمده درستی  به  گزینه کدام در« ، استعاره تلمیح ، آمیزی حس ، تعلیل حسن ، تشبیه»  های آرایه ترتیب -11

 شود آدم نظر، انــدازد سنگ بر ـرـاگ کوهکن               عشـق تن در کرد شیرین انـج را بیستون( الف

 تخـت ز آرد درــانـ اکـــخـ بـه را یــیکـ              ـتبخ ـاجت نهــد بــر ســر بــه را ییکـ( ب

 داشتی عزیزان ونـخ در کـه رانگشتانـسـ بر              دهدمـی گواهی رنگیـن اخـنــن همچنانـت( ج

 آفتـابــی   ســرو   ســر  بــر   نبـاشــد                بـاشــد  تـو بـالـای  بـه    ســروی  اگــر( د

 گرددمی زهــرآلـود نــاگاه زنـدگی آب کـه               یارب ، او لعل از دار دور کـامــانتلخ نگــاههـ( 

 جد ،  ، الف ، هـ ، ب( 4         هـ ، ب ، الف ، ج ، د (3           ، ج ب ، الف ، هـ ، د( 2     الف ، ج ، هـ ، د ، ب(1
 

 است؟ آمده درستی به گزینه کدام در زیر عبارت  اضافی و وصفی های ترکیببه ترتیب از راست به چپ تعداد  -12

 بیان اشخاص، حاالت توصیف و داستان مکان و زمان دقیق ذکر با را خویش سفر رخدادهای از بخشی ناصرخسرو»    
 چاشنی و طعم با را خویش تحصیل دوران کالس یک از ای خاطره سپهری «نقّاشی کالس» متن در. است کرده

 «.استنوشته طنز دلنشین
 سیزده -( چهار 4             چهارده –( سه 3         پانزده – چهار( 2پانزده            – سه( 1

 

 

 
 



 3صفحه  1مرحله  -(مومیعدفترچه ) مازآزمون                                                        ادبیات

 ارسال کنید. 20008585را به سامانه  20از به راهنمایی نیاز دارید عدد مکه برای ثبت نام در محصوالت در صورتی

  کدام گزینه حذف فعل به  قرینۀ معنوی به کار رفته است؟ در -13

   خسانند و عقل بی که خورد توان سوگند              ندارند میل چنان دیــدار بــــه که آنـــان( 1

 در حمــایت او زینـهار یـافت              از دهــر یـــافت تا ابـــدالدهر زینـــهارهـر کس کـه  (2

 هزار از یکی تو چون شود، انــدست بلبل             حزین صفیرت شور ودـــب انــــبست قــرون (3

 جدا شررباری آه نـم ویـم رـه ودـش گر            شود خالی من افسوس پر جان ممکن نیست( 4

 دارد؟ «نهادی » نقشه ای است که آن واژمضاف الیه واژه گزینه کدام در بیت انتهای پیوستۀ ضمیر -14
 رازش بپـوشد کــه نتــــوانــد آبگینــه          عشق غـم بپـوشـم کـــه آمــد دلم در بارها (1

 بسراید سحــری بـــر طــرف گلــزارش     بلبل مست      اوت کند ارـــه تفــان را چــباغب (2

 شکــرانــه جـــان  ببازم گر آورند بازش          ازم ــــذاشت بـــم زارم  گــازنینـار نــآن ی (3

 نازش از چشم و بـاشدنمی بــاز سخن به          دوست لب شیرین که  دگرباره کردیم چه  تا (4

 است ؟متفاوت با سایر ابیات  گزینه کدام -15

 تو را ز اهل کمــال آن  زمــان حساب کنند              کــه از دل تـــو غــــرور کمــال برخیزد( 1

 تو را با آن  غرور حسن  و ناز و سرکشی جانا             کجا از دست بر خیزد که بـا درویش بنشینی( 2

 ـه علم کس بـه کمال از رگ گردن نشود  بر میــاور ســـر دعــوی ز گـــریبان غرور             کـ( 3

 کبـــر و ریـــا گـذار که کس با غرور نفس              محرم نگشت در حــرم کبـــریــای دوست( 4
 

 

 ؟ دارد مشترکی مفهومابیات کدام با  زیر عبارت -16

 «. دارم همی شرم  بنده زاریِ و دعا بسیاری از که برآوردم امیدش و کردم اجابت دعوتش »

 میگویی؟ چه آری؟می عذر یا میکنی؟ اجابت         گردانی رنجه را قدم من سوی که خواهم دمی (الف

  ـیلدلــ است ـابتاجـــ ـودوجـــ ربــ          ـلقیــبی ـادعـــ ـاحبصـــ از ریـهگــ( ب

   را شبگیر نالۀ کمنـد ــنکـــ ـاطیاحتیـ         یافتن اجــابت قصر بـــر راه ـانآسـ نیست(  ج

 حزین و نـــاالن و ــانگــریـ ـودبــ تـا         زمین بــر آدم آمــــد ـریهگـــــ ـربهــ(  د

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

 دارد؟ زیربیت  تناسب را باکمترین مفهوم کدام گزینه  -17

 «چه باک از موج بحر آن راکه باشد نوح کشتیبان؟          چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان ؟»       

 باش لشکر نـــزمی روی نـــمک پشت وــگ بخت         اشـب دشمن جهان دو هر و شو یار گو دوست (1

 ه تهنیت آید به  روزنمــــه  بــــد و مــخورشی     ور سـایۀ عنــایت تـــو بــــر ســـرم فتــد     ( 2

 گــــاه جم دارد اگــــر غلط نکنـــــم  تکیـــهایت ساقی         ــد بر عنــــه  تکیه  زنـــی کـکس (3

 صدرنشین هیچ ردستــنک تکیه وــــت از هــــب          حکم ۀ)بالش(وساد در که ریـده ۀیگان آن تو (4
 

 است؟ متفاوت بقیه با معنایی نظر از گزینه کدام -18

 رهایی روی بُوَدش دوزخ آتشِ از مگر              گوید تو توحید هـهم اییـسن دانــدن و لب (1

 شکایتی  دوزخ ز نیست که بیا اقیــد              سـدهمی دست رُخَش خـیـــال ار آتـش در( 2

 خویش             یک سر موی ندانم که تو را ذاکر نیستسر موییم  نظر کن  که  من اندر تن ( 3

 نیست دوام بر عبادت  مستدام ذکر بی              نفس یک فیض نشــوی حق ذکــر ز غافـل( 4
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 تناسب کمترین «مَعرِفَتِکَ حقّ عَرَفناکَ ما: که منسوب تحیّر به جمالش حلیه واصفان» عبارت با گزینه کدام مفهوم -19

 دارد؟ را معنایی

 پای دارد ونـچ دایـخ رفتـمع در             دست از ُدرد ای جرعه به شود که عقلی( 1

 دـرس اتشـصف ورــغ هـب فکرت هـن             دـــرس شـــذات هـکُن در ادراک هــــن( 2

 حیرانند نظران صاحب نهآی درآن که            نرسد اعمی پرّه شب به خورشید لــوص( 3

 ترای ناید از آنش به دهن شیرینجامی از وصف لبت گر نشکیبد چه عجب          نکته (4
 

 کدام گزینه تکرار شده است  ؟بیت زیر در  تلمیحیمفهوم  -20

 به نــام کــردگار هفت افالک                  کـــه  پیدا کرد عالـــم  از کفی خاک         

 اک نهـر خــــــالص بـــــو روی اخـــبگ               هـن الکـاف رــــب زتـع ایـــپ وـــمگ  الف(

 رش رفیعـر قدمش فرش کند عـر به زیـهرکه چون خاک شود پست به درگاه خدا               سب( 

 اک را   ـان  بخشید و ایمان خــه جــــآن ک           اک را   ــــرین پـــان آفــــــرین جــــج( آف

 کند گم ردمیـــم ار دــــاشــــب بــعج               کند ردمـم اکـــخ از هـــــک داییــــخد( 

 دارد  اکـــــخ از رشتـــــس آدم یــــبن         نیست      مردمی وی در که آن ردستـم هـن هـ(

 ج،الف،د(4                          ،ب،هـ د(  3                       ج،ب،هـ(2                      هـ،ج، د(1
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ُموا ِِلَْنفُِسُكْم ِمْن َخْيٍر تَِجُدوهُ ِعْنَد  -21 َكاةَ ۚ َوَما تُقَِدِّ ََلةَ َوآتُوا الزَّ ِ {:}َوأَقِيُموا الصَّ  َّللاَّ

 .یابید می خداوند نزد را آن بفرستید پیش خود برای نیک کار از را هرچه و بدهید زکات و دارید پا به را نماز و( ۱

 .یابیدمی خداوند نزد را آن فرستید،می پیش خود برای خیر از آنچه و کنید پرداخت زکات و بخوانید نماز ( و2

 خواهید خداوند نزد خود برای را آن فرستیدمی پیش خیر کار از آنچه و کنید پرداخت زکات و دارید پا به را نماز و( ۳

 .یافت

 .یابیدمی خداوند نزد را آن کنید تقدیم خیر از خود برای چه هر زیرا بدهید زکات و دارید پا به را نماز باید و( ۴

 علی حقائبکم ضعوا: لهم قلت طهران، فی االُسبوع فی الواحد اليوم يلبث أن يريدون الِّذين السِّياح المطار فی رأيت عندما» -22

 «:!منها معاجمکم أخرجوا و االرض

: گفتم هاآن به دیدم را کنند اقامت تهران در هفته در روز یک خواستندمی که را گردشگرانی قطار در که هنگامی( ۱

 ! شد خارج آن از هایتاندانشنامه و افتاد زمین روی هایتانکیف

: گفتم هاآن به کنند اقامت تهران در هفته اول روز خواستندمی که دیدم را گردشگران فرودگاه در که هنگامی( 2

 ! شد خارج آن از هایتاندانشنامه و افتاد زمین روی هایتانکیف

 خود هایکیف: گفتم هاآن به بگردند تهران در هفته اول روز خواستندمی که دیدم را گردشگرانی قطار در که زمانی( ۳

 ! بیاورید در آن از را خود هایلغتنامه و بگذارید زمین روی را

 گفتم هاآن به دیدم، کنند اقامت تهران در هفته در روز یک خواستندمی که را گردشگرانی فرودگاه در که هنگامی( ۴

  !بیاورید در آن از را هایتانلغتنامه و بگذارید زمین روی را خود هایکیف

 تثبِّت حتِّی صباحا   أربعين هلل تخِلص أن فعليک لسانک علی قلبک من الحکمة ينابيع تظهر أن تحبِّ  إنِّک أعلم أنا» -23

دقة و التوحيد و الورع بر و القلِّة فی الصِّ  «:!نفسک فی الغضب عند الصِّ

 خدا برای صبح چهل که باید پس. شود آشکار زبانت بر قلبت از حکمت هایچشمه که داریمی دوست تو میدانم من( ۱

 ! سازی استوار خود در را عصبانیت در صبر و نیازمندی هنگام بخشش یکتاپرستی، پارسایی، تا شوی خالص

 تا شو خالص خدا برای صبح چهل پس.  گردد آشکار زبانت بر قلبت از حکمت، منابع که داری دوست تو دانممی من( 2

 ! شود استوار تو در عصبانیت در صبر و نیازمندی هنگام بخشش یکتاپرستی، زهد،

 چهلمین که است واجب برتو پس کنی آشکار زبانت بر قلبت از را حکمت هایچشمه داری دوست تو که میدانم من( ۳

 ! سازی استوار وجودت در را عصبانیت در صبر و نیازمندان به بخشش یکتاپرستی، مهربانی، تا شوی خالص خدا برای صبح

 خدا برای صبح چهل که توست بر پس. داریمی دوست را زبانت بر  قلب از حکمت منابع آشکاری تو که میدانم من( ۴

 !شود استوار تو در عصبانیت در صبر و نیازمندی در بخشش یکتاپرستی، زهد، تا شوی خالص

 من فاُبعد يتناجيان اثنان کان إذا: المعلِّم نصحه عندئذ کَلمهما قََطعا هما و بينهما آخر طالب فدخل يتناجيان طالبان بدأ» -24

 «:!هناک

 آن در کردند قطع را کالمشان هاآن و شد وارد دو آن بر دیگری آموز دانش پس کردند گفتن راز به شروع آموزاندانش( ۱

 ! شو دور آنجا از پس گویندمی راز نفر دو که هنگامی: کرد نصیحت را او معلم هنگام

 معلم آنجا در کرد قطع را دو آن کالم و شد وارد هاآن بر دیگر آموزی دانش پس گفتند راز و کردند شروع آموزدانش دو( 2

 !شو دور هاآن از پس گویندمی راز نفر دو که هنگامی: کرد نصیحتش

 آن در کردند قطع را خود کالم هاآن دو، آن بر آخر آموز دانش شدن وارد با پس کردند گفتن راز به شروع آموزاندانش( ۳

 ! کن دوری آنجا از پس گویندمی راز نفر دو که هنگامی: کرد نصیحتش معلم هنگام

 معلم آنجا در شد قطع کالمشان دو آن و شد وارد دو آن بر دیگری آموز دانش پس کردند پچ پچ به شروع آموزدانش دو( ۴

 ! کن دوری آنجا از پس کنندمی پچ پچ نفر دو که هنگامی: کرد نصیحتشان

 (29-21ة أو التعریب أو المفهوم. )فی الجواب للترجم الدقِّ أو  الصحّا  عیّن 
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 «:کثيرا ! المضياف إمامنا زيارة اُحبِّ  إنِّی .المقدِّسة مشهد إلی سافرت ثمِّ  القرآن من إثنَين جزءين قرأت» -25

 زیارت را نوازمان مهمان امام که دارم دوست بسیار من. کردم سفرمقدس  مشهد به سپس خواندم را قرآن از دوم جزء( ۱

  !کنم

 !دارم دوست بسیار را نوازمان مهمان امام زیارت من.کردم سفرمقدس  مشهد به سپس خواندم را قرآن از جزء دو( 2
 !است داشتنی دوست بسیار نوازمان مهمان امام زیارت کردم. سفر مقدس مشهد به سپس خواندم را قرآن از دوم ( جزء۳

 !دارم دوست بسیار را است نواز مهمان که اماممان زیارت. کردم سفر مقدس مشهد به سپس خواندم را قرآن از جزء دو (۴

 الخطاء: عيِّن -26

      را کوشایی آموزدانش!: اُساعده أن استطع لم ولکّنی دروسی فی یساعدنی اّلذی المجتهد التّلمیذ أعرف( 1

 !کنم کمکش که نتوانستم من اما کندمی کمک من به هایمدرس در که شناسممی

    هایشاخه دارای درخت روی زیادی هایگنجشک!: النضرة الغصون ذات الشجرة علی کثیَرة عصافیر تعیش( 2 

 ! کنندمی زندگی تر و تازه

    در را دانشگاه این پدربزرگم!: ا  تلمیذ فاآل مئة منها تخّرج و الماضیة الّسنوات فی ةعالجام هذه ّجدی بنی( 3 

 ! اندشده التحصیل فارغ آن از آموز دانش هزار صدها و است ساخته گذشته هایسال

 تا او زیرا ببوس رو را مادرت هایدست و برو خانه به!: أبدا تعیش ال ألنّها اُّمک ید َقب ّل و البیت إلی إذهب( 4 

 ! کندنمی زندگی ابد

 :الصحيح عيِّن -27

 هابت ترین بزرگ شانه بر را تبر ابراهیم!: المعبد من ماهرب و ماخاف و األصنام أکبر کتف علی الفأس إبراهیم عَلَّقَ( ۱ 

 ! نکرد فرار پرستشگاه از و نترسید و آویخت

 را او که کسی برای خداوند زیرا پاخیز به دین برای یکتاپرستی با!: یعبده لمن یکفی اهلل ألنّ  حنیفا للدّین وجهک أقِم( 2

 ! است کافی بپرستد

 فرستاد راست راه شدن آشکار برای را پیامبران خدا!: الناس به ینتفع حتی المستقیم الصراط لتبیین األنبیاء اهلل أرسل( ۳

 ! ببرند نفع آن از مردم تا

 تاکید دیدن به انسان توجه به ما، کشور در قدیمی آثار همه!: بالدّین اإلنسان إهتمام تؤکّد بلدنا فی القدیمة اآلثار کل( ۴

 ! کردندمی

 :«درخشيدند!می ایپراکنده مرواريدهای مانند که ديدم را زيبايی یهاستاره آسمان صبح، در سه ساعت در» -28

 !المنتشرة کالّدرر یزهر جمیلة نجوما   رأیت الّسماء فی صباحا   الثّالثة الّساعة فی( ۱     

 !المنتشرة کالّدرر تزهر األنجم الجمیلة رأیت  الّسماء فی صباحا   الثّالثة الّساعة فی (2     

 !منتشرةکدر   یزهر جمیلة نجوما   رأیت الّسماء فی صباحا   الثاّلثه الّساعة فی (۳     

 !منتشرة کدرر تزهر جمیلة أنجما   رأیت الّسماء فی صباحا   الثّالثه الّساعة فی (۴     
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 عيِّن الخطأ: -29

 قصد فهموا مکسّرة أصنامهم النّاس رأیَ المّ !: فهمیدند را ابراهیم نیت دیدند شکسته را خود های بت مردم که هنگامی( ۱

 !ابراهیم

 !اإلمتحان لیل فی ناموا ما اّلذین هم الفلّاحون هوالء!: نخوابیدند امتحان شب که هستند کسانی همان برندگان این (2

  أن مّنا القریة هذه مستعینون شاء!: بنویسیم برایشان را هایشاننامه متن که خواستند ما از روستا این جویندگان یاری (۳

 !لهم رسائلهم نصّ نکتب

 الناس واصل و محرقة الّصحراء شمس کان!: دادندمی ادامه راهشان به سختی به مردم و بود سوزان روستا خورشید (۴

 !صعباً  طریقهم

 

«  ّمن الموارد هذه في اإلنسان یتحّرك أن هو الفخر العّزة،ولكنّ  و الفخر له سیجلب القدرة عند اإلنتقام أنّ  یتصّور اإلنسان لعل 

 .بالعفو المقابلة و نفسه أعماق في الخیر عناصر تحریك و النفس ضبط موقع

 العالقات في العفو أهّمّیة یوضيييييييّ  الشيييييييریف الحدیث هذا « !العدل و العفو ثوابهما یوَزن ال شيييييييیئان»(: ع) أمیرالمؤمنین قال

 الحق خط في الفرد سيييلوك أنّه إلي مضيييافا   العدل النّ  العدل، قرین أنّه علي یدلّ  اُخري جهة من و له، العالیة المرتبة و اإلجتماعیّة

 بالعواطف( تبدیلها) إسيييتبدالها و الكراهیة رفع یسيييبّب أخالقیة فضيييیلة هو بما العفو و المجتمع في النّظم مفاصيييل تقویة یسيييبّب فإنّه

 علي التعّدي و الظلم أشكال كلّ  یرفع اإلجتماعیّة الّدائرة في العنصرین هذین إقتران و اإلجتماعیّة، العالقات في المحبّة و اإلنسانیة

 «!اآلخرین حقوق

 :النِّصِّ  حسب الصِّحيح عيِّن -30

       !العّزه و بالفخر النّاس یواجه من علي یجود هللا إنّ  (2      !للعفو مستأهل غیر فهو االنتقام یرید اّلذي اإلنسان (۱     

 !مجتمعنا في النّظم لتقویة یسعون بالّذین العفو تصریخ (۴     !العادل المجتمع تشكیل في یؤثّر العفو أنّ  لنعلم (۳     

 :النِّص بمفهوم ارتباط له ليس ما عيِّن -31

 !تنجحوا بالمغفرة الغضب عالجوا (2                        !اهلل یرحمه ال الّناس یرحم ال من (۱     

 !المحسنین سبیل النّاس عن العفو (۴                               !ذنوبك من أكبر هللا عفو (۳     

 ... .النِّاس عن العافون: للفراغ الخطأ عيِّن -32

 !حقّا   أنفسهم یغلبون (۱     

 !الفائز السعید المجتمع یبنون (2     

 !قاتالعال في الموّدة أصحاب هم (۳     

 !معاملة   بالعدل عالجمی یعاملهم (۴     

 

 

 

 ( بما يناسب النِّص: 34-30اقرأ النص التالی بدقِّة ثمِّ أجب عن االسئلة ) 
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 ( .42-40عيِّن الصحيح فی االعراب و التحليل الصرفی)  
 «:يوضِّح» -33

 مجهول/ فعل و فاعله محذوف  -مجردثالثی -للغائب -( فعل۱     

 جملة فعلیّة(/ فعل و مع فاعله وضوحمزید ثالثی )مصدره:  -للغائب-( فعل2     

 فعل و فاعل  /مجهول -(ض ح: و االصلیة)حروف  -للغائب -مضارع( فعل ۳     

 خبرمعلوم/  –(توضی )مصدرة: ثالثی  مزید -مضارع( فعل ۴

 «:اآلخرين» -34

 إلیه  معرّف بال/ مضاف -اسم تفضیل -جمع مذکر سالم -( اسم۱     

 اسم الفاعل/ صفة  -مذکر -جمع -( اسم2     

 إلیه اسم تفضیل/ مضاف -معرفه -جمع مکسّر -( اسم۳     

 اسم الفاعل/ صفة -نکره -جمع -( اسم۴     

 عيِّن الخطاء فی ضبط الحرکات أو قراءة الکلمات: -35

 سبب کورونا!بُس عن َطریق الجّوال درّ م یُ الُمعَل ّ  (۱     

 هل تَعَلُم ضوء الشَّمس یَصل إلَینا بعد ثمانی دقائ ق؟ (2     

ه الُحبوب! (۳       ما َوَصفت  هذه الطَّبیبَة لی دواء إاّل هذ 

نیَن اإلهت   (۴      لم واج  َعلی ُکّل المؤم   ب!مام بالع 

 عين الخطاء: -36

 )القمر( رض و لیس ضیاؤه من نفسه!.....کوکب یدور حول األ (۱     

 ن(ص)الغ یکون تحت التّراب!....من أجزاء األشجار  (2     

 )الفُستان( لوان المختلفة!ة ذات األیّ ئ....من المالبس النسا (۳     

 هب()الذّ ! ةلی من الفضّ غ......من األحجار الجمیلة أ (۴     

 :الحسابيِّة عمليات عن الصِّحيح عيِّن -37

 عَشَر أربعة یساوی عشرة فی أربعة( ۱     

 تسعین یساوی عَشَر خمسة زائد سبعون و خمسة( 2     

 .ثالثین و إثَنین یساوی ثالثه علی تقسیم ستون و تسعة( ۳     

 .ّستین و أربعة یساوی عشرین ناقصُ أربعون و ثمانیة( ۴     

 

 

 

 

  (4٠-3٦: )التالیة األسئلة عن أجب 
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 عيِّن الصِّحيح: -38

فی الساااااعة الثامنة ذهبت أربعة أشااااخاص إلی البحر. ثم بعد دقيقتين ذهبت خمسااااة أشااااخاص آخرين أيضااااا . بعد 

 أشخاص فی البحر! ................. ت، کان.................ساعتَين رجعت ثَلثة أشخاص. فی الساعة 

 سبّعة –(العاشرة 4 سبعة  – ( الحادیة عشرة3      ستّة  –العاشرة ( 2         ستّة  –الحادیة عشرة  (1

 

 :الخطاعيِّن  -39

 ترتیبی( –)ترتیبی  !الرابعةبیت جارنا فی الساعة أمام باب  واحدا  وجدُت مفتاحا   (۱     

 ترتیبی( –)ترتیبی  !الخامسو هو یدرس فی الصف  إخوانک األعّزاء ثالثأعلم مّحمد هو  (2     

 اصلی( –)اصلی  !بقرة ثالث عشرةو رأیت  دقیقه وصلت إلی هذه القریة ثالث وعشرینبعد  (۳     

 اصلی( –)اصلی  ؟!أو اکثر سنة ثالثینو الغراب یعش  أمتار   ستّة غهل تعلمون أّن طول قامة الّزرافة یبل (۴     

 العدد؟ حذف مع الجملة معنی تتِّغير ال عبارة أیِّ  فی -40

 ،جزء مئة الّرحمة هللا جعل (۱     

 ،جزءا   تسعین و تسعة  عنده فأمسک (2     

 واحدا ! جزءا   األرض فی أنزل و (۳     

 والنّار! العداوة و الوجع رقالف کثیرة: قلیلها أربعة (۴     
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 باشد؟صحیح می« أفضَلُ العِبادۀ اِدمانُ التَفَکُّر فِی اهلل»چند مورد از موارد ز یر در ارتباط با حدیث  -41

 الف( تداوم اندیشه در خصوص قدرت الهی، برترین نوع عبادت است.
 سازد.ی خدا و قدرت او، بهار جوانی را پر طراوت میدربارهب( اندیشیدن مداوم 

 اند.ج( پیامبر )ص( ما را به استمرار تفکر در ذات الهی تشویق کرده

 ( صفر مورد4   ( سه مورد3   ( دو مورد 2  ( یک مورد1

 

 چند مورد از موارد زیر، با یکدیگر تطابق دارند؟ -42
 ای وجودش از خودش نیست.ند که شود هستی بخش: هر پدیدهالف( ذاتِ نایافته از هستی بخش / کی توا

 ب( ما چو ناییم و نوا در ما ز توست / ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست: نیازمندی جهان به خدا در بقا
 ج( یَسألَهُ مَن فِی السَّماواتِ و األرض: عرض نیاز دائمی موجودات به خداوند

 ( سه مورد4    ( صفر3   ( دو مورد2  ( یک مورد1

« آشکار شدن موجودات به علت منشاء آنها»و « همیشگی بودنِ فقر و نیازمندی نسبت به خداوند»هر یک از مفاهیم  -43

 یک از عبارات زیر مشهود است؟در کدام

  «اهلل نور السماوات و األرض»ـ « کلّ یوم هو فی شأن»( 1

 «رضاهلل نور السماوات و األ»ـ « واهلل هو الغنّی الحمید»( 2

 «یسألَهُ من فی السّماوات و األرض»ـ « واهلل هو الغنیّ الحمید»( 3

 «یسألَهُ من فی السّماوات و األرض»ـ « کلّ یوم هو فی شأن»( 4
 

ای وجودش از هر پدیده»و هم به عبارت « نیازمندی جهان به خدا در بقا»های زیر، هم به موضوع کدام یک از بیت -44

 اشاره دارد؟« خودش نیست

 توست ما چو کوهیم و صدا در ما زِ  /توست  زِ ناییم و نوا در ما ما چو (1

 کی تواند که شود هستی بخش /ایافته از هستی بخش نذات  (2

 هاییم و هستی های ما / تو وجود مطلقی، فانی نما ما عدم (3

 جان / تا که ما باشیم با تو در میان ی تو را ما جانِما که باشیم اِ (4

..................... بودن شناخت چیستی خداوند ...................... بودن وجود ما در برابر خداست که تجلی آن علت اصلی . -45

 در عبارت ...................... مشهود است.

 «تفکروا فی کل شیء» -محاط -ممکن (1

 «و ال تفکروا فی ذات اهلل» -محاط -ناممکن (2

 «شیء تفکروا فی کل» -محیط -ممکن (3

 «و ال تفکروا فی ذات اهلل» -محیط -ناممکن (4
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 اهد بود.افزایش ....................... در انسان در طول عمر خود، سبب درک بهتر ..................... و عامل ..................... او خو -46

 تقویت عبودیت -فقر و نیازمندی -خودشناسی (1

 تقاء معرفت و بینشار -فقر و نیازمندی -تقوا (2

 ارتقاء معرفت و بینش -آثار و جلوه های الهی (3

 تقویت عبودیت -آثار و جلوه های الهی -تقوا( 4

این حقیقت را  ،توان از آنباشد که میانس بیشتر و راز و نیاز انبیا و اولیای الهی با خداوند زائیده ......................... می -47

 مخلوقات به خداوند ......................... است.برداشت نمود که نیازمندی 

 مطلق -فهم آنکه خداوند سرچشمه وجود و کماالت آنهاست( 1

 نسبی -کمال حقیقی آنها و درک بهتر فقر خود در برابر خدا (2

 مطلق -کمال حقیقی آنها و درک بهتر فقر خود در برابر خدا (3

 نسبی -آنهاستفهم آنکه خداوند سرچشمه وجود و کماالت  (4

را بیان کنیم کدام گزینه نمایانگر این « لى اهللاِ نتم الفقراءُ اَ»اگر بخواهیم مخاطب و مفهوم متقابل عبارت قرآنی  -48

 موضوعات است؟

 «ماوات و األرضاهلل نور السَّ» -«أیها الناس» (1

 «ماوات و األرضاهلل نور السَّ » -«ها الذین آمنواأیّ» (2

 «نىو الغَو اهلل هُ» -«واها الذین آمنیّاَ» (3

 «نىو الغَو اهلل هُ» -«ها الناسیّاَ» (4

شود؟ فراد میااین دسته بندی شامل کدام « هاست.درک بهتر نیاز به خداوند ویژه دسته خاصی از انسان»اگر بگوییم:  -49

 همچنین این درک مولد چیست؟

 افزایش عبودیت و بندگی - الهی بخود در مسیر تقرّ  ارزشفراد آگاه به ا (1

 افزایش عبودیت و بندگی -افراد آگاه به رابطه خود با خداوند (2

 شناخت اسماء و صفات خداوند -افراد آگاه به رابطه خود با خداوند (3

  شناخت اسماء و صفات خداوند - ب الهیخود در مسیر تقرّ  ارزشفراد آگاه به ا (4
 

 داشته باشد،شناسایی ماهیت یا ............ امکان پذیر می شود.هرگاه ذهن ما توانایی..........را  -50

                                                       ذات-( تصویر سازی اجزاء2             ذات-( احاطه و دسترسی کامل1
 صفات-( تصویر سازی اجزاء4    صفات-( احاطه و دسترسی کامل3

 

ختیار از ویژگی های دنیایی انسان فت و گوی شیطان  و انسان می توان برداشت نمود که از دقت در کدام قسمت گا  -51

 که در آخرت بهره از آن ندارد؟ است

 «البته من بر شما تسلطی نداشتم و فقط شما را به گناه دعوت کردم» (1

 «نه من می توانم به شما کمکی کنم نه شما میتوانید مرا نجات دهید» (2

 «خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید امروز خودتان را سرزنش کنید نه مرااین » (3

 «خداوند به شما وعده ی حق داد اما من به شما وعده ای دادم و خالف آن عمل کردم» (4
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کدام پرسش است که اگر سایر کار ها فراموش شود ولی به آن پاسخ گفته شود،باکی برای انسان نیست و در بیان  -52

 امیر المومنین،چرا انسان نباید خود را سرگرم کار های لهو کند؟مولی 
زیرا انسان به خود واگذار نشده تا کارهای بی -(تفاوت خاصه میان انسان و حیوان در رسیدن به مقصد کدام است؟1

 ارزش کند

هیچ کس را  زیرا خالق جهان حکیم است و-( تفاوت خاصه میان انسان و حیوان در رسیدن به مقصد کدام است؟2
 بیهوده نیافریده است

 زیرا خالق جهان حکیم است و هیچ کس را بیهوده نیافریده است -( هدف زندگی انسان در این جهان کدام است؟3

 زیرا انسان به خود واگذار نشده تا کارهای بی ارزش کند -( هدف زندگی انسان در این جهان کدام است؟4

 
برخی می گویند »و «آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست را بازیچه نیافریدیم و ما»ز مقایسه ی آیات ی شریفه ی ا -53

 به کدام مهم پی می بریم؟« خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن ولی در آخرت بهره ای ندارند

 باطل انگاری خلقت سبب ساز بازیچه یافتن آن می گردد که پیامدی جز حق فراموشی ندارد. (1

 یا به منزله ی هم گام شدن با بازیچه پنداشتن خلقت آسمان ها و زمین است.سرگرمی به دن (2

 نیافتن هدف صحیح زندگی ره آوردی جز سرگرم شدن به دنیا و غفلت از آخرت نخواهد داشت. (3

 عمر خود برای کار های کم ارزش می شود. سرمایه ی محدود و سرگرم شدن به لذت های مادی مسبب صرف (4
 

از امام «هیچ چیز را مشاهده نکردم مگر آنکه خداوند را قبل از آن،بعد از آن و با آن دیدم»با عبارت کدام گزینه  -54

 ؟نیستعلی)ع( هم مفهوم 

     نیز خداوند را مشاهده کنیم. ءه می توان به معرفتی دست یافت که در فنای شیبا عزم و اراد( 1

 آن می یابد و محبت وی را در دل خویش احساس می کند. هر کس در خود و جهان می نگرد،خدا را در هر( 2      

 .سرشت خدا آشنا یکی از سرمایه های انسان در مسیر رستگاری و قرب الهی می باشد (3
 گاهی گناهان سبب دوری خدا از ما و فراموشی یاد او می شود ولی باز که به خود بازگردیم،او را می یابیم. (4

 

 دام یک از آیات اشاره دارد؟عبارت های زیر به ترتیب به ک -55
 معیار انتخاب هدف اصلی از غیر اصلی 

 آثار و نتایج انتخاب هر هدف 

 سرانجام نیک در آخرت 

و آن  -(آنچه به شما داده شده کاالی زندگی و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدار تر است؛آیا اندیشه نمی کنید؟1
و میگویند اگر ما گوش شنوا داشتیم یا -آن سعی و کوشش کند،پاداش داده خواهد شدکس که سرای آخرت را بطلبد و برای 

 تعقل می کردیم در میان دوزخیان نبودیم

و آن کس که سرای آخرت را بطلبد  -(بعضی مردم می گویند خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن ولی در آخرت بهره ای ندارند2
و میگویند اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم در میان دوزخیان  -اده خواهد شدو برای آن سعی و کوشش کند،پاداش د

 نبودیم

-( آنچه به شما داده شده کاالی زندگی  و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدار تر است؛آیا اندیشه نمی کنید؟3
هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد نعمت و -کندگی وارد آن شود...سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری  و سراف

 پاداش دنیا د آخرت نزد خداست

...سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم -( بعضی مردم می گویند خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن ولی در آخرت بهره ای ندارند4
 ت و پاداش دنیا را بخواهد نعمت و پاداش دنیا د آخرت نزد خداستهر کس نعم -داد تا با خواری  و سرافکندگی وارد آن شود
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های ، کدام یک از پیام«قّما إال بالحَ قناهُلَما خَ بینَما العِهُ ینَما بَ ماوات و األرض وَ لقنا السَّخَما  وَ»با دقت در آیه شریفه  -56

 گردد؟زیر مفهوم می

 تنها مخلوق دارای هدف است.در آفرینش هستی، انسان به عنوان موجود برتر،  (1

 ها و زمین دارای خلقتی مشابه هستند که بیانگر هدفی خاص می باشد.آسمان (2

 در پس خلقت موجودات جهان، هدفی وجود دارد؛ زیرا خالق آنها حکیم است. (3

 خلقت جهان هستی عبث بوده و در پرتو حکمت الهی انجام گرفته است. (4

شود، شیطان رجیم چه عناوینی حی، مطابق سخنانی که میان شیطان و دوزخیان بیان میبا توجه به مفاهیم نورانی و -57

 دهد؟را به اهل جهنم، خداوند و خودش نسبت می

 دعوت کننده به سرکشی و عصیان -دعوت کننده به حق -پذیرنده دعوت ناحق (1

 دعوت کننده به سرکشی و عصیان -دعوت کننده به حق -فرمانبرداران شیطان (2

 دعوت کننده به گناه -وعده دهنده به حق -فرمانبرداران شیطان (3

 دعوت کننده به گناه -وعده دهنده به حق -پذیرنده دعوت ناحق( 4
 

 بیت زیر در پی بیان کدام مفهوم است؟ -58
 «خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟ / ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد»

 .طلبد می محکم ارادهء و بزرگ همت ماست، خوشبختی ضامن که میزان همان به بزرگ های هدف (1

 .باشد تر کامل که کنند می انتخاب را هدفی خود، عقل از بهره گیری با هوشمند های انسان (2

 .است حقیقی تقرب یک بلکه نیست، ظاهری و مکان جنس از خداوند، به تقرب و نزدیکی (3

 .سازد شکوفا را او استعدادهای بتواند که است متنوعی اهداف دنبال به تنوع طلبی، با انسان (4

 خود به را او و کند لهو کارهای سرگرم را خود تا نشده آفریده بیهوده کس هیچ...  مردم ای»: سخن( ع) علی حضرت -59

 دارد؟ مفهومی ارتباط قرآنی عبارت کدام با و شدمی بیان هنگام چه در.............«  اندنگذاشته وا

 «الدّنیا ثوابَ اهللَ فَعِند» - نماز هنگام در( 1

 «الدُّنیا ثوابَ اهلل َفعِند» - مردم موعظه هنگام در( 2

 «بینهماالِعبین ما و االرض و السماوات خلقنا ما» - نماز هنگام در( 3

 «بینهماالعِبین ما و االرض و السماوات خلقنا ما» - مردم موعظه هنگام در( 4
 

 کدام عبارت صحیح است؟ -60

 انجام برخی اعمال عبادی است. اینکه هدف انسان تنها باید عبادت باشد، صرفا   (1

 انجام برخی اعمال عبادی نیست. اینکه هدف انسان باید عبادت باشد، صرفا ( 2

 نباید تمامی اعمال با انگیزه الهی باشد. اینکه هدف انسان باید عبادت باشد، حتما  (3

 عبادت باشد، یعنی گاهی برای حس انسان دوستی اعمالی را انجام دهیم. اینکه هدف انسان تنها نباید (4
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Part A: Grammar and Vocabulary  

Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 

words or phrases marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best 

completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

 

61. ………… brings you success is ………… and ………… you manage your time and 

techniques so as to do your best in various difficult conditions.  

1) what/when/how                                         2) where/when/how  

3) what/where/ when                                     4) where/ what/ how 
62.  A: I really do not know.                          B: I'm tired of this state.  

       A: But all our life is it.                             B: It's an unfortunate life. Let's go out.  

       A: I ………… be ready soon.    

1) going to                2) will                           3) am going to              4) will to 
 

63. You……………… all of those toys right now. This room is a mess! 

1) pick up                     2) will pick up            3) 're picking up      4) 're going to pick up 
 

64. After all, I caused that the women and children of my people should be hid in the 

wilderness; and I also caused that all my old men that could ……………. arms, and also 

all my young men that were able to bear arms, should gather themselves together to go to 

battle against the enemies. 

1) boost                     2) burst                         3) hug                           4) bear  
 

65. Private charitable contributions play an essential role in most economies. Despite the 

existence of welfare states, people contribute money and supply ………… labor to charity. 

1) average                 2) volunteer                  3) ideal                         4) close  
 

66. If we have difficulty ………… between what we want and what we truly need, it might be 

helpful to take steps to ensure that we do not act irresponsibly. 

1) protecting             2) distinguishing          3) destroying                4) sparing  

67. As I remembered my father added “Promising too much can be as ………… as caring too 

little.”  

1) cruel                     2) lazy                           3) kind                         4) careful  
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Part B: Cloze Test  

Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and 

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

 

Think of a time you have told how grateful you were for their help, support or even just for 

being in your life. How did that moment make you and that person feel? A great person is 

someone who displays love, joy, peace and kindness to ……(68)…… his personality in life. He 

respects elderly people to receive ……(69)…… in return. He has learned to be generous and 

dedicated regarded as the most highlighted ……(70)…… of humanity. These features will 

bring others ……(71)…… between right and wrong. Therefore, try to improve your 

character to be a good person. Not ……(72)…… you will see the positive reflection in your 

life.   

68. 1) boost                   2) improves                  3) enhance                    4) burst 

69. 1) interpretation      2) conversation             3) appreciation             4) communication 

70. 1) background         2) features                    3) ability                       4) function 

71. 1) distinguishing     2) to distinguish           3) distinguish                4) that distinguish    

27 . 1) Surprisingly        2) absolutely                3) wonderfully              4) carefully  

 

Part C: Reading Comprehension  

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

four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then 

mark your answer sheet. 

Passage 1  

Glass is a remarkable substance made from the simplest raw materials. It can be colored or 
colorless, monochrome or polychrome, transparent, translucent, or opaque. It is lightweight, 
impermeable to liquids, readily cleaned and reused, durable yet fragile, and often very 
beautiful. Glass can be decorated in multiple ways and its optical properties are exceptional. 
In all its myriad forms – as table ware, containers, in architecture and design – glass 
represents a major achievement in the history of technological developments. 

Since the Bronze Age, about 3,000 B.C., glass has been used for making various kinds of 
objects. It was first made from a mixture of silica, lime and an alkali such as soda or potash, 
and these remained the basic ingredients of glass until the development of lead glass in the 
seventeenth century. When heated, the mixture becomes soft and malleable and can be 
formed by various techniques into a vast array of shapes and sizes. The homogeneous mass 
thus formed by melting then cools to create glass, but in contrast to most materials formed in 
this way (metals, for instance), glass lacks the crystalline structure normally associated with 
solids, and instead retains the random molecular structure of a liquid. In effect, as molten 
glass cools, it progressively stiffens until rigid, but does so without setting up a network of 
interlocking crystals customarily associated with that process. This is why glass shatters so 
easily when dealt a blow. Why glass deteriorates over time, especially when exposed to 
moisture, and why glassware must be slowly reheated and uniformly cooled after 
manufacture to release internal stresses induced by uneven cooling. 

Another unusual feature of glass is the manner in which its viscosity changes as it turns from 
a cold substance into a hot, ductile liquid. Unlike metals that flow or “freeze” at specific 
temperature glass progressively softens as the temperature rises, going through varying stages 
of malleability until it flows like a thick syrup. Each stage of malleability allows the glass to be 
manipulated into various forms, by different techniques, and if suddenly cooled the object 
retains the shape achieved at that point. Glass is thus amenable to a greater number of heat-
forming techniques than most other materials. 
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73. Why does the author list the characteristics of glass in paragraph one? 

1) to demonstrate how glass evolved 

2) to show the different characteristics of glass 

3) to explain glassmaking technology 

4) to explain the purpose of each component of glass 

74. What does the author imply about the raw materials used to make glass? 

1) They were the same for centuries. 

2) They are liquid. 

3) They are transparent. 

4) They are very heavy. 

75. The word “customarily” in line 16 is closest in meaning to …....………. . 

1) naturally                  2) necessarily                 3) usually                 4) certainly 

76. According to the passage, why can glass be more easily shaped into specific forms than 
can metals? 

1) It resists breaking when heated. 

2) It has better optical properties. 

3) It retains heat while its viscosity changes. 

4) It gradually becomes softer as its temperature rises. 

Passage 2 
     We put considerable time, effort and money into saving endangered animals, but why? 

Extinction is a natural process that would happen with or without humans. But, while that is 

the case, research shows that extinctions are happening quicker now than ever before. And, 

loss of habitat is by far the biggest cause. This is a problem that we need to address, and here 

are a few reasons why.  

     One of the strongest arguments for saving endangered animals is simply that we want to. 

We get a lot of pleasure out of seeing and interacting with animals. Species that go extinct now 

are no longer around for us or future generations to see and enjoy. They can only learn about 

them in books and on the internet. And, that is heartbreaking. 

     Everything in nature is connected. If you remove one animal or plant it upsets the balance 

of nature, can change the ecosystem completely and may cause other animals to suffer. For 

example, bees may seem small and insignificant, but they have a huge role to play in our 

ecosystem – they are pollinators. This means they are responsible for the reproduction plants. 

Without bees, many plant species would go extinct, which would upset the entire food chain.  

    Many of our medicines have come from or been inspired by nature. The loss of plants and 

animals to extinction takes with it the potential for new cures and drugs that we have yet to 

discover. All in all, putting specific species endanger would result in creating an 

uncontrollable chain for the rest causing lots of trouble for our planet, earth. 

77. Which sentence is true according to the first paragraph?  

1) The main reason of species dying out is destroying their place of living.  

2) Saving endangered animals is needless of putting so much effort.  

3) The recent studies have pointed out that lives of animals are less in danger than past.  

4) Extinction is what has been caused by the existence of animals.    
 

78. What is the best title for the passage?  

1) For the enjoyment of future generations  

2) For the environment and other animals  

3) For medicinal purposes  

4) Why save endangered animals?   
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79. We put considerable time, effort and money into saving endangered animals,………. .  

1) animals are as significant as humans.  

2) we need animals to use their skin and other usages  

3) we want to keep them for just entertaining  

4) due to animals are part of the food chain    
80. According to the passage, humans shouldn’t put lives of other species in danger 

since…………. 

1) they are God’s creatures  
2) animals are part of our ecosystem and they have the right to live and shouldn’t be killed.  

3) animals are useful in their life  

4) animals are just useful in medicine.   
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A الف 

 1400آمادگی کنکور 

 گروه آموزشی ماز

 کنيد طی آسان را کنکور مارپيچ ما با

www.biomaze.ir 
 

 زمان تا شماره از شماره التعداد سؤ درس

 دقيقه 80 125 81 45 ریاضيات

 دقيقه 50 165 126 30 فيزیک

 دقيقه 35 210 166 30 شيمي

 

 دقيقه 165 گویی:مدت پاسخ 105 تعداد سؤال:

 

 ریاضی و فنیگروه آزمایشی علوم  اختصاصیدفترچه 

 (16/7/99چهارشنبه ) 1ـ مرحله  مازآزمون 
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مقابل برای مقادیر برد تابع  -01 m a,b  برابرℝ  مقدار نیست بیشترینb a کدام است؟ 

 

x x

f x x mx x

x x

   


      
 


2

2 2

4 2 2

2 2

 

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

ی محصور بین دو تابع مساحت ناحیه -00 f x x   1 و  5 g x x x 2 چند واحد مربع است؟ 

1 )8 2 )11 3 )10 2  4 )8 2 
 

بازه  kبه ازای مجموعه مقادیری از  -08 k,k 2 ی از دامنه تابع  زیرمجموعه 2 
x

f x
x






29
1

است، اختالف بیشترین  

 مقدار و کمترین مقدار این مجموعه کدام است؟

1 )1 2 )
1

2
 3 )

3

2
 4 )

5

2
 

 

yقرینه نمودار تابع  -08 x  را نسبت به محورy  ها رسم کرده، سپسk  واحد به طرفx های مثبت انتقال می دهیم. اگر طول

نقطه تالقی منحنی حاصل با  f x x  باشد،  0برابر f k 1 کدام است؟ 

1 )3 2 )4 3 )5 4 )6 
 

yنمودار تابع  -02 x  2 1 ها قرینه کنیم، سپس آن را نسبت به محور طولرا ابتدا یک واحد به سمت راست منتقل می 1

 دهیم. مساحت محدود به این در نمودار چقدر است؟ واحد به سمت باال انتقال می 6کنیم و در نهایت می

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

اگر توابع  -06 
x

g x
x bx a




 2
1

و   f x
x




1
1

aبرابر باشند،   b کدام است؟ 

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

xی معادله -08 x x x   
 

2 24 ی دارای چند جواب در بازه 4 ,0  است؟ )][، نماد جزء صحیح است.( 3

1 )7 2 )6 3 )5 4 )4 
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، نمودارهای دو تابع aدر شکل زیر رسم شده است. به ازای کدام مجموعه مقادیر  fنمودار تابع  -00 y f x  و

 y f x a  2 کنند؟ حداقل در یک نقطه همدیگر را قطع می 

1 ) ,16 12 

2 ) ,12 12 

3 ) ,8 16 

4 ) ,12 16 
 

اگر نمودار زیر مربوط به  -08 f x 2 باشد و دامنه تابع  1
 

x

f x


21

صورت به  [a,b) c  باشد، بیشترین تعدادb a 

 کدام است؟ 

1 )5  

2 )8 

3 )9  

4 )11 

 

اگر دامنة تابع  -82 y f x 1 صورت به[ , )5 باشد، دامنه  4   g x f x  2 3 1  کدام است؟  1

1 )[ , )13 14 2 )[ , )7 11 3 )( , ]13 14 4 )[ , )1 2 
 

را داشته باشیم و  fاگر نمودار تابع  -81   g x f x  3 2 1 را رسم کنیم، متناظر نقطه  4 , f 3 ای از چه نقطه 4

نمودار  g x باشد؟ می 

1 ) ,2 8 2 ),
 
 
 

8
2

3
 3 ),

 
 
 

8
5

3
 4 ) ,5 8 

 

yنمودار تابع  -80 x 
2 دهیم، سپس در راستای افقی نمودار را نصف میکنیم )به اندازه را ابتدا یک واحد به چپ انتقال می 1

1

2
 

کنیم. نمودار تابع جدید در بازه ها قرینه میyکنیم( و در نهایت آن را نسبت به محور منقبض می a,b  زیر نمودار اولیه قرار

 گیرد. نقطه میانی این بازه کدام است؟ می

1 )
1

2
 2 )

1

3
 3 )

2

3
 4 )

3

4
 

 

 

y 

x 

2 

3 4 1- 4- 

f 

y 

x 
3 

4 1- 5- 
1 
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اگر نمودار تابع  -88 y f x  ای دامنة تابع غیرنقطهرو باشد، صورت روبهبه 2     g x x f x  3  کدام است؟ 

1 ) ,2 0  

2 ) ,0 2 

3 ) ,0 4  

4 ) ,3 4 
 

باشد، دامنة تابع  Rبرابر  fگذرد. اگر دامنة اکیداً صعودی بوده و همواره از مبدأ می fتابع  -88   x x
y f x


  

222 1 

 کدام است؟ 

1 )( , ] 2 2 )( , ] 0 3 ) ,0 2 4 )ℝ− [1, 2) 
 

روی مجموعة اعداد حقیقی اکیداً صعودی است و  fتابع  -82 f 3 است. دامنة تعریف تابع  0     g x f x f x 3 

 کدام است؟ 

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

 

ها، امتداد ضلع مقابل را با کدام زاویه قطع درجه، نیمساز خارجی یکی از زاویه 122الساقین با زاویه در یک مثلث متساوی -86

 کند؟ می

1 )31 2 )41 3 )45 4 )51 
 

Aالزاویة روی محیط مثلث قائم -88 ABC




 
 
 

متر و از رأس سانتی 18به فاصلة  Cو  Bهای ای وجود دارد که از رأسنقطه 90

A  متر است؟ سانتیمتر است. اندازة وتر این مثلث چند سانتی 2به فاصلة 

1 )12 3 2 )6 13 3 )16 3 4 )24 3 
 

از هر سه خط به یک فاصله باشد، زاویة  Oکند. اگر نقطة قطع می Bو  Aرا به ترتیب در نقاط  dو  dخط موریی دو خط موازی  -80

AOB  چند درجه است؟ 

1 )115 2 )61 3 )91 4 )75 
 

به  Bمتر و از سانتی 0به فاصلة  Aقرار دارد. چند نقطه در صفحه وجود دارد که از  Bمتر از نقطة سانتی 2به فاصلة  Aنقطة  -88

 متر باشد؟ سانتی 8فاصلة 

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

 

y 

x 2 4 1- 2- 
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 کند؟ترین حالت کدام گزینه مرکز این دایره را مشخص میاند. در کلیمعلوم CDو  ABای دو وتر غیرموازی در دایره -122

 BCو  ADخط ( محل تالقی دو پاره1

 کند.را به هم وصل می CDو  ABهای خطی که وسط( وسط پاره2

 CDو  ABهای ( محل تالقی عمود منصف3

 AD( وسط 4
 

ABشکل زیر،  ABCDدر مستطیل  -121  BCو  2  طوری روی  Nاست و همچنین نقطة  ABوسط ضلع  Mاست. نقطة  3

ANکشیم که می ADضلع  DN  چقدر است؟  NMC، اندازة زاویة 2

1 )30 

2 )45 

3 )60 

4 )90 
 

به یک فاصله است. کدام نامساوی همواره  BCو  ACطوری قرار دارد که از دو ضلع  ABروی ضلع  Dنقطة  ABCدر مثلث  -120

 درست است؟ 

1 )CD AC 2 )BC CD 3 )AD AC 4 )BD CD 
 

ای که بر سه ضلع مثلث گذرد، محل برخورد .......................... مثلث و مرکز دایرهمی ABCای که از سه رأس مثلث مرکز دایره -128

 .......................... مثلث است.مماس است، محل برخورد 

 هاارتفاع -ها ( عمود منصف2 نیمسازها –ها ( عمود منصف1

 هاعمود منصف –( نیمسازها 4 نیمسازها –ها ( ارتفاع3
 

MNPهای ایجاد شده است. اگر فاصله محل برخورد ارتفاع ABCاز به هم وصل کردن اوساط اضالع مثلث  MNPمثلث  -128



از  

 چقدر است؟  Cو  Bتا دو رأس  MNPهای مثلث باشد، مجموع فاصله محل برخورد ارتفاع 0برابر  Aرأس 

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

ACوجود دارد که در آن  ABCمثلث مانند  چند -122 ,BC 6 Bو  8   باشد؟  60

  ( هیچ4 1( 3 2( 2 3( 1
 

ماتریس  yو  xبه ازای کدام مقدار  -126
x

y






 
   
    

  

3 1
1 4

1 0
2 3 1

2

 ، یک ماتریس قطری است؟ 

1 )x , y  8 7 2 )x , y  8 9 

3 )x , y   8 9 4 )x , y   8 7 

 

A B 

C D 

N 

M 
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اگر  -128 

x

x x

x

 

 
 
 
  

3 2 1  چقدر است؟  x، مقدار 4

 -3، -1( 4 3، 1( 3 -1، 3( 2 -3یا  1( 1
 

Aاگر  -120



 

 
 
 
 

1 2 1

0 2 2

1 3 2

Aهای سطر اول ماتریس ، درایه
 کدام است؟  3

1 )  7 13 20 2 )  7 15 12 
 

3 )   7 15 20 4 )   7 23 12 
 

Aاگر  -128 I A 
2 Aو  2 mA nI 

mگاه مقدار آن 5 n  برابر کدام است؟  2

1 )5 2 )5- 3 )17 4 )17- 
 

Bاگر  -112 B 
2 Aو  2 B I   گاه آنA B

 برابر کدام است؟  2

1 )B2 2 )B2- 3 )B- 4 )B 
 

Aاگر  -111







 
 
 
 

1 0 0

0 2 0

0 0 1

Aهای ماتریس گاه مجموع درایهباشد، آن  A A A   
2 3  کدام است؟  9

1 )1121 2 )1122 3 )2144 4 )2146 
 

های اگر ماتریس -110
x

x y 

 
  

1

2 1
و  

x

y



 

 
  

1 2

2 1
xپذیر باشند، در ضرب تعویض  y  کدام است؟ 

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

ijAدر ماتریس  -118 a


   2 2
که  

ij

ij

ij

a i jx i j

a ij i j

a ix j i j

   

 

  









22

های های باالی قطر اصلی با مجموع درایه، اگر مجموع درایه

 کدام است؟  xپایین قطر اصلی برابر باشد، 

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

3های یک ماتریس اسکالر مجموع درایه -118  های قطر اصلی این ماتریس کدام است؟ است. حاصل ضرب درایه 6، برابر 3

1 )
1

8
 2 )8 3 )

1

27
 4 )27 
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Aدر ماتریس  -112 mi j


  
 

2

2 2
 Aهای ماتریس باشد، مجموع درایه m8واقع در سطر دوم و ستون دوم برابر  اگر درایه 

 چقدر است؟ 

1 )11 2 )13 3 )14 4 )15 
 

 ؟نیستندارز در کدام گزینه، دو گزاره هم -116

1 )a ab b  
2 2 و  0

b b
a   
 
 
 

2 23
0

2 4
 «a,b R» 

2 )
a b

ab



2

و   a b 
2

0 «a 0  وb 0» 

3 )x
x

  
1

و  2 x  
21 0 «x 0» 

4 )
a b

a bb a
  

2 2

1 1
و   a b 0 «a 0  وb 0» 

 

nبا شرط  nبرای هر عدد طبیعی »برای حکم  -118 3 n، عدد 9
2  چند مثال نقض وجود دارد؟ « اول است. 1

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

 ؟نداردهای زیر احتیاج به برهان خلف یک از گزارهاثبات کدام -110

 توان رسم کرد. ( از هر نقطه خارج یک خط در صفحه فقط یک عمود بر آن خط می1

 عددی گنگ است.  2( 2

 توان رسم کرد. خط در صفحه فقط یک خط موازی با خط می( از هر نقطه خارج یک 3

xدو عدد گویا باشند،  yو  x( اگر 4 y  .نیز گویا است 
 

، این حکم با «صورت مجموع اعداد طبیعی متوالی نوشتتوان بهرا می 022و  122هر عدد طبیعی سه رقمی بین »اگر ادعا کنیم  -118

 شود. مجموع ارقام آن عدد کدام است؟ یک مثال نقض رد می

1 )8 2 )9 3 )11 4 )12 
 

از مجموعة  nبه ازای چند مقدار  -102 , , ,1 2 عدد  10
 n n 

22 1

9
 یک عدد زوج است؟  

1 )3 2 )4 3 )6 4 )7 
 

|طوری که اعداد طبیعی باشند به bو  aاگر  -101 a
|و  2486 b

a، حداقل مقدار 3405 b  کدام است؟ 

1 )81 2 )99 3 )123 4 )153 
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 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد درصورتی 

nرابطه  nبه ازای چند مقدار طبیعی  -100 | n n  
22 1 5 7  برقرار است؟  1

 4( 4 2( 3 1( 2 ( صفر1
 

d، روابط dبه ازای چند عدد صحیح  -108 | , | d108  برقرار است؟  9

1 )12 2 )11 3 )5 4 )6 
 

n، دو عدد صحیح aبه ازای کدام مقدار  -108 5 anو  3  همواره نسبت به هم اول هستند؟  7 n Z 

1 )11 2 )12 3 )13 4 )14 
 

nبه ازای چند عدد طبیعی  -102 100 های رابطهn
| 9 2 nو  1

| 82 3  ، هردو برقرارند؟ 1

1 )4 2 )8 3 )6 4 )9 
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 پاسخ به این سوال ها اجباری است 

)صورت در حال حرکت است به xمعادلة مکان حرکت متحرکی که روی محور  -126 )( )x t t t= + − − +
2 6 3 15 

 است؟ xاست. بردار مکان متحرک چند ثانیه در جهت محور  

1 )s2 2 )s3 

3 )s5 4 در بازة زمانی )t s tو  2 s 5 

 

xدر مبدأ زمان از مکان  xمتحرکی بر روی محور  -127 0 کند. این متحرک در  عبور می xدر جهت مثبت محور  0

t s= tبرای اولین بار و در  2 s= گذرد. سپس این برای دومین و پس از یکبار تغییر جهت از مبدأ مکان می 6

tمتحرک در  s=10  از مکانx m= tجایی جسم از کند. اگر بردار جابهعبور می 6− ای که تا لحظه 0=

)هت داده است برابر: متحرک تغییر ج )d i SI=15  و ازt xای که از مکان تا لحظه 0= m= عبور   6−

)کند برابر: می )SI d i= tبوده باشد، تندی متوسط متحرک از   5− s=0   تاt s=10    چند
m

s
 است؟    

1 )5/0 2 )2 3 )
17
4

 4 )5/3 

  

کند، خط مماس بر منحنی در  حرکت می xزمان متحرکی است که روی محور  –شکل داده شده، نمودار مکان  -128

tلحظة  t=  رسم شده است. اگر تندی متوسط متحرک در بازة زمانیt tتا  0= t=  متر بر ثانیه و  5/0برابر

tتندی متوسط متحرک از  t=  تاt s=10  متر بر ثانیه باشد، تندی حرکت در  2برابرt t=   چند متر بر ثانیه

 است؟ 

1 )5/0 

2 )75/0 

3 )2 

4 )4 

 
t (s) 

x (m) 

10 

8 

0 

 
10 
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mیک گلولة کوچک با سرعت ثابتِ به بزرگی  -129

s
است، مطابق شکل به   yدر امتداد قائم که منطبق بر محور  2

tدر حال حرکت است. در  yموازات دیوار قائم و در جهت مثبت محور  s= سایة کوچک تشکیل شده از این  2

tقرار دارد. در بازة زمانی   Aگلوله در مکان   =1 tالی   0 s=2 ، تندی متوسط سایة این جسم )بر روی دیوار قائم و 4

mسطح شیبدار( چند  

s
sinاست؟    cos / =  =37 53 0 6 

1 )2/1 

2 )6/1 

3 )12
5

 

4 )
10
3

 

 

 

 

 

 

 

 

ای در وسط عقربة دقیقه شمار آن نسبت تندی متوسط نوک عقربة ثانیه شمار یک ساعت به تندی متوسط نقطه -130

و طول عقربة دقیقه شمار این ساعت  cm20دقیقه چند است؟ )طول عقربة ثانیه شمار ساعت  12ساعت، در هر 

cm24  باشد.(می 

1 )600 2 )100 3 )60 4 )20 

tاز لحظة چند ثانیه پسزمان دو خودرو مطابق شکل داده شده است.  -نمودار مکان  -131 ، فاصلة دو خودرو به  0=

 رسد؟متر می  60

1 )14  

2 )0 

 26و 14( 3

  27و  13( 4

 

  

  

 

 y پرتوهای موازی نور

x 

ئم
 قا

وار
دی

 

 

O 

  

A 

m3 
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به صورت    SIکنند درحرکت می  Xهای ثابت بر روی محورکه با سرعت  Bو  Aزمان دو متحرک  - معادلة مکان -132

:Ax t= − +2 Bو 12 Bx v t= tاست. اگر در 18− s= 4 ،B Ar / r+ =1 5 از    Bای متحرررکباشد، در چه لحظه 0

 است.(  Bو Aبه ترتیب بردار مکان دو متحرک  Brو Ar)کند؟ عبور می Aمکان اولیة متحرک

1 )5 2 )6 3 )10 4 )2 
 

)( که مرکز آن  xoyای )در صفحة مختصات  گلولة کوچکی با تندی ثابت بر روی محیط دایره -133 )O m, m2 اسررت    2

طور  بار محیط دایره را به 10کند. این گلوله در هر دقیقه های ساعت دوران میطور منظم پیوسته در جهت عقربهبه

mزند. تندی متوسط متحرک هنگامی که ازمکانِ کامل دور می

m
A

2
4

)به مکان   )m
m

B
−2 3

1
mرسررد، چنررد ، مرری

s
  

 روی محیط دایره هستند.( Bو   Aاست؟ )

1 )
2
3 

 2 )4
3

 

3 )2 4 .هرسه گزینه ممکن است ) 

 

برای اولین بررار برره   tپس از گذشت مدت زمان  رها شده و Aآونگی از نقطة گلولة کوچک مطابق شکل زیر،  -134

  Aجایی ازرسد. نسبت تندی متوسط گلولة آونگ به بزرگی سرعت متوسط آن در جابهدر طرف مقابل می Bنقطة

 در این مدت، کدام است؟   Bتا

1)


3
 2)



3
 

3)
3

6
 4)



2 3
 

توان نتیجه گرفت جسم در حال نزدیک ها در حال حرکت است. با کدام شرط زیر میxجسمی روی محور -135

 شدن به مبدأ محور مختصات است؟

 باشد. xمحورجهت با ( بردار سرعت جسم هم1

 باشد. xجهت محور( بردار سرعت جسم خالف2

 جهت با بردار مکان جسم باشد.( بردار سرعت جسم هم3

  جهت بردار مکان جسم باشد.( بردار سرعت جسم خالف4
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مدت زمانی که جسم متوقف بوده حرکت می کند مطابق شکل است.  xنمودار مکان زمان جسمی که روی محور  -136
 است، چند برابر مدت زمانی بوده که بردارِ مکان جسم منفی بوده است؟

 

 

 

 

 

 

 

1)
5
4  2)

4
5                    3 )1                    4)

19
8  

 
  

در حال حرکت است   xزمان جسمی را که روی محور -نمودار مکان  شکل روبرو -137

 دهد.نشان می

ای که شود تا لحظهای که برای اولین بار متوقف میبردار سرعت متوسط جسم از لحظه

 کدام است؟  SIرسد در به بیشترین فاصله از مبدأ می

1 )i−5 2 )i+5                         3 )i−10 4 )i+10 

در حال  xزمان شکل روبرو متعلق به جسمی است که روی محور -نمودار مکان  -138

  bبار و عالمت بردار مکان جسم aجهت حرکت جسم t6تا 0حرکت است. در بازه

بار صفر شده است. حاصل عبارت  cای جسماند و سرعت لحظهبار تغییر کرده

a b c+  کدام است؟  +

1 )5 2 )6               3 )7                4 )8 

 
 0مطابق شکل روبرو است. نسبت اندازة سرعت متوسط جسم در بازة زمانی xمسیر حرکت متحرکی روی محور  -139

به تندی متوسط جسم در   s4تا

 همین بازه زمانی کدام است؟

 

1 )1 2 )1
2

                             3 )1
4

 4 )1
8 

 

 

  

)s(t

)m(x

12 2520
3528



 12صفحه   1مرحله  -آزمون اختصاصی ماز                                                      فیزیک    
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متر به صورت قائم روی سطح زمین قرار دارد. میله حول نقطه اتکایش بر سطح زمین چرخیده   8ای به طولمیله -140

در وسط میله در   Mدر باالی میله به تندی متوسط نقطه Aاُفتد. نسبت اندازه سرعت متوسط نقطةو به زمین می

بازه زمانی رسیدن میله از حالت قائم به سطح زمین کدام است؟ ) = 3 ) 

1 )4 2 )8 2 

3 )4 2
3

 4 )1  

 

xبه صورت  SIای درذرهزمان  -معادله مکان  -141 t t= − +2 8 است. بردار مکان جسم در طول مسیر حرکتش  16

 دهد؟چند بار تغییر جهت می

 ( صفر4 1( 3 2( 2 3( 1

)های در مبدأ زمان مطابق شکل داده شده در مکان (B)و  (A)دو متحرک  -142 )A m,5 )و  0 )B m,−3 قرار  0

های مشخص شده( دوران های ثابت و برابر )روی محیط دایرههای نشان داده شده با تندیداشته و در جهت

tکنند. اگر در بازة زمانی می tتا  0= s= mبرابر  Bتندی متوسط متحرک  8

s



2
tباشد، در بازة زمانی   تا  0=

t s=  دهد؟  درست نشان می  SIرا در    Aکدام گزینه سرعت متوسط متحرک    2

 

 

 

1 )i j− +2 2  2 )i j− − 

3 )i j− −2 2 4 )i j− + 

کند سپس همین مسیر بدون توقف طی می  vمستقیم فاصله بین دو نقطه را با سرعت متوسطجسمی روی خط   -143

را با سرعت متوسط 
v

3
گردد. نسبت تندی متوسط جسم در مسیر رفت به تندی و باز هم بدون توقف بازمی

 است؟   متوسط جسم در کل حرکتش کدام

1 )1
2

 2 )2 3 )3 4 )1
3

 

 

  

 

y (m) 

x (m) 
(A) (B) 

3- 1- 1 5 0 
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 باشند؟  xزمان متحرکی روی محور  -توانند نمودار مکان  چند مورد از نمودارهای زیر می -144

 
 

 کدام( هیچ4 ( سه مورد3                       ( دو مورد2 ( یک مورد1

 

تواند شود. کدام گزینه میپرتاب می V0با سرعت اولیة  Aشکل داده شده گلولة کوچکی از مکان مطایق  -145

 نامشخص است.(  OBباشد؟ )  SIگر سرعت متوسط متحرک در  بیان

1 )avV i i= −60 70 3  2 )avV i j= −40 40 

3 )avV i j= −20 15 3 4 )avV i j= −30 30 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

O B 
 

 

x 

y 



 ارسال کنید.   20008585را به سامانه    20ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد    محصوالتدر صورتی که برای ثبت نام  
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میتوانید بین فیزیک دهم یا یازدهم یک دهم : شما فیزیک 

 پایه را به دلخواه پاسخ دهید.

مطابق   B , Aنمودار تغییرات جرم بر حسب حجم در فلز  -146

شکل زیر است.آلیاژی از این فلز می سازیم به طوری که  

 باشد .  Aدرصد حجم آن از فلز  75

 Bاز این آلیاژ چند برابر جرم همین حجم از فلز    cm320جرم 

 است.  

1 )4  2)13
4

 

 3)13
16

 4  )1
4

 

 

دهد. دقت این دماسنج ............... یک دماسنج رقمی )دیجیتال(، دمای اتاقی را مطابق شکل روبرو نشان می -147

درجه سلسیوس و خطای آن برابر با مثبت و منفی ................ درجه سلسیوس است و عدد نشان داده شده دارای 

 .................. است. 

1)/0 1،/0 0/(2 نارقم با مع 3، 05 1،/0  رقم با معنا 2، 05

3)/0 1،/0 0/(4  رقم با معنا 2، 1 1،/0  رقم با معنا 3، 1

 

مماس بر سطح افقی که ضریب اصطکاک لغزشی آن با جسم در   vبا تندی Kg2در شکل زیر جسمی به جرم -148

شود. این جسم در ادامة مسیر به فنری برخورد  پرتاپ می (A)طول مسیر حرکت جسم ثابت است، از مکان

شود. اگر متوقف می Dدر نهایت در نقطة بازگشت نموده وفشرده کرده و سپس  Cکرده و آن را حداکثر تا نقطة

چند vباشد، J20برابر Cتا Bبزرگی کار نیروی اصطکاک از
m

s
فنر طول عادی خود را  (B)است؟ )در مکان 

 افزایش طول خواهد داشت.(  Bمکان  داشته و مجدد تا  

1)4 10 2)40  

3)2 10 4)20 
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نشان دهیم، یکای فرعی کمیت   C,B,Aهای نیرو، فشار و گرمای ویژه را به ترتیب بااگر یکاهای فرعی کمیت -149

فرضی 
A B

C


 کدام است؟  

1 )kgK

m2
 2 )kg K

m s

2

2 2 3 )kg s

m K

2

2 4 )kg K

m s

2

2 

  

 متر باشد. مرتبة بزرگی آهنگسانتی 180سالگی  18متر و در سانتی 45شخصی حین تولد قد فرض کنید  -150

 رشد قد شخص چند میکرومتر بر ساعت است؟  متوسط

1 )210 2 )510 3 )710 4 )910 

kو  1دو مایع به چگالی -151 = 2 mو  m1هایجرمدر اختیار داریم. اگر  1 km=2 های اول و دوم را از مایع 1

خواهد بود؟ )از تغییر حجم مایعات در حین مخلوط کردن   1با هم مخلوط کنیم، چگالی مخلوط حاصل چند برابر

 نظر شود.(صرف

1 )1 2 )k 3 )k +1 4 )k +1
2

 

هایی کروی و توپُر بسازیم به نحوی که است. اگر از هر دو ماده گلوله Bدرصد چگالی ماده A ،30چگالی مادة -152

A ،/2جرم گلولة  است؟  Bچند برابر قطر گلولة  Aباشد، قطر گلولة  Bبرابر گلولة  4

1 )2 2 )4 3 )6 4 )8 

سنج مدرجیاگر خطای گزارش شده از تندی -153
m

/
s

0 این تندی سنج به چند   80تا  30باشد، بین تندی  05

 قسمت تقسیم شده است؟ 

1 )500 2 )50 3 )250 4 )25 

در   F1و کار نیروی kg2در شکل داده شده اگر جرم جسم -154

جسم در امتداد موازی با سطح افقی زمین برابر  dجاییهنگام جابه

J12   باشد و جسم ابتدا در حال سکون بوده باشد، تندی جسم در

، چندdجاییپایان جابه
m

s
  است؟ 

N
(Sin Cos / ,g )

Kg
= = =53 37 0 8 10 

1)36 2)/16 4 3)/26 4 4) 6  

 

  

 جهت حرکت
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 ارسال کنید  20008585را به سامانه    20دارید عدد  درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز  

hدر ارتفاع kg2تندی جسم به جرم -155 m=  ، از سطح افقی زمین 30
m

s
  . برره جسررمو در امتداد قائم است 6

hجسررم از ارتفرراع .شررودوارد مرریدر خالف جهت نیروی وزن  Fعالوه بر نیروی وزن، نیروی ثابت m= در   30

F ای کهبه گونه شود، جا میجابه m2امتداد قائم mgW W= − 
1

0
4

 (FW   وmgW  به ترتیب کار نیروهررایF    و

)وزن  )Wسم در پایان این جابهدر جابه سم چند متر و تندی ج ع نهایی ج ستند.( ارتفا ااایی  جایی بیان شده ه ج

چند  
m

s  
)مقاومت هوا ناچیز واست؟ 

N
g

Kg
 است.(  10=

1 )m32،
m

s
6 2 )m28،

m

s
2 6 3) m32،

m

s
2 6 4 )m28،

m

s
6 

 

 یازدهم یک پایه را به دلخواه پاسخ دهید.فیزیک یازدهم : شما میتوانید بین فیزیک دهم یا  

اادان  در دو رأس یک مربع ثابت نگاه داشته شده q2و  q1شکل داده شده دو بار الکتریکی مطابق  -156 ااردار می د. ب ان

رآیند حاصل از بارهای  کی ب کتری Eصورت:  به  SIدر    A، در نقطة q2و  q1ال i j= +300 اای  400 ااواهیم  است. م خ

  Aدر نقطررة    q3و    q2و    q1را قرار دهیم تا میدان الکتریکی برآیند حاصل از سه بار الکتریکی  q3بار  Bدر رأس 

د باشد؟ کدام گزینه می  q3صفر شود.    توان

1 )q q= −3 1
10

3
 

2 )q q= −3 1
5

2
 

3 )q q= −3 1
4

3
 

 توان یافت.نمی q3( مقداری برای 4

 

 

از هم قرار دارند. اگر این دو کره را به هم  rدر فاصله q+5و −qدو کرة کوچک و فلزی مشابه دارای بارهای -157

کنند نسبت به حالت اول از هم قرار دهیم نیروی الکتریکی که دو کره به هم وارد می rتماس دهیم و در فاصلة

یابد. نسبتدرصد کاهش می 60
r

r


حالت در مقایسه با شعاع آنها بسیار  2)فاصله ی دو کره در هر کدام است؟ 

 بزرگتر است (

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

 

 

 

 B 

A 
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برابر  q3وارد بر بارالکتریکی اند و برآیند نیروهای ای روی خط راستی قرار گرفتهمطابق شکل زیر، سه بار نقطه -158

برابر با q3وارد بر بار الکتریکی حذف شود، نیروی q2است. اگر بار Fبا بردار
F

3
به  q1شود. نسبت اندازة بارمی 

 کدام است؟  q2بار

1 )4 2 )8 

3 )1
4

 4 )1
8

  

 

 

qایسه بار نقطه -159 q= − 2 1 qو  0 3 ثابررت نگرراه    Xهای مشخص شررده روی محررورمطابق شکل و در مکان  0

باشررد،  q2هم اندازة برآیند نیروهای الکتریکی وارد بر بررار q1اند. اگر برآیند نیروهای الکتریگی وارد بر بارداشته

q

q

3

1
 کدام است؟  

1)13
72

 2)72
13

  

3)13
8

 4)8
13

 

  

به  و عمود بر سطح زمین نانوکولن در یک میدان الکتریکی یکنواخت 20−وچک با بار الکتریکیکای ذره -160

𝟏𝟓 بزرگی
𝑲𝑵

𝒄
گرم و جهت میدان الکتریکی یکنواخت، به حال تعادل قرار گرفته است. جرم ذره باردار چند میلی 

کدام است؟ )
N

g
kg

=10) 

1 )/0 0/( 2 باالرو به  -گرم میلی 01  رو به پایین -گرم میلی 01

 رو به پایین -گرم میلی 10( 4  رو به باال -گرم میلی 10( 3

شود. حال اگر پایانه می v1ولتی را به زمین وصل کنیم پتانسیل پایانة مثبت آن 12اگر پایانة منفی یک باتری -161

شود. حاصل می v2زمین جدا کرده و پایانه مثبت باتری را به زمین وصل کنیم پتانسیل پایانة منفی آنمنفی را از 

vعبارت v−1  چند ولت است؟  2

 +24( 4 -12( 3 ( صفر2 +12( 1

 

 

 

  

   

q
?

q
=1

2
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qمطابق شکل داده شده، بار  -162 nC= را در میدان الکتریکی یکنواخت 100+
N

C
تا نقطة  Aنخست از نقطة  500

B  و سپس تا نقطةC کنیم. اگر جا میجابهAB / m=0 BCو  2 / m=0 باشد، کدام گزینه کاری که نیروی  4

 دهد؟  می  دهد را درست نشانجایی انجام میالکتریکی در این جابه

1 )−−  52 10 

2 )− 52 10 

3 )−−  53 10 

4 )− 53 10 

 

qمطابق شکل زیر بارهای الکتریکی  -163 C= 1 qو  1 C= − 2 متری یکرردیگر ثابررت نگرراه  سانتی 20در فاصلة  4

qاند. بار الکتریکی داشته شده C= 3 طوریکه برآیند نیروهای الکتریکی وارد بررر  دهیم بهرا در مکانی قرار می 2

q3 ارد بررر  از طرف دو بار دیگر صفر شود. در این حالت، برآیند نیروهررای الکتریکرری وq1    چنررد نیرروتن اسررت؟

( )K SI=  99 10 

1 )9/0   2 )7/2 

3 )45/0   4 )35/1 

qبار الکتریکی  -164  درون یک میرردان الکتریکرری یکنواخررت   (B)تا  (C)و بار دیگر از  (C)تا  (A)را یک بار از  0

کی بار جا میجابه کتری سیل ال از   qکنیم. اگر تغییرات انرژی پتان

(A)  تا(C)  برابرU و تغییرات انرژی پتانسیل الکتریکی بار   1

q   از(C)  تا(B)   را باU نشان دهیم،   2
U

U





1

2

 کدام است؟  

( )sin / , sin / =  =37 0 6 53 0 8  

1) −
4
3

 2)16
7

 3) 
4
3

 4)−
16
7

 

 

(A) 

(C) (B) 

  

E 

A 

B C 
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qمطابق شکل داده شده دو ذرة باردار مشابه با بارهای الکتریکی  -165 q q= =1 از یکدیگر ثابت نگاه   dدر فاصلة  2

د. بار داشته شده xدر  q1ان = ز بار  0 کتریکی حاصل ا ااار  q2قرار دارد. در همین وضعیت میدان ال اال ب   q1در مح

ر  راب Eب i=2 1600 (SI)  است. اگرc− 8  به بارq1  وc+ 4   به بار الکتریکی ذرة دیگررر اضررافه کنرریم، انرردازة

ااردار  کند. کدام گزینه میکنند، تغییر نمینیروی الکتریکی که دو ذره در همان فاصله به یکدیگر وارد می ااد ب توان

کی بار  کتری کی نهایی ذره  q1و  q2)باشد؟   q1 (SI)در محل بار    q2میدان ال کتری ستند.(بار ال  ها ه

1) i−800 2 )i800
 

 

3 )i−3200
 

4 )i3200 

 

 

x 
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 ارسال کنید 12220202سامانه را به  12درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 
 

 پاسخ به این سواالت اجباری است. -شیمی دوازدهم

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام 

 .کردمی استفاده پاکیزگی و برای نظافت امروزی صابون به شبیه موادی از آب، عالوه بر انسان پیش، سال هزار چند( 1

 دهند.های عسل دارای تعدادی گروه عاملی کربوکسیل در ساختار خود بوده و با آب پیوند هیدروژنی می( مولکول2

 تر از صفر است.های آن، همانند آمونیاک، بزرگ( اوره از جمله مواد محلول در آب بوده و گشتاور دوقطبی مولکول3

 ها وجود دارد.پیوند اشتراکی بین اتم 9مولکول آن،  رکاربرد داشته و در ساختار هگلیکول، به عنوان ضدیخ ( اتیلن4
 

 های داده شده درست هستند؟چند مورد از عبارت 

 سال بوده است. 02میانگین، بیشتر از  طور ها بههای اخیر، طول عمر اکثر انسانآ( در طول سال

 .شودمی شایع بهداشت، نبود و هاآب شدن آلوده دلیل به که است واگیردار بیماری یک ب( وبا،

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

 برخوردار افزایش یافته است.های اخیر، شاخص امید به زندگی در مناطق برخوردار بیشتر از مناطق کمت( در سال

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

های اکسیژن موجود در ساختار این دو ماده برابر بوده و جرم های مجزایی از گلوکز و اوره در اختیار داریم. اگر شمار اتمنمونه 

ی گلوکز در شرایط استاندارد، چند لیتر گاز کربن گرم با هم تفاوت داشته باشد، بر اثر سوختن نمونه 21ی ها به اندازهآن

𝑶)شود؟ اکسید تولید میدی = 𝑵 و 2۱ = 𝑪 و 2۱ = 𝑯 و 21 = 2 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍
−2) 

1) 33/3 2 )22/3 3 )44/4 4 )93/4 
 

 های زیر در رابطه با ترکیب مقابل درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

𝑪پیوند اشتراکی  3در ساختار هر مولکول آن، آ(  − 𝑶 شود.دیده می 

 هستند. 𝒑ی ب( عناصر موجود در ساختار این ترکیب، همگی متعلق به دسته

 شود.های عاملی استری می، قسمت قطبی مولکول را تشکیل داده و شامل گروه𝑨پ( بخش 

 .است همگن ظاهر به که شودمی ایجاد یپایدار مخلوطت( با ریختن آن در مخلوط آب و صابون، 

 ( آ و ت4 ( پ و ت3 ( ب و پ2 آ و ب( 1
 

 ای با ساختار زیر را در نظر بگیرید:کنندهپاک 

 

لیتر کننده، به چند میلیگرم از این ماده، شامل چند گرم اکسیژن در ساختار خود شده و برای تولید این مقدار پاک ۱/20

𝑵𝒂مول بر لیتر نیاز است؟ ) 12/2محلول سود با غلظت  = 𝑶 و 13 = 𝑪 و 2۱ = 𝑯 و 21 = 2 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍
−2) 

1 )4/12 - 12۲۱ 2 )4/12 - 4۱۱ 3 )4/3 - 12۲۱ 4 )4/3 - 4۱۱ 

 

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام 

 های گریس کاربرد دارد.ودن لکهدکننده برای زهگزان، یک ترکیب ناقطبی بوده و به عنوان یک پاک (1

𝐶پیوند  14ای که دارای ( درصد جرمی کربن در اسید چرب سیرشده2 − 𝐶  شود.می %2۲است، برابر 

 .است داده افزایش جهانی را بهداشت سطح و داشته هابیماری کاهش در زیادی سازی، نقش( صنعت صابون3

 های نخی بیشتر است.استری در مقایسه با پارچههای پلیهای چربی بر روی پارچه( میزان چسبندگی لکه4
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ای که ساختار بخش آنیونی آن به صورت زیر است، چند اتم هیدروژن وجود داشته و ذرات این کنندهدر واحد فرمولی پاک 

 کنند؟ گیری پیدا میکننده پس از ورود به مخلوطی از آب و روغن، از چه سمتی به طرف ذرات روغن جهتپاک

1 )29 - 𝐴 2 )22 - 𝐵 

3 )22 - 𝐴 4 )29 - 𝐵 
 

 های داده شده درست است؟تعداد از عبارتچه  

 کنند.های مایع با سدیم هیدروکسید تهیه میهای مایع را از گرم کردن مخلوط روغنآ( صابون

 ها مشخص است.ب( کلوئیدها از ذرات ریز ماده تشکیل شده و مسیر حرکت نور در یک نمونه از آن

 شوند.های پیچیده تولید میاز بنزن و طی واکنشهای غیرصابونی، در صنعت با استفاده کنندهپ( پاک

 دهد.ها را افزایش میکنندگی صابونهای مناسب، قدرت پاکت( افزایش دمای آب، همانند افزودن آنزیم

𝑴𝒈های گیری از یونمناطق کویری، از نوع آب سخت بوده و حاوی مقادیر چشم ث( آب
𝑪𝒂و  +1

 است. +1

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

 

 ترکیبی با ساختار مولکولی زیر را در نظر بگیرید: 

 
مول از این ترکیب با مقدار کافی محلول سود،  1/2این ماده، ............... وازلین، نامحلول در آب بوده و در صورت واکنش کامل 

𝑵𝒂آید. )ی صابونی بدست میکننده............... گرم پاک = 𝑶 و 13 = 𝑪 و 2۱ = 𝑯 و 21 = 2 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍
−2) 

 4/133 –( برخالف 4 3/1۲۲ –( برخالف 3 4/133 –( همانند 2 3/1۲۲ –همانند  (1
 

 های داده شده درست است؟یک از عبارتکدام 

 های مناسب، در شستن موی چرب کاربرد دارد.ترین صابون سنتی ایران، حالت جامد داشته و بخاطر افزودنیمعروف( 1

 ها پاک کرد.توان با استفاده از صابونبخار را می هایو دیگ هاراهآب ها،لوله کتری، دیواره روی بر شده تشکیل ( رسوب2

 .کنندمی اضافه گوگرددار شیمیایی ماده آنها به ها،صابون کشیمیکروب و کنندگیعفونی خاصیت ضد افزایش منظور ( به3

 کنند.می ها را پاکآلودگی هاذره میان کنشبرهم اساس رهای غیرصابونی از جمله مواد آروماتیک بوده و بکننده( پاک4
 

مطابق تصویر مقابل، مقداری از آب و روغن زیتون را با یکدیگر مخلوط کرده و در یک محیط ثابت قرار  

شوند به تعداد حل می 𝑨دهیم. از میان مواد داده شده در کادر زیر، نسبت تعداد موادی که در قسمت می

 شوند کدام است؟ حل می 𝑩موادی که در قسمت 

 منیزیم هیدروکسید –گلیکول اتیلن –مخلوط اسیدهای چرب  –صابون  –بنزین  –هگزان 

1 )۲/1 2 )2  3 )33/1 4 )33/1 
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 های زیر درست است؟یک از عبارتکدام 

 شود.جامد در یک لیتر آب، دو مول یون در محلول آبی مورد نظر تولید می 𝑁2𝑂۲بر اثر انحالل هر مول  (1

 دهد.، رنگ این کاغذ را از زرد به آبی تغییر می𝑝𝐻ی سفید، همانند جوهر نمک، در مجاورت با کاغذ ( سرکه2

 شود.ه نیز تولید میاکسیژنبا آب، در واکنش تجزیه آب 𝑁𝑎𝑂𝐻گازی حاصل از واکنش پودر آلومینیم و  ( فراورده3

 کرد.های آبی کار میکرد، بر روی رسانایی الکتریکی محلول توصیف علمی مبنای یک بر را اسیدها که کسی ( نخستین4
 

 ای با ساختار زیر را در نظر بگیرید:کنندهپاک 

 
کننده، با چند مول از این پاک 2/2ها برقرار شده است و کننده، چند پیوند اشتراکی بین اتمدر ساختار بخش آنیونی این پاک

.2/12𝒈و چگالی  %9/2لیتر محلول منیزیم کلرید با درصد جرمی میلی 𝒎𝑳
 دهد؟به طور کامل واکنش می 2−

(𝑪𝒍 = 𝑴𝒈 و 32/2 = 1۱ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍
−2) 

1 )43 - 4۱۱ 2 )43 - 2۱۱ 3 )44 - 4۱۱ 4 )44 - 2۱۱ 
 

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام 

 ی ترش دارند.ها، مزهاسیدها با اغلب عناصر فلزی واکنش داده و انواع خوراکی آن( 1

 شود.های گوارشی میشدن آنزیم معده، حاوی سولفوریک اسید بوده و موجب فعال ( شیره2

 روند.های خورنده به شمار میکنندهکسید و محلول سفیدکننده، از جمله پاک( سدیم هیدرو3

 کند.( طی واکنش مخلوط آلومینیم هیدروکسید و پودر آلومینیم با آب، پایداری مواد افزایش پیدا می4

 

 های داده شده درست هستند؟چه تعداد از عبارت 

 شود.بودن خاک استفاده می بازی میزان کاهش آ( آهک یک اکسید اسیدی بوده و از آن برای

 ها، خاصیت اسیدی دارد.ب( یک نمونه از جوهر نمک، از نظر شیمیایی فعال بوده و برخالف صابون

 است. 𝑯𝑪𝒍موالر  2محلول آبی ، بیشتر از 𝑯𝑭موالر  2پ( غلظت یون هیدروژن در محلول آبی 

 ها با غلظت آن رابطه مستقیم دارد.بازی محلولت( یون هیدروکسید، یک یون چنداتمی بوده و خاصیت 

1) 1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 .د بین شیمی یازدهم و دهم یک پایه را به دلخواه جواب دهیدیتوانشما می -شیمی دهم

اتم از ایزوتوپ  ۱تر، های طبیعی این عنصر ساخته شده است، به ازای هر اتم از ایزوتوپ سبکی لیتیم که از اتمدر یک نمونه 

2/12۱از این فلز که شامل  تر وجود دارد. جرم یک نمونهسنگین × 22
12

گرم بوده و این مقدار از شود، برابر با چند میلیاتم می 

𝑪𝒍دهد؟ )فلز لیتیم، با چند گرم گاز کلر به طور کامل واکنش می = 32/2 𝒈. 𝒎𝒐𝒍
−2) 

1 )4/12 – ۱21/۱ 2 )4/12 – 142/۱ 3 )3/13 – ۱21/۱ 4 )3/13 – 142/۱ 
 

𝑭𝒆های داده شده نادرست است؟ )یک از عبارتکدام  = 𝑺𝒊 و 2۱ = 𝑶 و 10 = 2۱ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍
−2) 

 د.گنجعلوم تجربی نمی واست؟((، پرسشی بنیادی بوده و در قلمر آمده پدید چگونه پرسش ))هستی( 1

 تر است.زمین بزرگ ی آن نیز در مقایسه با سیارهی مشتری بیشتر از عناصر جامد تشکیل شده و اندازه( سیاره2

 است. %4/31، درصد جرمی دومین عنصر فراوان موجود در زمین تقریبا برابر 𝐹𝑒2𝑆𝑖𝑂4( در ترکیبی با فرمول شیمیایی 3

 مواد را تهیه کنند. این درصد ترکیب و اتمسفر سیاره مشتری در شیمیایی های( فضاپیماهای وویجر ماموریت داشتند ترکیب4

 

 های زیر درست هستند؟کدام موارد از عبارت 

 ها است.نوترون برابر تعداد 1ترین ایزوتوپ طبیعی منیزیم، باردار در فراوانآ( تعداد ذرات زیراتمی 

−𝑿2ب( در یون 
 

 گیرد.قرار می 2۱در گروه  𝑿ها برابر باشد، عنصر ها و نوترون، اگر تعداد الکترون34

 های موجود در آن مشابه هم است. ایزوتوپ شده و پایداری اتم 3طبیعی هیدروژن، شامل  پ( یک نمونه

 های لیتیم خواص شیمیایی مشابهی دارند.بستگی دارد، ایزوتوپ 𝑨ها به مقدار ت( چون خواص ایزوتوپ

 ( آ و ت4 ( پ و ت3 ( ب و پ2 آ و ب  (1
 

𝑯های از ایزوتوپ ای از هیدروژن که شامل مخلوطینمونه 
2

۱
 ،𝑯

2

۱
𝑯و  

2

1
ها در شود، در اختیار داریم. اگر جرم این ایزوتوپمی 

1/0ی اولیه برابر باشد، با گذشتن نمونه × 22
−11

𝑯ثانیه از ابتدای کار، درصد فراوانی  
2

۱
در مخلوط مورد نظر تقریبا چقدر  

𝑯های عمر ایزوتوپکند؟ )جرم مولی هر ایزوتوپ برابر با جرم اتمی آن بوده و نیمتغییر می
2

۱
𝑯و  

2

۱
1/0به ترتیب برابر با   ×

22
−11

2/۱و   × 22
−11

 ثانیه است.( 

1 )3/12 2 )3/12 3 )4/4 4 )2/9 
 

 ............... .های زیر درست هستند، بجز ی عبارتهمه 

 پس از مهبانگ، ذرات زیراتمی مثل پروتون و نوترون ایجاد شده و سپس، عناصر هیدروژن و هلیم تولید شدند.( 1

 ای هستند.ها متعلق به تناوب اول جدول دورهی آنها شده و عناصر اصلی سازندهها سبب پیدایش ستاره( سحابی2

 است. ایهسته هایواکنش در هیدروژن تجزیه هلیم به دلیل به رشید،خو کنندهخیره و نور گرمایی ( انرژی3

 اند.تر مثل کربن و لیتیم تولید شده( در روند تشکیل عناصر، فلزهای آهن و طال با استفاده از عناصر سبک4

 

 

 

 

 

 

 



 12صفحه  1مرحله  -آزمون اختصاصی ماز                                                      شیمی

 ارسال کنید 12220202را به سامانه  12دارید عدد درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز 
 

 
 

 های داده شده درست هستند؟چه تعداد از عبارت 

 های اتمی کاربرد دارد.ای، به عنوان سوخت در نیروگاههستهگاه آ( نخستین عنصر ساخته شده در واکنش

 اند، در طبیعت یافت نشده و ساختگی هستند.عناصری که تا به امروز شناخته شده %12ب( بیشتر از 

 کنند.های سرطانی را مشخص میهای پرتوزا، موقعیت تودههای گلوکز حاوی اتمپ( با استفاده از مولکول

 شود، به طور طبیعی در جهان وجود ندارد.آن برای تصویربرداری تیروئید استفاده میت( عنصری که از 

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

 

 

های موجود باشد، شمار نوترون 91ای کاربرد دارد. اگر عدد اتمی اورانیم برابر با از اورانیم، به عنوان سوخت هسته 𝑿ایزوتوپ  

𝒀𝒏ها در یون ، چند برابر شمار نوترون𝑿در ایزوتوپ 

1𝒏 𝒀شود؟ )یون می +1
 های برابری دارند.(و اتم آرگون، تعداد الکترون +1

1 )3/2 2 )4/3 3 )1۲/2 4 )3۲/3 
 

 یک از مطالب داده شده درست است؟کدام 

 اوب سوم است.برابر شمار چنین عناصری در تن 2حرفی دارند، شمار عناصری از تناوب دوم که نماد تک( 1

 𝐻( اتم 2
 ، فاقد نوترون بوده و جرم اتمی آن در مقایسه با هر واحد مقیاس جرم اتمی، بیشتر است.1

 شود.نانومتر می 2۱۱تا  4۱۱( نور خورشید، به رنگ سفید دیده شده و فقط شامل پرتوهایی با طول موج 3

 مقایسه با امواج رادیویی طول موج بلندتری دارند.ها انواعی از پرتوهای الکترومغناطیسی بوده و در ( ریزموج4

 

 های داده شده درست است؟چه تعداد از عبارت 

 اند.، در سه گروه متوالی از جدول تناوبی قرار گرفته23و  3۱، 22آ( عناصری با عددهای اتمی 

𝒑ب( پروتون با نماد 
1

+1
 است. 𝒂𝒎𝒖مشخص شده و همانند نوترون، جرم هر ذره از آن بیشتر از یک  

 شوند.های اکسیژن میهایی با جرم برابر از گازهای اوزون و اکسیژن، شامل شمار برابری از اتمپ( نمونه

 است. 9، مشابه بار یون حاصل از عنصری با عدد اتمی 32اتمی حاصل از عنصری با عدد اتمی ت( بار یون تک

2استفاده شده و جرم هر اتم آن تقریبا برابر  𝒂𝒎𝒖، برای ایجاد مقیاس 21-ث( از کربن × 1۱
−23

 کیلوگرم است. 

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

 𝑯𝒆های ی مجزا از گاز هلیم، از ایزوتوپدو نمونه 
 𝑯𝒆و  3

 𝑯𝒆اند. اگر درصد فراوانی ایزوتوپ تشکیل شده ۱
ی دوم، در نمونه ۱

درصد  2/21ی ی دوم، به اندازهی اول بوده و جرم اتمی میانگین هلیم در نمونهسه برابر درصد فراوانی این ایزوتوپ در نمونه

 ی اول، چند مول اتم هلیم وجود خواهد داشت؟گرمی از نمونه 21ی ی اول باشد، در یک نمونهبیشتر از نمونه

1 )۲/22 2 )2۱  3 )4۲ 4 )4۱ 
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 های داده شده، نادرست است؟یک از عبارتکدام 

 کرد. تعیین را هاداغ و یا دمای سطحی ستاره بسیار هایشعله توان دمایبا استفاده از نور، می( 1

 گیرد.ی مرئی نور را در بر میای از گسترهی قرمز رنگ حاصل از لیتیم نیترات، بخش عمده( شعله2

 شوند.هنگام عبور نور مرئی از منشور، پرتوهای بنفش در مقایسه با پرتوهای نیلی بیشتر منحرف می( در 3

 نانومتر قرار ندارد. 2۱۱تا  4۱۱، در محدوده ( طول موج پرتو الکترومغناطیسی گسیل شده از چشمی کنترل4
 

𝑨عنصر  
0

2۱
ای قرار گرفته و ........... عنصر دیگر در جدول دوره، ..3۱را در نظر بگیرید. بین این عنصر و عنصری با عدد اتمی  

 شود....... میبرابر با ...... 𝑫باشد، عدد اتمی عنصر  𝑨و شماره تناوب آن دو برابر عنصر  𝑨، نصف عنصر 𝑫اگر شماره گروه عنصر 

1) 2۲ - 23 2 )2۲ - 2۲ 3 )23 - 23 4 )23 - 2۲ 
 

است. اگر  𝒂𝒎𝒖 3۱/1های طبیعی این عنصر تشکیل شده است، برابر با ای از گاز کلر که از ایزوتوپجرم اتمی میانگین نمونه 

تغییر  𝒂𝒎𝒖ی چند تر کلر را از این مخلوط خارج کنیم، جرم اتمی میانگین کلر به اندازههای ایزوتوپ سبکنیمی از اتم

 کند؟می

1 )1۲/۱ 2 )1/۱ 3 )3/۱ 4 )2۲/۱ 
 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

9گرم از جرم مواد همراه است،  1ای که با کاهش واکنش هسته( 1 ×  کند.ژول انرژی تولید می 1۱13

𝑍𝑟4۱ی اتم ( جرم هسته2
 های موجود در اطراف این هسته است.برابر جرم الکترون 4۲۱۱، تقریبا 9۱

 اتمی، برخالف مواد مصرف شده در آن، خاصیت پرتوزایی ندارند.( پسماندهای تولید شده در رآکتور 3

 .آنها است در سدیم مذاب وجود دلیل به کنند،می را روشن هاشب، خیابان که در طول هاییالمپ ( نور4
 

 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام 

 است. رنگ سبز و مشابه ،( سولفات𝐼𝐼آن مثل مس) گوناگون هایترکیب و مس فلز ی حاصل ازشعله رنگ (1

 شود.پرتو مختلف می 4ی مرئی شامل ترین عنصر موجود در سیاره مشتری، در ناحیهخطی فراوان-( طیف نشری2

 شوند.گروه مختلف می 32های ششم و هفتم آن، شامل عنصر شده و هر یک از تناوب 114( جدول تناوبی، شامل 3

 شود.گفته می نشر کند،می گسیل پرتوهای الکترومغناطیس خود از انرژی، جذب با مادۀ یک آن در که فرایندی ( به4
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 .د بین شیمی یازدهم و دهم یک پایه را به دلخواه جواب دهیدیتوانیشما م -دهمیازشیمی 

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام 

 شوند.خوری نیز با استفاده از فوالد تولید میچایای با استفاده از شن و ماسه و قاشق وسایل شیشه( 1

 .شوندمی رساناها ساختهنیمه نام به موادی از است که مبتنی اجزایی بر صنعت الکترونیک، ( پیشرفت2

 است، رسانایی الکتریکی بیشتری دارند. ۲3، در مقایسه با عنصری که عدد اتمی آن برابر 14ی عناصر گروه ( همه3

 شود.ای استفاده میمشخص شده و از آن برای چینش عناصر در جدول دوره 𝐴عنصرها، با نماد  ین ویژگیتر( بنیادی4
 

 های داده شده درست هستند؟چه تعداد از عبارت 

 شود.ها میتغییر و بهبود خواص مختلف آن همواره سبب یکدیگر، به آنها افزودن و مواد به دادن گرما آ(

 های فسیلی بیشتر بوده است.اخیر، میزان مصرف مواد معدنی در مقایسه با سوختهای در طول سال ب(

 هستند. 𝒑ها متعلق به دسته پذیری بسیار کمی داشته و همه آنجدول تناوبی، واکنش 20پ( عناصر گروه 

 گردند.میزمین بدست آمده و در نهایت به کره زمین باز  مواد طبیعی، همانند مواد ساختگی، از کره ت( همه

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

باشد، جرم بخار  %32سوزانیم. اگر بازده فرایند تخمیر برابر با گرم گلوکز را به طور کامل می ۱2اتانول تولید شده بر اثر تخمیر  

𝑶شود؟ )آب تولید شده طی این فرایند، چند برابر جرم گلوکز مصرف شده می = 𝑪 و 2۱ = 𝑯 و 21 = 2 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍
−2) 

1) ۱9/۱ 2 )14/۱ 3 )22/۱ 4 )33/۱ 
 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 ها الکترون به اشتراک گذاشته و یک نمونه از آن، رسانایی گرمایی باالیی دارد.گرافیت در واکنش با دیگر اتم( 1

 گیرد.میای امروزی قرار ، ساختگی بوده و آخرین عنصری است که در جدول دوره12۱( عنصری با عدد اتمی 2

 شود.الکترونی ختم می 2تر بوده و آرایش الکترونی این عنصر به یک زیرالیه ( شعاع اتمی قلع، نسبت به سرب بزرگ3

 حرفی است. 2( نماد شیمیایی عناصری از دوره سوم که سطح صیقلی دارند، همانند عناصری از آن که حالت گاز دارند، 4
 

 گیرید:های زیر را در نظر بی واکنشمعادله 

𝑨𝑪𝒍1(𝒔) + 𝒁(𝒔) → 𝑨(𝒔) + 𝒁𝑪𝒍1(𝒔)                      𝑫𝑪𝒍1(𝒔) + 𝒁(𝒔) →  واکنش نمیدهد

خارج کرد و از بین این سه  𝑨𝑪𝒍1را از ساختار  𝑨، ............. عنصر 𝑫ها، با استفاده از عنصر فلزی ی این واکنشبا توجه به معادله

 عنصر فلزی، تامین شرایط مورد نیاز برای نگهداری فلز ............. دشوارتر از سایر فلزها است.

 𝑍 -توان ( نمی𝑍 4 -توان ( می𝐷 3 -توان ( نمی𝐷 2 -توان می( 1
 

𝑭𝒆1𝑶3(𝒔)ی طی واکنش موازنه نشده 𝑭𝒆1𝑶3گرم  2۱۱برای استخراج آهن موجود در   + 𝑪(𝒔) → 𝑭𝒆(𝒔) + 𝑪𝑶1(𝒈) ،

ی چند گرم نیاز بوده و طی این فرایند، جرم مواد جامد موجود در ظرف واکنش به اندازه %۱2به چند گرم گرافیت با خلوص 

𝑭𝒆) کند؟کاهش پیدا می = 𝑶 و 2۱ = 𝑪 و 2۱ = 21 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍
−2) 

1) 22 - 44 2 )22 – 4/۲9 3 )2/13 - 44 4 )2/13 – 4/۲9 
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 های داده شده درست هستند، بجز ............. .ی عبارتهمه 

 پذیری بیشتری دارد.ترین شعاع اتمی، نسبت به عناصر قبل و بعد از خود واکنشعنصری از تناوب سوم با بزرگ( 1

 .روندشدن، از جمله خواص فیزیکی فلزها به شمار می مفتول و ورقه ( داشتن جال، رسانایی گرمایی و قابلیت2

 شود.رنگ گسیل میی واکنش آن، نور زردتر از لیتیم با گاز کلر واکنش داده و از سامانه( پتاسیم، سریع3

 ، همانند یک نمونه از گوگرد، دارای سطحی کدر است.11( در مجاورت با هوا، عنصری با عدد اتمی 4
 

های کنیم تا بر اساس معادلههای ناخالصی از کلسیم کربنات و آمونیوم نیترات با جرم برابر را وارد یک ظرف سربسته مینمونه 

ی باشد، درصد خلوص نمونه %۱2زیر تجزیه شوند. اگر پس از پایان این فرایند، درصد حجمی بخار آب در ظرف واکنش برابر 

 ی آمونیوم نیترات بوده است؟ص نمونهکلسیم کربنات چند برابر درصد خلو

 (𝑪𝒂 = 𝑶 و ۱2 = 𝑵 و 2۱ = 𝑪 و 2۱ = 𝑯 و 21 = 2 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍
−2) 

𝑪𝒂𝑪𝑶3(𝒔) → 𝑪𝒂𝑶(𝒔) + 𝑪𝑶1(𝒈)                     𝑵𝑯۱𝑵𝑶3(𝒔) → 𝑵1𝑶(𝒈) + 1𝑯1𝑶(𝒈) 

1 )4/۱ 2 )۲/۱  3 )2 4 )۲/2 

 

 های داده شده درست هستند؟کدام موارد از عبارت 

 پذیری کمتری دارد.ی فلزهای قلیایی بوده و در مقایسه با کلسیم، واکنشدومین عنصر از خانوادهآ( منیزیم، 

 الکترونی در آرایش الکترونی خود هستند. 1زیرالیه  2ب( دو مورد از عناصر موجود در تناوب چهارم، دارای 

 دهد.مرطوب کندتر واکنش می دارد، نسبت به مس، در هوای صنایع بین را ساالنه مصرف پ( فلزی که بیشترین

 کند.ت( طال با مواد موجود در بدن واکنش نداده و رسانایی الکتریکی خود را در شرایط دمایی گوناگون حفظ می

 ( ب و ت4 ( ب و پ3 ( آ و ت2 آ و پ  (1
 

 دهد، درست است؟با گاز هیدروژن واکنش نمی ℃۱22ها که زیر دمای ی هالوژنزیر در رابطه با عضوی از خانواده عبارت کدام 

 شود.این عنصر، در مقایسه با گاز کلر، با سرعت و شدت بیشتری با فلز پتاسیم وارد واکنش می( 1

 ( آرایش الکترونی یون پایدار حاصل از این عنصر، مشابه آرایش الکترونی گاز کریپتون است.2

 گذارد.شته و در واکنش با نافلزها الکترون به اشتراک می( این عنصر، همانند ژرمانیم، حالت جامد دا3

𝑙الکترون با  2( فلز روی در واکنش با این عنصر، 4 =  شود.از دست داده و به کاتیون تبدیل می 2
 

𝑺𝑭۱(𝒈)ی واکنش موازنه نشده  + 𝑯1𝑶(𝒍) → 𝑺𝑶1(𝒈) + 𝑯𝑭(𝒈) گرم گاز  ۱2، با مصرف شدن𝑺𝑭۱  انجام  ٪92با خلوص

گرم گاز هیدروژن فلوئورید تولید شده باشد، بازده درصدی واکنش انجام شده چقدر  21شده است. اگر طی این فرایند 

𝑺) شود؟می = 𝑭 و 31 = 𝑯 و 29 = 2 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍
−2) 

1 )1۲ 2 )2۱  3 )3۱ 4 )4۱ 

 

𝑭𝒆های زیر درست هستند؟ )چند مورد از عبارت  = 𝑶 و 2۱ = 2۱ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍
−2) 

 شود.خواری زیادی داشته و تنها فلزی است که به شکل آزاد در طبیعت یافت میطال خاصیت چکشآ( 

 توان استخراج کرد.را می 𝑪𝒖𝑶و  𝑵𝒂2𝑶ب( با استفاده از کربن، عناصر فلزی موجود در اکسیدهای 

 یابد.کاهش میناخواسته در کنار یک واکنش شیمیایی، بازده درصدی آن واکنش  هایپ( با انجام واکنش

 شود.مول کاتیون وارد محلول می 0/2از اکسید فلزی موجود در زنگ آهن با اسیدها،  144𝒈ت( طی واکنش 

1) 1  2 )

2 3 )3 4 )4 



 19صفحه  1مرحله  -آزمون اختصاصی ماز                                                      شیمی

 ارسال کنید 12220202را به سامانه  12دارید عدد درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز 
 

 

پر هستند چقدر بوده و بین اولین ی الکترونی نیمهمجموع عدد اتمی عناصری از تناوب چهارم که فقط دارای یک زیرالیه 

این تناوب قرار دارد و عنصری از تناوب دوم که بیشترین خاصیت نافلزی را دارد، چند عنصر دیگر در  𝒅ی عنصری که در دسته

 گیرند؟ای قرار میجدول دوره

1 )1۱3 - 12 2 )1۱3 - 11 3 )42 - 12 4 )42 - 11 
 

𝑺𝒊𝑶1(𝒔)ناخالص در واکنش  𝑺𝒊𝑶1گرم  ۱0با شرکت کردن   + 3𝑪(𝒔) → 𝑺𝒊𝑪(𝒔) + 1𝑪𝑶(𝒈) ،۱0/۱  لیتر گاز کربن

های کربن موجود چقدر بوده و جرم اتم 𝑺𝒊𝑶1مونوکسید در شرایط استاندارد تولید شده است. درصد ناخالصی در این نمونه از 

 های کربن موجود در چند گرم اتانول برابر است؟ تولید شده با جرم اتم 𝑺𝒊𝑪در 

(𝑺𝒊 = 𝑶 و 10 = 𝑪 و 2۱ = 𝑯 و 21 = 2 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍
−2) 

1 )۲/42 – 3/4 2 )۲/12 – 3/4 3 )۲/42 – 3/2 4 )۲/12 – 3/2 

 

 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام 

 شود.های فوالد از فلز سدیم برای استخراج آهن استفاده می، در شرکت𝐹𝑒2𝑂3بخاطر سرعت زیاد واکنش میان فلز سدیم و  (1

 صرفه نیست.گیرد، مقرون بهاز تناوب چهارم قرار می 𝑑ی ( استفاده از گیاهان برای استخراج آخرین فلزی که در دسته2

 ها، در مقایسه با ذخایر زمینی این فلزها، غلظت باالتری دارند.( منابع موجود از عناصر فلزی واسطه در کف اقیانوس3

 .شودمی استفاده آهن راه دادن خطوط جوش آن برای از ولید شده ومذاب ت آهن به حالت ترمیت، ( در واکنش4
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