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نام آزمون: تجربی - 10112

ام اس بوك

کدام بیت، «فاقد» مفهوم بیِت زیر است؟  - 1
نیمی سوي خود می کش و نیمی می پاش» «تعلیم ز اّره گیر در امر معاش 

تو گر گنج داري ببخش و منه  به گیتی ز بخشش بود مرد ِمه 

وز اندازة خورد بیرون بود  مدار و ببخش آن چه افزون بود 

بر او ببخش که بخشیدِن گناه، خوش است  اگر هزار گنه بینی از سپهر دورنگ 

کیمیایی است که صد عیب هنر گرداند  بخل عیبی است که صد فضل بپوشاند و ُجود

مفهوم عبارت «هر چه عاشق در رازپوشی بکوشد، باز نگاه دو دیده اش از ِسر ضمیر خبر می دهد» . با کدام بیت تناسب ندارد؟ - 2

رنگ و رویم ببین و حال مپرسحال من دور از آن جمال مپرس             

وگرنه عاشق و معشوق راز دارانندتو را صبا و مرا آِب دیده شد غّماز             

سزد که راز نگه داشتن نه کار صداستور از جهان سخن ِسّر تو برون افتاد          

شرح حالم اشک خونین من استحال من خود در نمی آید به نطق              

ویژگی حماسه در کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ - 3

که او هست رویین تن و نامدار  چرا رزم ُجستی ز اسفندیار 

که یارست با وي نبرد آزمود  چو ده ساله شد در زمین کس نبود 

به فرجام کار آمدش خواستار  بر او (ضحاك) سال بگذشت مانا هزار 

شتر خواست از دشت جهرم هزار  فرستاد موبد بدان ها سوار 

- منظور و مفهوم مصراع دوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟  4
همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی» «همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی

بر همۀ بودن ها و نبودن ها آگاهی داري. همۀ کم و زیاد شدن ها به دست توست.

ورق زندگی همۀ موجودات عالم به دست توست.  تو بر سرنوشت همۀ موجودات نظارت داري.

کدام بیت بیانگر فضاي حکومتی ضّحاك است؟ - 5

 خلوت دل نیست جاي صحبت اضداد / دیو چو بیرون رود فرشته درآید

 پري نهفته رخ و دیو درکرشمۀ حسن / بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبی (تعجب آور) است

 رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ / کار ملک است آنکه تدبیر و تأمّل بایدش

 ز فکر تفرقه باز آي تا شوي مجموع / به حکم آنکه چو شد اهرمن، سروش آمد

در متن زیر، به ترتیب، چند «ترکیِب وصفی» و «ترکیب اضافی» وجود دارد؟  - 6
«در دورة اسالمی از همان قرن هاي نخستین هجري ترجمۀ عربی آثار معتبر یونان مورد استفادة ایرانیان قرار گرفت و بسیاري از متون عربی به ویژه

تفاسیر قرآن به فارسی برگردانده شد. این رسم ترجمه تا قرن هاي بعد ادامه یافت.»

ده - شش ده - هفت نُه - شش هشت - هفت

رابطۀ معنایی نوشته شده در مقابل کدام بیت نادرست است؟ - 7

 در میان پختگان عشق او خامم هنوز  (تضاد)   ساقیا یک جرعه  ده زان آب آتشگون که من 

 که ما به دوست نبردیم ره به هیچ طریق  (ترادف)   کجاست اهل دلی تا کند داللت خیر 

 ُمغبچه اي ز هر طرف می زندم به چنگ و دف  (تضّمن)   من به خیال زاهدي گوشه نشین و ُطرفه آنک

 حریف باده رسید اي رفیق توبه وداع  (ترادف)   شراب خانگی ام بس می مغانه بیار 
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پیام اخالقی این عبارت در کدام بیت آشکارتر بیان شده  است؟  - 8
«وقتی در حضور جمع ـ به مسامحه ـ به تنومندي یک نظامی بدکار اشاره می کنید، به بخشی از موجودیّت او اشاره می فرمایید که در ید اختیار آن نظامی نبوده

و ارادة الهی در آن نقش داشته  است.»

 گفت نقشت همه کژ است چرا؟  ابلهی دید اشتري به چرا

 عیِب نقاش می کنی هشدار  گفت اشتر که اندر این پیکار  

 تو ز من راه راست رفتن خواه  در کژي ام مکن به عیب نگاه 

 شب و شبگیر رو مر او را خوان  به خدایی سزا مر او را دان 

در کدام بیت «حرف عطف» مشاهده نمی شود؟ - 9

 جزاي آن که با زلفت سخن از چین خطا گفتم   جگرم خون گشت و کم زینم نمی باید

 دلق بسطامی و سّجادة طامات بریم   سوي رندان قلندر به ره آورد سفر 

 بیا حافظ که تا خود را به ملک دیگر اندازیم   سخن دانی و خوش خوانی نمی وزند در شیراز 

 اي ابر لطف بر من خاکی ببار هم   چون آب روي الله و گل فیض حسن توست 

در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟ - 10

 اگر ادا نکنی غرض دار من باشی  سه بوسه کز دو لبت کرده اي وظیفۀ من

 چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی در مقامی که صدارت به فقیران بخشند  

 رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی  گرچه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست

 گر آهویی چو تو یکدم شکار من باشی  شود غزالۀ خورشید صید الغر من

در چند مورد از عبارات زیر غلط امالیی یا رسم الخّطی دیده می شود؟  - 11
الف) دزدان، منفذ کاروان بسته و رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب. 

ب) گفت: حق را دو کارفرماي است، یکی عقل و دیگر شرع؛ اگر خواهی دو سراي مأمور باشد، زیردست ایشان باید بودن. 
پ) شیخ گفت: خدایش بیامرزد که بی آنکه در طاعت رعونت کند در اسباب استطاعت این غریب را مؤونت کند. 

ت) روز دیگر چون بر خوان او نشستم لقمه برگرفت مگسی در آن دید، آن را بیانداخت و لقمه در دهان نهاد.

چهار سه دو یک

در کدام گزینه دو واژه متضاد نیستند؟ - 12

شریعت ـ طریقت زهد ـ شائبه مرشد ـ مرید سبک سري ـ وقار

در کدام بیت صفت فاعلی بیشتر است؟ - 13

حلقه اي از زلف خود در گردن جان کرد و رفت    تا به زنجیر کسی سر در نیارد بعد از این  

خانه بر یعقوب گریان بیت احزان کرد و رفت   یوسف خندان که رویش ملک مصر حسن داشت 

گرچه یار از هجر خود حالت پریشان کرد و رفت    دوش با بنده خیالت گفت بنشین، جمع باش 

هم چو تو آزاده را در بند هجران کرد و رفت    هم چو تو دلداده را در دام عشق آورد و بست 

مفهوم کدام بیت به «عاقبت به خیري در روز قیامت» اشاره می کند. - 14

 دل لشکر دیو غمناك کن  نشاطی بده در عبادت مرا

 ز هولم در آن روز بی باك کن  به حشرم بده نامه در دست راست

 نه چون بی غمانم هوسناك کن  دلم را بده عزم در بندگی

 مکافات آن بر سرم خاك کن  به خاك درت گر نیارم سجود

در عبارات زیر کدام نقش دستوري وجود ندارد؟  - 15
«از شعله / به خاطر روشنایی اش / سپاسگزاري کن / اّما چراغدان را هم / که همیشه صبورانه در سایه می ایستد / از یاد مبر»

صفت قید مضاف الیه متّمم
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کدام جمله غلط امالیی ندارد؟ - 16

خاله ام عالوه بر قرآن و مفاتیح لجنان فقط کلیات سعدي را داشت. او طرفدار شعرهاي اندرزي و تمثیلی بود. 

سعدي براي من به  منزلۀ شیر آقوز بود که پایۀ عضله و استخوان او را می نهد. 

سراچۀ ذهنم آماس می کرد. بیشتر بر فوران تخیل راه می رفتم تا بر روي دو پا.

هر دو چنان بودیم که گویی در پالیز سعدي می چرخیدیم. غوز می کردم و از فرط هیجان لّکه می دویدم.

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟ - 17

به چه تأویل توقّف روا داشتمی و از آن زندگانی که در فراغ دوستان گذرد چه لّذت توان یافت؟  و کدام خردمند آن را وزنی نهاده است؟

پادشاهی به درویشی گفت که مرا آن لحظه که تو را به درگاه حق، تجلّی و قرب باشد، یاد کن. 

ارادت باري، ماهی را از قعر آب به فراز می آرد و مرغ را از اوج هوا به نشیب می کشد چنان که نادان را غلبه می کند میان دانا و مطالب او حایل می گردد.

محبت چون به غایت رسد آن را عشق خوانند و عشق خاصه از محبت است. 

در عبارت زیر چند ترکیب وصفی وجود دارد؟  - 18
«از این مادربزرگ، زیاد حرف می زدند که عمر درازي کرده بود و سخنان جّذابی گفته بود. به او می گفتند (مادر جون). ورد زبانشان بود: مادر جون این طور

گفت، مادر جون آن طور گفت.»

شش پنج چهار سه

«نیایش الهی» در پایان درس، سرودة کیست؟  - 19

واعظ کاشفی ملّا محسن فیض کاشانی حافظ خواجه عبداللّه انصاري

در کدام گزینه شکل همزه با سایر گزینه ها متفاوت است؟ - 20

هیـ / ء / ت ـِ / ء / ون      ن ـُ / ء / ا / ِن / َست م ـِ / أل / ل / ء ـُ / ت م

عیِّن األصّح و األدّق فی الّترجمۀ:  - 21
«نحن سنذهب مع قائدنا إلی القتال و لن نترکه وحیدًا فی الوقت الحرج!»

به همراه فرمانده براي مبارزه خواهیم رفت و هرگز او را در وقت دشواري رها نمی   کنیم!  با رهبر خویش به محل نبرد رهسپار می  شویم و او را در زمان سختی ترك نمی  کنیم!

ما با رهبر خود به میدان جنگ می  رویم و او را در زمان دشواري تنها رها نخواهیم کرد!  ما همراه فرماندة خود به نبرد خواهیم رفت و هنگام سختی او را تنها ترك نخواهیم کرد! 

َعیِّن اسَم التفضیل خبرًا: - 22

«َحیَّ َعلی خیِر اْلَعَمِل»  «خیُر إخوانُِکم َمْن َأْهَدي إلیُکم ُعیوبَُکم» 

الغیبۀ ِمن َأَهمِّ َأسباِب َقْطِع التَّواُصِل بَْیَن النِّاس.  «َأَحبُّ ِعباِد اِهللا ِإلَی اِهللا َأْنَفُعُهم لِِعباِدِه» 

َعیِّن ما فیه اسُم المکان: - 23

ُم التالمیذ الناجحیَن بالَمْرَحَمۀ.  َأْکَرَم الُمَعلِّ فی بالِدنا مالعب جمیلۀ وسیعۀ.  «لَْیَلُۀ اْلَقْدِرَخْیٌر ِمن َأْلِف َشْهٍر»  ْعُی لَِمْعِرفِۀ َأسراِر اآلَخریَن َأمٌر جمیٌل.  السَّ

َعیِّن ُأسلوَب الّشرط: - 24

َمْن خاَف النُّاس ِمن لِسانِِه َفُهَو ِمْن أهِل النِّار!  ِإّن ِمْن َشرِّ ِعباِد اِهللا َمْن ُتْکَرُه ُمجالََسُتُه لُِفْحِشِه! 

«ما ُیریُد اُهللا لَِیْجَعَل َعَلْیُکْم ِمْن َحَرج ...»  یَّارَة فی ذلَک اْلَوْقِت؟  َمْن کاَن ِمنُکم َیُسوُق السَّ

- َعیِّن الخطأ فی مفهوم العبارة التالیۀ:   25
«تکّلموا ُتْعَرفوا فإنَّ المرَء مخبوء تحَت لسانِِه»

 عیب و هنرش نهفته باشد   تا مرد سخن نگفته باشد 

 إّن الکالم معیار لمعرفۀ اإلنسان.  

 أنّه یجب أن نتکّلم حّتی ال نُعرف.  

 من ال یتکّلم الُیَعرف؛ فإّن اإلنسان مخفّی تحت لسانه. 
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ما هو الخطأ فی التَّرجمۀ و المحّل اإلعرابی علی التَّرتیب؟ - 26

وجْدُت برنامجًا ُیساعُدنی فی ترجمۀ المفرداِت!: کمک می کند - مضاٌف الیه    ُیعجُبنی عیٌد یفرُح فیه الفقراُء!: شادي می کنند - الفاعل   

ض نفَسه للتِّهم!: در معرض قرار دهد - المفعول    شاهدُت سنجابًا َیقِفُز ِمن شجرٍة إلی شجرة اُخري!: می پرید - مجروٌر بحرِف الجرِّ    ل اإلنساُن فی موضوٍع ُیعرُّ ال یتدخُّ

مّیز ما فیه اسم المکان: - 27

َمـفاِتــح الغیب عند اِهللا و ال یعلمـها إّال هـو!   إّن اَهللا بَـَعـَث األنبیاَء إلتماِم َمکاِرم األخالِق !  

إّن فی هذا العمِل َمـنافَع کثیـرة لجمیِع الّناس!   ـۀ لکتابِۀ المقالۀ عندي!   ال ُتـوَجـُد َمـآِخـُذ مـهمٌّ

عیِّن ما لیس فیه المعّرف بأل: - 28

عۀ.    للّتالمیذ آداٌب کثیرٌة و متنوٌّ رأیُت فی الّنجف أصدقائی بعد سّت سنواٍت.   

َتْسُقُط أسناُن َسَمِک اْلِقْرِش داِئمًا َو َتْنمو أسناٌن َجدیَدٌة َمکانَها.    هاِب إلَی اْلَمْلَعِب.    ِکالُهما َقویِّان. َعَلیَنا بِالذَّ

- «الّضرورات ُتلجئ اإلنسان دائما إلی تحّمل األعمال الّصعبۀ حّتی یوّفر معاش أهله!»: 29

ضرورتها همواره انسان را به تحمل کارهاي سخت وادار می کنند تا معاش خانوادة خود را فراهم کند! 

ضرورتها همواره انسان را به انجام کارهاي مشکل ملزم نموده تا معاش خانواده اش فراهم شود! 

به ناچار انسان همواره کارهاي سخت را تحّمل کرده تا مایحتاج خانوادة خود را فراهم کند! 

نیاز، انسان را همیشه به کارهاي سخت مجبور می کند تا روزي خانواده اش مهّیا گردد! 

-  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب:   30
«گمان نمی کردم که تو با وجود مشکالت بسیار، در کسب علم کوشا باشی!»  عّین الصحیح:

 ال أظّن أنّک تکون مجتهداً فی االکتساب العلم رغم المشکل الکثیر!   ما کّنا نظّن أنّک تکون ساعیًا رغم المشکل الکثیر فی اکتساب العلم!  

 ما کنُت أظّن أنّک رغم المشاکل الکثیرة، تکون ساعیًا فی اکتساب العلم!   ال أظّن أنّک رغم المشاکل العدیدة أن تکون نشیطًا فی اکتساب العلم الکثیر!  

■■

ِن الَخَطَأ فی َضبِط حرکاِت الَکِلماِت: - َعیِّ 31

 إنَّ ُأولی آیاِت القرآِن نََزلَْت َعَلی النَّبیِّ (ص) فی غاِر ِحراٍء.  َتْبَدُأ َحیاَتها بِااللتفاِف َحْوَل ِجذِع َشَجَرٍة َو ُغصونیها. 

ات.  نساِن َعْشَر َمرٍّ َتُهم لَِتْأجیِل اِالْمتحاِن نََجَحْت.  لَُه ذاِکرٌة َقویٌَّۀ َو َسْمُعُد َیفوُق َسْمَع اْإلِ نَّ ِخطَّ ب بِذلَِک ِألَ  َفِرَح الّطالُّ

حیح فی الترجمِۀ:  «َمن أراد أن ینجح فی حیاته فلیجعِل الّسعی صدیقه الحمیم و التَّجربۀ ُمستشاَره الَحکیم!» عیِّن الصَّ - 32

کسی که خواسته است در زندگیش پیروز گردد، تالش را دوستی گرم و صمیمی و تجربه را مشاوري حکیم براي خود قرار می دهد!

هر کسی که می خواهد در زندگی خود موّفق شود، باید سعی کردن را دوستی صمیمی وتجربه کردن را مشاوري دانا قرار دهد! 

آن که پیروز شدن را در زندگیش خواسته است، دوست صمیمی اش را سعی کردن و مشاور دانایش را تجربه قرار می دهد!

هر کس بخواهد در زندگی خود موّفق بشود، باید تالش را دوست صمیمی و تجربه را مشاور خردمند خویش قرار دهد! 

َعیِّن الَخطأ ِفی َضبط حرکاِت الکماِت: - 33

جرُة الخانَِقُۀ حیاَتها بِااللتفاِف َحوَل ِجذِع َشَجَرٍة.   َتبَدُأ الشَّ لِلکالِم آداٌب َیِجُب َعَلی الُمتکلِّم َأن َیْعَمَل بِها َو َیْدُعَوالُمخاِطبیَن بِکالٍم َجمیٍل.  

َیِجُب َأن یکوَن کالُمُه لَیِّنًا َو َأْن یکوَن َعَلی َقدِر ُعقوِل الُمسَتمعیَن.   َرِة.   َشَجَرُة اْلبلوِط ِهَی ِمَن اْألشجاِر الُمَعمَّ

اّي عبارة یشتمل علی المالکّیۀ فی الماضی؟ - 34

کان الکتاب عند المدیر.   کان عندَك بیٌت کبیٌر. أتمکله اآلن؟   لک کتاٌب مفیٌد مطالبها نارة.   عندي سیارٌة جمیلٌۀ اشتریتها بثمن رخیص.  

عّین ما لیس فیه (الماضی البعید) فی المعنی: - 35

ت َعلیَّ أْن ال اُحاکی اآلخرین و أعتمد علی نفسی.   کانت اّمی ألحَّ کانت المدرسۀ دَعت بعض صدیقاتی الی حفلۀ نجاحنا بعد االمتحانات.  

بنا من ظاهره.   ْبنا به و ُکّنا َتعجَّ ْحنا له فی مکاننا و أجلسناه الی جانبنا و رحَّ َتفسَّ ُکنُت أِحّس اّن الحیاة سوف تُمّر بی بصعوبۀ کثیرة مع فقدانه.  

عّین الّذي المعارف فیه أقّل: - 36

التعنُّت طرح سؤال صعب بهدف ایجاد مشقۀ لِلمسؤول!   کانت مکتبۀ «جندي سابور» فی خوزستان أکبر مکتبۀ فی العالم القدیم!  

رأیُت علیا قال للمعّلم: کیف أنجح فی الحیاة!   لیس شیء أثقل فی المیزان من الُخُلق الحسن!  
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عّین عبارًة ماجاءت فیها الجملۀ الّشرطیۀ: - 37

ما قّسم اهللا للعباد شیئًا أفضل ِمن العقل!   من غلبت شهوته عقله فهو شّر من البهائم!   من سأل فی صغره أجاب فی کبره!   ما تکتبوا فی رساالتکم نقرأه بدّقۀ!  

عّین الّصحیح حسب التوضیحات: - 38

فسیلۀ: ِقسٌم ِمن الَمزرعِۀ َتْنَبُت فیها أشجاٌر.   إشتعال: َیشتِمُل إحتراق شیٍء بشکٍل کامٍل.  

عب الّذي َیْلعُب فی ُهجوم الفریِق فی المسابقِۀ.   حارس المرَمی: الالُّ الهاِدئ: هو الّذي لَیس لَه سکوٌن.  

ُر ظاهرُه أبدًا: عیِّن الفعل المضارع الّذي ال َیَتَغیَّ - 39

عوَن تالمیذهم َأْن َیْدَرسوا بدقٍّۀ.   الُمدیروَن ُیْسجِّ کانَِت الُمسلماُت َیکتسْبَن مکانۀ رفیعۀ فی العالَم.  

َأولَْم َیعلموا َأّن اهللا َیْبسُط الّرزق لَِمن َیشاُء   ْل فریقًا فی الجامعِۀ للحوار الثقافّی.   لُِنَشکِّ

- عیِّن «ما» تختلف فی المعنی: 40

الب أن یعرف اآلخرون فشلۀ!   ما تحتاج هذه الغرفۀ هی مکتبۀ صغیرة فیها بعض الکتب!   ما أحّب هذا الطُّ

 ما أحسن األنساُن ألحٍد إّال و هو یري نتیجۀ عملِه بأحسان أفضل!   ما أخلص المؤمن هللا إّال و ینابیُع الحکمۀ قد ظهرت ِمن قبله علی لسانه! 

تألیف کتب «من ال یحضره الفقیه و التهذیب» و «معرفی خود به عنوان امام بر حق» و «مبارزه بر اساس تقیه» به ترتیب در قالب کدام مسئولیت هاي دو - 41
گانۀ مقام امامت است؟ (با تغییر)

اقدامات مربوط به مرجعیت دینی - مجاهده در راستاي والیت ظاهري - اقدامات مربوط به مرجعیت دینی 

مجاهده در راستاي والیت ظاهري - مجاهده در راستاي والیت ظاهري - اقدامات مربوط به مرجعیت دینی 

مجاهده در راستاي والیت ظاهري - اقدامات مربوط به مرجعیت دینی - مجاهده در راستاي والیت ظاهري

اقدامات مربوط به مرجعیت دینی - مجاهده در راستاي والیت ظاهري - مجاهده در راستاي والیت ظاهري

هدف پیامبر (ص) از حضور مکرر در منزل حضرت زهرا (س) بیان چه مطلبی بود و براي تبیین آن، کدام آیۀ شریفه را تالوت می کردند؟ - 42

جَس َأهَل الَبیِت ...»   ُ لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّ معرفت اهل بیت (ع) -  «اِنَّما ُیریُد اهللاَّ

جَس َأهَل الَبیِت ...»   ُ لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّ عصمت اهل بیت (ع) -  «اِنَّما ُیریُد اهللاَّ

ْمِر ِمْنُکْم ...»   ُسوَل َو ُأولِی اْألَ َ َو َأطیُعوا الرَّ عصمت اهل بیت (ع) -  «یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا َأطیُعوا اهللاَّ

ْمِر ِمْنُکْم ...»  ُسوَل َو ُأولِی اْألَ َ َو َأطیُعوا الرَّ معرفت اهل بیت (ع)  -  «یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا َأطیُعوا اهللاَّ

والیت بر جامعه بیانگر کدام مسئولیت پیامبر است و به چه هدفی انجام می گیرد؟ - 43

مرجعیت دینی - اجراي قوانین الهی  والیت معنوي - اجراي قوانین الهی 

مرجعیت دینی - تعلیم و تبیین تعالیم قرآن والیت ظاهري - اجراي قوانین الهی 

کدام مورد از اعجاز قرآن به ترتیب مورد توجه «ادیبان و دانشمندان» و «سران مشرکان» قرار گرفت؟ - 44

محتوایی- لفظی  لفظی- محتوایی  محتوایی- محتوایی  لفظی- لفظی 

ضرر و زیان بازگشت به جاهلیت «َوَمْن َیْنَقِلْب َعَلى َعِقَبْیِه» متوجه چه کسی نخواهد شد؟ - 45

امام پیامبر خدا مردم

در چه صورتی جامعۀ بشري در مسیر صحیح کمال پیش می رفت؟ - 46

در صورتی که امامان بیش از پیش، مردم را به سوي توحید و عدل فرا می خواندند.

در صورتی که مردم با حاکمان ظلم مبارزه می کردند و خالفت در اختیار امامان قرار می گرفت.

در صورتی که مردم تسلیم حاکمان بنی عباس می شدند.

در صورتی که امامان در محاصرة کامل قرار نمی گرفتند.

حضرت علی (ع) در سخنان خود «پیروزي شامیان» بر مسلمانان را معلول چه می دانست؟ - 47

اتحاد آنان در پیروي از زمامدارانشان  فرمانبرداري شتابان از زمامدارانشان  اختالف و تفرقۀ مسلمانان  نزدیکتر به راه حق بودن آنها 
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هر یک از عبارت هاي قرآنی « خلق لکم من انفسکم ازواجًا » و « رزقکم من الطیبات » بیانگر چیست؟ - 48

هدف از تشکیل خانواده - نوع نگاه اسالم به زن و مرد  نوع نگاه اسالم به زن و مرد - ارزش و جایگاه و منزلت و کرامت انسان نزد خدا 

ارزش و جایگاه و منزلت و کرامت انسان نزد خدا - نوع نگاه اسالم به زن و مرد  شناخت ویژگی هاي زن و مرد - هدف از تشکیل خانواده 

حقیقت انسان چیست؟ مالك برتري هرکس نزد خدا چیست؟ - 49

روح - قرب الهی  ویژگی هاي فطري - قرب الهی  ویژگی هاي فطري - تقوا  روح - تقوا 

تحقق وعده الهی در پایان تاریخ چیست؟ و پیامبران الهی براي این تحقق از چه سخن گفته اند؟ - 50

پیروزي حق بر باطل - آوردن دین  پیروزي حق بر باطل - یک طرح الهی  استقرار دین الهی - آوردن دین  استقرار دین الهی - یک طرح الهی 

در حدیث نبوي « مات میتۀ جاهلیۀ » معلول چیست؟ این سخن با کدام مسئولیت منتظران ارتباط مفهومی دارد؟ - 51

 َو لَْم یْعِرْف إماَم َزمانِِه  - تقویت معرفت و محبت به امام  َو لَْم یْعِرْف إماَم َزمانِِه  - پیروي از فرمان هاي امام عصر 

الُِحوَن  - پیروي از فرمان هاي امام عصر  الُِحوَن  - تقویت معرفت و محبت به امام َیِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ  َیِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ

تعبیر پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) براي کسی گرایش به خوبی ها در او قوي تر است، کدام است؟ و مصداق آن بیشتر چه کسانی هستند؟ - 52

به آسمان نزدیک تر است ــ نوجوان به آسمان نزدیک تر است ــ بزرگساالن

درختی که سبز است و میوه دارد - بزرگساالن درختی که سبز است و میوه دارد ــ نوجوان

نتیجۀ تداوم یافتن دعوت انبیا در میان مردم با فرستادن پیامبران متعدد چه بود؟  - 53

تعلیمات اصیل و صحیح، بار دیگر با ارسال پیامبران بعدي بیان و تکرار می شود تا با اصل آن متفاوت نباشد.

تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شد و دشمنان دین نتوانستند آن را به راحتی کنار بگذارند.

اصول ثابت دین الهی، در خور فهم، درك و اندیشۀ انسان هاي هر دوره بیان می گردید.

سطح ابتدایی فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم ارتقا می یافت و توسعۀ کتابت به آن کمک می کرد.

«ساده ترین پیشنهاد خدا به آنان که در الهی بودن قرآن شک دارند» و «خبر دادن قرآن از عجز موجودات در آوردن همانند آن» در کدام عبارت - 54
قرآنی ذکر شده است؟

 «اَْن َیْأُتوا بِِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن» - « َال َیْأُتوَن بِِمْثِلِه»   «اَْن َیْأُتوا بِِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن» - « اَْن َیْأُتوا بِِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن»  

 «َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْثِلِه» -«اَْن َیْأُتوا بِِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن»   «َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْثِلِه» - «َال َیْأُتوَن بِِمْثِلِه»  

مفاهیم «انجام درست وظیفۀ امربه معروف و نهی ازمنکر» و «زدن بیش ترین ضربه به مستکبران و کم ترین آسیب را دیدن» به ترتیب موید کدام وظیفه - 55
در قبال رهبر است؟

وحدت و همبستگی اجتماعی - استقامت و پایداري در برابر مشکالت مشارکت در نظارت همگانی - استقامت و پایداري در برابر مشکالت

وحدت و همبستگی اجتماعی - افزایش آگاهی هاي سیاسی و اجتماعی مشارکت در نظارت همگانی - افزایش آگاهی هاي سیاسی و اجتماعی

تصّرف در عالم خلقت و ُشهود ماوراء الطبیعه توسط پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله)، به کدامین وظیفه یا مقام پیامبر اشاره دارد و اولین و معتبرترین - 56
مرجع علمی براي فهم عمیق آیات الهی کدام است؟

دریافت و ابالغ وحی - اجراي قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی والیت معنوي - اجراي قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی

دریافت و ابالغ وحی - گفتار و رفتار پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) والیت معنوي - گفتار و رفتار پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله)

طبق سخن امام خمینی (ره)، علت شرك آمیز بودن نظام هاي سیاسی و همچنین وظیفۀ مسلمانان نسبت به این گونه نظام ها چیست؟ - 57

ارائۀ شیوه هاي غیر دینی براي زندگی - زدودن آثار شرك از جامعه  طاغوت بودن حاکمیت آن - ممانعت از تبلیغ دین غیر اسالم 

ارائۀ شیوه هاي غیر دینی براي زندگی - ممانعت از تبلیغ دین غیر اسالم  طاغوت بودن حاکمیت آن - زدودن آثار شرك از جامعه 
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ماء بَنیناها...»  به چه موضوعی اشاره دارد؟ آیۀ  «َو السَّ - 58

انبساط جهان که بیانگر ذکر نکات علمی بی سابقه و از جنبه هاي اعجاز محتوایی قرآن است. 

نظریۀ انبساط جهان که یکی از مهم ترین کشفیات در قرن نوزدهم است. 

نشان دهندة حرکت کهکشان ها با سرعت، و نزدیک  شدن آن ها به یکدیگر است. 

نشان می دهد که جهان هستی، گاهی در حال گسترش و انبساط قرار دارد.

کدام گزینه پیرامون جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم نادرست می باشد؟ - 59

با وجود این که قرآن کریم حدود چهارده قرن پیش نازل شده، در مورد همۀ مسائل مهم و حیاتی مورد نیاز انسان سخن گفته است. 

این کتاب فقط از امور معنوي، یا آخرت و رابطۀ انسان با خدا سخن می گوید.

قرآن کریم از زندگی دنیوي انسان ها و مسئولیت هاي اجتماعی او سخن می گوید.

در قرآن کریم نیازهاي مربوط به برنامۀ زندگی و هدایت انسان را تا روز قیامت آورده است. 

هریک از موارد «عدم فروگذاري مسائل مهم» و «سخن از مسئولیت هاي اجتماعی» به کدام یک از جنبه هاي اعجاز قرآن کریم اشاره دارد؟ - 60

تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - جامعیت و همه جانبه بودن جامعیت و همه جانبه بودن - جامعیت و همه جانبه بودن

تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت جامعیت و همه جانبه بودن - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت

61 - The same thoughts kept going through my  ..................  and I couldn't get to sleep.

brain access media mind

62 - Choose the odd word out.

mental emotional cultural imaginary

63 - When did you .................. this morning?    

wake up woke up woken up waking up

64 - I've given up  .................. newspapers. I think it's a waste of time.

to read reading read reads

65 - Parents need to pay close attention to both   .................. and emotional needs of their young

children.

cultural physical familiar phrasal  

66 - The report of the exciting research on some anti-cancer drugs was published in a famous 

..................  journal.

cultural historical traditional  medical

67 - In many countries a part of the country’s  .................. comes from making and selling handicrafts.

discount income hobby value

68 - The famous artist sold all her valuable works and donated the money to  .................. .

society charity popularity disability  

69 - I was deeply shocked to learn of his  .................. . He was a close friend of my son’s.

hike death sign notice

70 - What would you do if  ..................  suddenly appeared in your bank account?

ten million dollar ten millions dollars ten millions dollar ten million dollars 
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71 - I found myself in a small town square surrounded by restaurants, hotels and .................. shops.

souvenir economy income pleasure

72 - My math teacher at school was really  ..................  ! He was always shouting at the students.

frightened frightening be frightening be frightened

73 - Mr. Green now feels that he is no longer under .................. , as he was in Australia, and can relax and

enjoy some other interests and hobbies.

balance pressure effect emotion

74 - After my father finished the course, he could speak Spanish ……………… .

nearly  culturally absolutely fluently

75 - Before you join the company, you will have to have a/an .................. examination.

natural ancient familiar medical

76 - The new employee got angry and left the office without .................. anybody.

looking at look up look at looking up

77 - My younger brother .................. English well because he .................. it for many years.

speaks / has studied has spoken / has studied speak / studied  is speaking / studies

78 - As far as I know, there  ..................  on the mathematics course, so it is necessary for you to book in

advance.

are very few places     places are very few very little places are     little places are very  

79 - How much .................. when you go shopping with your family members before Christmas?

do you usually spend money money do you usually spend

you usually spend money     usually money do you spend  

80 -  I’m really proud of my father because he is a family man and ..................  goes out with his friends.

rarely actually honestly mostly

فاصله ي نزدیک ترین نقطه ي تابع  تا مبدأ مختصات چقدر است؟ - 81y = |x − 4|

422 2√4 2√

معادلهي  چند ریشه دارد؟ - 82

هیچ

− 3 × − 4 = 04x 2x

123

جواب کلی معادله ي  کدام است؟ - 83cos(2x − ) = 1
π

3

x = 2kπ +
π

3
x = kπ −

π

6
x = kπ +

π

6
x = 2kπ +

π

6

حد عبارت  وقتی  کدام است؟ - 84(
+ x + 1x2

2 + 1x2
)

2x+1
xx → +∞

1
2

1
4

2
−1
2
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حد کسر وقتی  میل می کند برابر است با: - 85

فقط صفر فقط   و یا   یا صفر فقط  

+ + 1xk x2

+ 3 + 1x5 x2
x → ∞

1∞11
1
3

مجموعه جواب نامعادله ي  کدام است؟ - 86|x + 1| − |x − 2| ≤ 1

x ≤ 1−1 ≤ x ≤ 1x ≥ 11 ≤ x ≤ 2

نمودار تابع  از چند پاره خط مساوي هم، تشکیل شده است؟ ([ ]، نماد جزء صحیح است.) - 87y = 2[ ] + 1 ; x ∈ [−2, 6)
x

2
3456

، نماد جزء صحیح است) حاصل  چقدر است؟ ( - 88lim
x→(−1)−

[ ] −x2 [x]2

x + 1
[ ]

01+∞−∞

، در این صورت  کدام است؟ فرض کنیم  و  - 89f(g(x)) = + − 4x2 1
x2

g(x) = x −
1
x

f(x)

− 2x
2+ 2x

2− 4x
2+ 4x

2

، کدام است؟ حاصل  - 90lim
x→4

3 − 10x − 8x2

− 13 − x−−√
− −−−−−

√

−112−96−84−72

مجموعه جواب معادلۀ  کدام است؟ - 91[2x] + [3x] = 0

[0, )
1
2

[0, )
1
3

[0, ]
1
2

[0, ]
1
3

نمودار تابع  کدام است؟ - 92

 

y

x
1

  

y

x
1

y

x
2

 

y

x1

y = − + 2x − 1
− −−−−

√3

جواب کلی معادلۀ   کدام است؟ - 93

معادله جواب ندارد. 

(6x) = 6 cos(6x)cos2

x = ±
kπ

3
π

6
x = +

kπ

6
π

6
x = +

kπ

6
π

12
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α
x6

y3
α

x2

y3
4

با توجه به شکل هاي روبه رو حاصل  چقدر است؟ - 94

    

    

+x2 y2

3x23y2

4x25y2

دامنۀ تعریف تابع  برابر  است، در این صورت  چند مقدار متمایز می تواند داشته باشد؟ - 95f(x) =
5 − 2x + 7x2

m − x + 1x2
R − {k}m

1234

، کدام است؟ ، وقتی  حد عبارت  - 96
+ 10x + 16x2

12 + 6 x−−√3
x → −8

−24−18−12−6

، آنگاه انتهاي کمان  در کدام ناحیه واقع شده است؟ اگر داشته باشیم  - 97

ناحیۀ چهارم  ناحیۀ سوم  ناحیۀ دوم  ناحیۀ اول 

< sin x1 + 3 sin 2x
− −−−−−−−−

√ 1 + xcot2
− −−−−−−−

√x

اگر  و  باشند. تابع  کدام است؟ - 98f = {(1, 2), (2, 5), (3, 4), (4, 6)}g = {(2, 3), (4, 2), (5, 6), (3, 1)}
g

gof −1

{(4, 2), (5, 2)}{(4, 2), (3, 5)}{(5, 2), (2, 4)}{(3, 5), (2, 4)}

ها،  واحد در جهت مثبت، انتقال ها،  واحد در جهت مثبت و سپس در امتداد محور  نمودار تابع با ضابطۀ  را در امتداد محور  - 99

، از مبدأ مختصات، کدام است؟ می دهیم. فاصلۀ نقطۀ برخورد منحنی حاصل با نمودار تابع 

f(x) = x−−√x12y2

f

4 15
−−

√6 7√4 17
−−

√6 10
−−

√

حاصل عبارت  کدام است؟ - 100sin cos cos10∘ 20∘ 40∘

1
4

1
8

tan 10∘cot 10∘

 

اگر طول کمان  برابر  باشد، عرض نقطه  کدام است؟ (شعاع دایره برابر  است.) - 101ACB
7π

3
A2

1

2√

3√

1
2

چه تعداد از گزاره هاي زیر همواره صحیح هستند؟  - 102
الف) تابعی که دامنۀ آن دو عضو و برد آن سه عضو داشته باشد، وجود ندارد. 

، همواره با مجموعۀ  برابر است. ب) اگر  تابعی از مجموعۀ  به مجموعۀ  باشد، آنگاه برد تابع 
ج) تابعی که دامنۀ آن نامتناهی باشد ولی برد آن تنها یک عضو داشته باشد، وجود دارد. 

د) می توان دو تابع مانند  و  پیدا کرد که دامنه و برد آن ها یکی باشد ولی هیچ دو زوج مرتب مشترکی نداشته باشند. 

هـ) می توان بی شمار تابع به شکل خط راست پیدا کرد که دامنۀ آن  و برد آن  باشد.

fABfB

fg

[0, 2][−2, 1]

1234

چند عدد صحیح از بازة  در دامنۀ تابع  قرار دارند؟ - 103[−π, π]f(x) = sin x
− −−−√

3478
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اگر  حاصل  کدام است؟ - 104sin x cos x =
1
3

cot( − x) − tan( + x)
9π

2
11π

2
1
3

2
3

32

اگر  باشد، آنگاه حاصل  کدام است؟ - 105sin 2x − cos 2x =
1
5

tan 2x + cot 2x

25
24

26
25

48
25

25
12

محل انتقال پیام عصبی از یک نورون به نورون دیگر کدام است؟ - 106

جسم سلولی گره ي رانویه پایانه ي آکسون انتهاي دندریت

در ارتباط با غالف میلین، کدام عبارت نادرست است؟ - 107

توسط یک دسته از سلول هاي غیرعصبی ویژه ساخته می شود. بر سطح خارجی آکسون و دندریت قرار می گیرد.

سبب افزایش تماس غشاي سلولی رشتۀ عصبی، با محیط اطراف می شود. باعث افزایش سرعت هدایت پیام عصبی در طول رشتۀ عصبی می شود.

جایگاه قرار گرفتن کدام ماهیچه ها در بدن انسان، نادرست بیان شده است؟ - 108

دلتایی بین سه سر و ذوزنقه  دو سر ران در پشت و چهار سر در جلوي ران

توام بین دو سر و چهار سر ران دو سر در جلو و سه سر در پشت بازو

به طور طبیعی در انسان، هورمونی که از .................. آزاد می شود، می تواند سبب .................. شود. - 109

هیپوتاالموس - تحریک انقباض غدد شیري غدة تیروئید - افزایش کلسیم خون

بخش قشري غدة فوق کلیه - افزایش مقدار آب ادرار لوزالمعده - کاهش ذخیرة گلیکوژن در کبد

کدام عبارت نادرست است؟ (با تغییر) - 110

پادتن ها در خون محلول اند و اختصاصی عمل می کنند.

موادي که محرك تولید پادتن باشند، را می توان آنتی ژن نامید. 

در مبارزه با سلول هاي سرطانی، لنفوسیت هاي  کشنده اهمیت دارند. 

در مراحل بروز حساسیت، ماستوسیت ها از خون خارج شده و هیستامین ترشح می کنند.

T

در دفاع غیر اختصاصی، آزاد شدن هیستامین از ماستوسیت هاي آسیب دیده، موجب ................. می شود. (با تغییر) - 111

تراگذري گلبول هاي سفید به ویژه درشت خوار ( ماکروفاژ) افزایش دما در محل آسیب دیده

بروز عالئم حساسیت و تولید چرك در محل آسیب دیده تورم، قرمزي، خارش چشم ها و آبریزش بینی

در استخوان بندي بدن انسان .................. - 112

در مفصل استخوان ترقوه با جناغ سینه، همانند کتف با ترقوه مایع مفصلی وجود دارد.

رباط هایی که در زانو قرار دارد یکی از عواملی ست که استخوان ران را در کنار استخوان درشت نی نگه می دارد.

یکی از استخوان هاي کف پا، پاشنه پا را می سازد.

در جهت طولی، ستون مهره ها از انتهاي استخوان هاي جمجمه تا سر استخوان نیم لگن امتداد یافته است.

در بافت استخوانی داراي سامانه هاي هاورس .................. - 113

تیغه هاي استخوانی هر سامانه به شکل منظم به دور مجراي هاورس داراي مغز استخوان قرار گرفته اند. 

تیغه هاي استخوانی هر سامانه به صورت فشرده در کنار هم قرار گرفته اند. و درون این بافت مغز استخوانی وجود ندارد.

تیغه هاي استخوانی نامنظم قرار گرفته اند و بین آن ها حفره هایی وجود دارد که از رگ ها و مغز استخوان پر شده است. 

تیغه هاي استخوانی، از یاخته هاي استخوانی، ماده زمینه اي از جنس مواد معدنی و کالژن پروتئینی تشکیل شده است.
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تجزیۀ گلیکوژن ماهیچه ها .................. از .................. براي تأمین انرژي الزم براي انقباض سلول ماهیچه، استفاده می شود. - 114

قبل - تجزیۀ کراتین فسفات در سلول  قبل - هیدرولیز مولکول هاي  ذخیره شده در سلول 

بعد - افزایش مولکول  در سلول  بعد - سوختن اسیدهاي چرب  

AT P

ADP

کدام گزینه  نادرست است؟ - 115

طی پتانسیل عمل اختالف پتانسیل دو سمت غشا به صورت ناگهانی تغییر می کند.

طی پتانسیل عمل در زمان کوتاهی، پتانسیل داخل نورون نسبت به خارج مثبت تر می شود.

به حرکت پتانسیل عمل در طول یک نورون، هدایت پیام عصبی می گویند.

در انتهاي پتانسیل عمل داخل سلول نسبت به بیرون آن مثبت تر است. 

با کنار زدن .................. با چاقوي جراحی می توان .................. - 116

رابط پینه اي-بطن سوم را درون مغز دید.   رابط سه گوش- تاالموس ها را درون مغز دید.

رابط سه گوش-اجسام مخطط در بطن سوم را دید.  رابط پینه اي-در پشت رابط سه گوش بطن هاي جانبی را دید.

هیپوتاالموس .................. پل مغزي .................. - 117

همانند - بخشی از ساقۀ مغز است. برخالف - فاقد سلول هایی است که توانایی ساخت ناقلین عصبی را دارند.

برخالف - در ارتباط نزدیک با سامانۀ کناره اي قرار گرفته است. همانند - فقط از سطح شکمی قابل مشاهده است.

ت
شد

سخ
پا

برخورداولین دومین برخورد

((هفتهزمان

0 1 2 3 4 5 6 7

1

2 کدام گزینه در رابطه با شکل مقابل صحیح نیست؟ - 118

در شمارة  برخالف شمارة  لنفوسیت خاطره تولید می شود.

شمارة  می تواند، برخورد اول فرد واکسن  زده با میکروب واقعی باشد.

شماره هاي  و  هردو می توانند پس از تزریق واکسن اتفاق بیفتند.

دومین پاسخ ایمنی موجود در نمودار به دلیل خاصیت حافظه دار بودن دفاع اختصاصی است.

21

2

12

در تقسیم میتوز از یک سلول  کروموزومی در اثر یک بار تقسیم، چند سلول حاصل میشود و عدد کروموزومی هر یک چه قدر است؟ - 1192n

n − 1n − 42n − 42n − 2

در گامت هاي حاصل از میوز عادي یک فرد تتراپلوئید  کروموزومی، که والدینش به یک گونه تعلق داشته اند، .................. . - 120

سه مجموعه کروموزوم وجود دارد. کروموزومها، دو به دو همتا هستند. تعداد کروموزوم ها  عدد می باشد. کروموزوم هاي همتا وجود ندارد.

12

3

کدام گزینه نادرست است؟ - 121

هر یک از ریز وله هاي پروتئینی که به سانترومر متصل می شود، یک دوك تقسیم نامیده می شود.

کروموزوم هاي یاخته هاي حاصل، همان کروماتیدهاي خواهري هستند که از محل سانترومر جدا شده اند.

عده اي از رشته هاي دوك، تا میانۀ سلول کشیده شده اما به سانترومر متصل نشده اند.

فشرده شدن کروموزوم و حرکت سانتریول ها به دو طرف یاخته، همزمان صورت می گیرد.

کدام گزینه در رابطه با تولید مثل جنسی گیاهان، درست است؟ - 122

گامت نر حاصل از میتوز یاختۀ رویشی، توسط لولۀ گرده به کیسۀ رویانی می رسد.

ژن هاي موجود بر روي کروموزوم هاي تخم زا و یاختۀ دو هسته اي درون یک کیسۀ رویانی شبیه اند. 

آندوسپرم و رویان حاصل میتوز یاخته اي هستند که از لقاح اسپرم با تخم زا به وجود آمده است.

شیر نارگیل، حاصل میتوز بدون سیتوکینز رویان است.
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تمامی مقایسه هاي زیر به درستی بیان شده به جز .................. - 123

نوزاد زنبور وحشی برخالف نوزاد پروانه مونارك، گوشتخوار است.

سالیسیلیک اسید همانند پرفورین می تواند در مرگ یاخته اي نقش داشته باشد.

سیانید، تنفس یاخته اي جانوران گیاه خوار را برخالف تنفس یاخته اي گیاهان، متوقف می کند.  

درخت آکاسیا همانند گیاه حساس داراي برگچه است.  

تنظیم کنندة رشدي که  .................. - 124

ازتعرق گیاهان در محیط هاي نامساعد مانند خشکی جلوگیري می کند، باعث رویش دانه و رشد جوانه ها در شرایط نامساعد می شود.

میزان ذخایر نشاسته اي دانه  را کاهش دهد، باعث افزایش طول ساقه هم از طریق افزایش ابعاد و هم تعداد یاخته می شود.  

نوعی ترکیب آلی گازي شکل است، با اتصال به گیرنده خود در یاخته گیاه سبب توقف فرایند رسیدگی می شود.  

براي تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قلمه به کار می رود، به جاي افزایش تعداد ریشه ها، افزایش طول ریشۀ گیاه را موجب می شود.

چند مورد از موارد زیر، می تواند یاخته هدف آن، یاخته عصبی باشد؟      - 125

الف-     ب-     ج- استروژن      د-پروژسترون

چهار مورد          سه مورد          دو مورد          یک مورد         

F SHLH

کدام یک از وقایع زیر دیرتر از بقیه رخ می دهد؟ - 126

ترشح هورمون  توسط یاخته هاي بیرونی بالستوسیت به خون   تشکیل حفره در درون جدار رحم

انجام فرآیند جایگزینی تشکیل سه الیه زاینده جنینی

HCG

هورمونی که امکان طویل شدن سلول ها را هنگام رشد فراهم می کند، ممکن است .................. (با تغییر) - 127

سبب ریزش برگ درختان  شود. در رأس ساقه ها تولید شود.

سنتز پروتئین را در شرایط نامساعد محیطی کنترل  کند. رشد گیاه را در شرایط نامساعد، کاهش  دهد.

هر هورمون مؤثر بر استخوان  ..................  - 128

داراي اندام هدف مشترك با آلدوسترون است.   سبب سیستم بازخوردي با هیپوفیز می شود.

پس از ترشح وارد محیط داخلی بدن می شود. در تولید یاخته هاي خونی نقش دارد. 

؟

 

در رابطه با بخشی که با عالمت سوال (؟) مشخص شده، کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است؟ - 129

مونومرهاي سازندة این بخش با مونومرهاي تشکیل دهندة پکتین یکسان است. 

در یاخته هاي گیاهی پس از تشکیل صفحۀ سلولی، باعث جدا شدن غشا پالسمایی دو سلول می شود.

این بخش پس از سیتوکینز بین دو یاخته وجود دارد. 

B پس از برخورد آنتی ژن  با گیرندة آنتی ژنی در لنفوسیت  ایجاد می شود.

چند مورد می تواند موجب ایجاد دوقلوهاي غیرهمسان شود؟  - 130
الف) آزاد شدن هم زمان تخمک از هر تخمدان  

ب) تقسیم شدن تودة درونی بالستوسیست به دو قسمت 
ج) ورود هم زمان هسته دو اسپرم به یک اووسیت ثانویه 

د) وجود دو اووسیت ثانویه به طور هم زمان در لولۀ فالوپ

1234
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زنبور عسل ملکه .................. . - 131

مغز آن، از دو گره عصبی به هم جوش خورده تشکیل شده است. 

می تواند عمدة اطالعات خودش را به صورت امواج فروسرخ درك کند.

یاخته هاي پیکري آن ها، از هر کروموزوم داراي  نسخه بوده و توانایی بکرزایی دارد. 

داراي چشم مرکب است که هر واحد بینایی آن، تصویري موزاییکی ایجاد کرده و به مغز می فرستد.

2

چند مورد از موارد زیر نادرست هستند؟  - 132
الف) در پروفاز همۀ تقسیم ها، سانتریول ها مسئول تولید رشته هاي دوك هستند.  

ب) در آنافاز همۀ تقسیم ها، مقدار ماده وراثتی یکسان می ماند. 
پ) در متافاز همۀ تقسیم ها، کروموزوم ها در یک ردیف در استواي یاخته قرار می گیرند. 

DNAت) در تلوفاز همۀ تقسیم ها، هر کروموزوم با یک مولکول  وجود دارد.

1234

کدام گزینه، عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ «در محل گرة رانویه، .................. » - 133

آکسون نورون حرکتی ماهیچۀ سه سر ران، فسفولیپید وجود ندارد.  غشاي نورون می تواند با مایع بین سلولی در تماس باشد.

یون هاي سدیم و پتاسیم در دو طرف غشاي سلول، غلظت برابر دارند.  ATدندریت نورون حسی عضلۀ چهار سر ران هیدرولیز  انجام نمی شود. P

چند مورد از موارد زیر در مجراي وسط ستون مهره هاي انسان دیده می شود؟  - 134

سیناپس مایع مغزي نخاعی مادة خاکستري نورون رابط 

1234 مورد  مورد  مورد 

بزرگ ترین لوب مخ .................. بوده و با .................. لوب دیگر مرزي مشترك دارد. - 135

آهیانه – دو  پیشانی – سه  آهیانه – سه  پیشانی – دو

هر هورمونی که براي تولید میوه هاي بدون دانه و درشت کردن میوه ها به کار می رود .................. - 136

در جوانه هاي رأسی تولیدشده و با رفتن به جوانه هاي جانبی از رشد آن ها جلوگیري می کند.

با قطع کردن جوانه هاي رأسی در جوانه هاي جانبی کاهش می یابد و ریشه زایی را تحریک می کند.

از طریق تحریک رشد طولی یاخته ها باعث افزایش طول ساقه ها می شود.

با تحریک تقسیم یاخته ها پیر شدن اندام هاي گیاهی را به تأخیر می اندازد.

در یک یاختۀ پارانشیم جوان لوبیا که در حال انجام تقسیم میتوز است .................. - 137

دوك تقسیم که توسط سانتریول ها سازماندهی شده اند در پروفاز شکل می گیرد.

در تقسیم سیتوپالسم، حلقۀ انقباضی اکتین ـ میوزین تنگ شده و دو یاختۀ دختري جدا می شوند.

ریزکیسه هاي حاوي پیش سازهاي تیغه میانی تجمع می یابند تا صفحۀ یاخته اي را ایجاد کنند.

در مرحلۀ تلوفاز الن ها و پالسمودسم ها به منظور برقراري ارتباط دو یاختۀ مجاور تشکیل می شوند.

کدام مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟  - 138
هنگامی که کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز هستند، ..................

امکان ندارد انرژي صرف جابجایی یون ها شود. امکان ندارد یون سدیم از غشا عبور کند.

ممکن است هنوز درون سلول نسبت به بیرون مثبت باشد. غلظت یون هاي سدیم براي مدت کوتاهی در داخل بیشتر از خارج سلول می باشند.
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هر بخشی از گوش که .................. - 139

توسط استخوان گیجگاهی محافظت نمی شود، توانایی تولید پیام عصبی ندارد.

صدا را به پردة صماخ می رساند، همانند بخشی که صدا را از پردة صماخ به دریچه بیضی منتقل می کند، براي انتقال صدا به هوا نیاز دارد.

داراي یاخته هاي مژك دار متصل به مادة ژالتینی می باشد، توانایی شنیدن صدا را دارد.

گیرنده هاي شنوایی را در خود جاي داده است، نسبت به بخشی که گیرنده هاي تعادلی را در خود جاي داده است خارجی تر است.

در هنگام مشاهده اجسام .................. . - 140

نزدیک، تارهاي آویزي کشیده و قطر عدسی افزایش می یابد.

دور، میزان شکسته شدن پیوند بین دو گروه فسفات  در ماهیچه مژگانی حداکثر است.  

نزدیک، طول سارکومر در ماهیچۀ مژگانی کاهش می یابد.  

دور، ممکن است مادة حساس به نور درون سلول هاي مخروطی تجزیه شود.  

AT P

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 141
همۀ  ..................

نورون هاي حرکتی مربوط به چشم انسان از نوع خودمختارند.

مژك هاي سلول هاي مژك دار خط جانبی ماهی ها، هم اندازه اند.

موهاي پوست انسان از بافت پوششی منشاء می گیرند.

سلول هاي استخوانی در استخوان سقف بینی برروي دوایر متحدالمرکز قرار گرفته اند.

کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟ - 142

در هر سلولی که تقسیم می شود در مرحله پروفاز، با دور شدن سانتریول ها از هم رشته هاي دوك شکل می گیرند.

در حالت کلی نوع واحد سازنده در ساختار سانتریول متفاوت از مولکول اتصال دهنده در سانترومر نیست.

تعداد سانتریول ها در سلولی که وارد تلوفاز شده با سلولی در مرحله پروفاز  برابر است.

هم پوشانی برخی رشته هاي دوك در سطح استوایی سلول در مراحل متافاز و آنافاز قابل مشاهده می باشد.

12

در گیاه  .................. - 143

شبدر اگر با جرقه نوري شب بلند شکسته شود سرالد رویشی آن به سرالد زایشی تبدیل می شود.

داوودي در روزهاي کوتاه با فعالیت سرالد زایشی گلبرگ پیوسته آن ظاهر می شود.

گوجه فرنگی با تغییرات طول روز و شب، میزان فتوسنتز گیاه تغییر نمی کند.

نوعی گندم، با قرار دادن بذر آن در سرما در رطوبت میزان فعالیت سرالد رویشی کاهش می یابد.

کدام گزینه دربارة هر یاختۀ مسیر اسپرم زایی در دیوارة لوله هاي اسپرم ساز در یک مرد صحیح است؟ - 144

با تقسیم خود، یاخته هایی با ویژگی هاي جدید ایجاد می کنند. داراي فام تن هایی با دونیمۀ مشابه هم هستند.

فاقد گیرنده براي هورمون هاي محرك غدد جنسی زیرمغزي(هیپوفیز) می باشند. در پی ایجاد رشته هاي دوك، یاخته هاي تک الد(هاپلوئید) تولید می کنند.  

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 145
«نوعی هورمون گیاهی که  .................. »

در کشاورزي به عنوان عف کش استفاده می شود، از سوخت هاي فسیلی نیز آزاد می گردد.

براي تولید میوه هاي بدون دانه به کار می رود، در شرایط نامساعد نیز به حفظ آب گیاه کمک می کند.

از جوانۀ رأسی به جوانه هاي جانبی می رود، باعث انجام یکی از روش هاي تکثیر رویشی در گیاهان می شود. 

در شرایط نامساعد مانع تولید و رها شدن آمیالز در جوانه هاي غالت می شود، در بافت هاي آسیب دیده نیز افزایش می یابد.

آهنگ تغییر شار مغناطیسی از جنس کدام کمیت فیزیکی است؟ - 146

نیروي الکترومغناطیسی شدت جریان الکتریکی  نیروي محرکه ي الکتریکی میدان مغناطیسی
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سه المپ مشابه را یک بار به طور سري و بار دیگر به طور موازي به برق شهر می بندیم اگر آنها را به صورت سري به برق شهر متصل کنیم جریان  - 147

I1I2 از هر یک می گذرد و اگر آن ها را به طور موازي به برق شهر ببندیم جریان در هر یک  می شود،  کدام است؟
I1

I2

1
9

3
1
3

1
18

B
N S

I

+-

در شکل روبه رو، نیروي الکترومغناطیسی وارد بر آن قسمت از سیم که داخل آهنربا قرار دارد، به کدام جهت است؟ - 148

باال

پایین

به سمت قطب 

به سمت قطب 

N

S

q1
H d q2

d2

در شکل مقابل میدان کل حاصل از دو بار  و  در نقطه ي  برابر  است. اگر  حذف شود میدان در  برابر  می گردد،  چقدر - 149

است؟

q1q2HEq1H−2E
q1

q2

=
q1

q2

1
6

= −6
q1

q2
= 6

q1

q2
= −

q1

q2

1
6

نیروي بین دو بار الکتریکی  و  که به فاصله ي  از یک دیگر قرار دارند،  است. اگر اندازه ي یکی از بارها و هم چنین فاصله ي بین دو بار نیز، - 150
نصف شود، نیروي بین آن ها چند برابر می شود؟

q1q2rF

12
1
2

3
2

A B
C

AB = BC

بار  از   به  رفته و انرژي جنبشی آن کاهش می یابد کدام گزینه درست است؟ - 151−qAB

Δ < Δ  ,  > >UA→B UB→C VA VB VCΔ > Δ  ,  < <UA→B UB→C VA VB VC

Δ > Δ  ,  > >UA→B UB→C VA VB VCΔ < Δ  ,  < <UA→B UB→C VA VB VC

بار  در میدان الکتریکی از   به   می رود و میدان روي آن  کار انجام داده است. کدام شکل درست است؟ - 152

گزینه هاي  و  درست است. A B

A B
A

B

−qAB−100μJ

23

 

A
R =10Ω1

R =10Ω2

ε r

در شکل مقابل با بستن کلید، مقداري که آمپرسنج نشان می دهد  درصد کم می شود. مقاومت درونی باتري چند اهم است؟ - 15325

10Ω20Ω

5Ω4Ω
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I2

BA

R =4Ω

=3I1 A

I

L

 

در شکل مقابل اگر  باشد انرژي ذخیره شده در القاگر چند ژول است?  - 154− = 8VVA VB(L = 4 × H)10−4

50 × 10−445 × 10−4

40 × 10−435 × 10−4

7

t s( (1 4

φ wb( (

3

نمودار شار مغناطیسی عبوري از یک قاب رسانا با  دور سیم و مقاومت  اهم مطابق شکل روبه رو است. در بازة زمانی  تا  - 155
به طور متوسط چند کولن بار الکتریکی از مقطع سیم عبور می کند؟

6015= 1st1= 4st2

14C

16C

18C

20C

تقریبا چه جریانی باید از یک القاگر با ضریب القاوري  هانري بگذرد تا  انرژي در آن ذخیره شود؟  - 1560٫312J

7A8A9A10A

rε
+
_,

R

R

R1

2

3

R4

R5

R6

در مدار شکل داده شده، مقاومت ها با هم برابر و هر یک می باشد، اگر  و  باشد، توان تلف شده در باتري چند وات است؟ - 1573Ωε = 12Vr = 2Ω

8

13

32

48

انتهاي مثبت سري

انتهاي منفی سري

A
B

وضعیت قرارگیري دو مادة  و  در سري الکتریسیتۀ مالشی به صورت زیر است. اگر مادة  را با مادة  مالش دهیم، بار الکتریکی مادة  - 158

( چند میکروکولن می تواند باشد؟(

ABABB

e = 1٫6 × C10−19

4٫8 × 10−13−4٫8 × 10−13

3٫6 × 10−13−3٫6 × 10−13

k

 

در مدار شکل مقابل کلید  وصل می شود. اگر القاگر مقاومت داشته باشد کدام گزینه مشاهده می شود؟ - 159

المپ رفته رفته روشن می شود و نور آن ثابت می ماند.

المپ به سرعت روشن می شود و نور آن ثابت می ماند.

المپ ابتدا پرنور شده سپس نور آن کاهش می یابد و ثابت می ماند.

المپ ابتدا پرنور شده سپس نور آن کاهش می یابد و خاموش می شود.

k

Φ (wb (

t (s (

s0/03
2

2-
 

در یک مولد جریان متناوب تک حلقه اي مطابق شکل، در لحظه اي که شار  است، اندازة نیروي محرکۀ القایی چند ولت است؟  - 160Φ = 1W b(π = 3)

600

600 3√

200 3√

1200
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آهنربا

A

یک آهنربا را رها می کنیم تا مطابق شکل از میان یک سیم پیچ که آمپرسنجی به آن متصل شده سقوط کند. از بین نمودارهاي زیر کدام نمودارها - 161
جریان آمپرسنج و شتاب آهنربا را برحسب زمان به ترتیب به صورت کیفی درست نمایش می دهند؟ 

نمودار ستون الف ستون ب ستون ج ستون د 

 
t

 
t

 
t

 
t

جریان 

 t

a

g

 t

a

g

 t

a

g

 t

a

g

شتاب 

ستون ب- ستون د  ستون د- ستون ج  ستون ج- ستون الف  ستون الف- ستون ب 

 AV = 20V_
BV =80V50cm

15cm
M

x

در شکل روبه رو پتانسیل نقطۀ  چند ولت است؟ - 162M

1510

3050

 

در شکل مقابل دو تیغۀ هم جنس درون سیم لوله اي آویزان است. اگر کلید بسته شود، تیغه ها از هم دور می شوند و به محض باز کردن کلید، تیغه ها - 163
به جاي اولیۀ خود برمی گردند. جنس تیغه ها از کدام دسته مواد مغناطیسی است؟

فرومغناطیسی سخت  پارامغناطیسی

دیامغناطیس  فرومغناطیسی نرم 

 

یک هستۀ آهنی را درون یک سیم لوله مطابق شکل قرار داده ایم. نقاط  و  به ترتیب به کدام قطب مغناطیسی تبدیل می شوند؟ - 164AB

S, SN, N

N, SS, N

 

در شکل زیر، بزرگی میدان الکتریکی یکنواخت برابر  است. اگر یک الکترون را با تندي  از نقطۀ  به طرف نقطۀ  - 165

پرتاب کنیم و الکترون در نقطۀ  به طور کامل متوقف شود، فاصلۀ بین دو نقطۀ  و  چند سانتی متر است؟ 

، جرم آن  و از وزن الکترون و مقاومت هوا صرف نظر کنید) (اندازة بار الکتریکی الکترون برابر با 

2 × 104 N

C
4 × 105 m

s
AB

BAB

1٫6 × C10−19
g10−27

1

1٫5

2

2٫5

         

در شکل زیر، براي این که ذره اي با بار الکتریکی  در فضاي میدان الکتریکی قائم بین دو صفحه به حالت تعادل قرار گیرد، جرم ذره چند - 166

گرم باشد و کدام باتري باید در مدار قرار بگیرد؟ (ولتاژ هر دو باتري  است و  )

 ،

 ،

 ،

 ،

−6μC

100Vg = 10
N

kg

3B

0٫3B

0٫3A

3A
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q2q1 L

L L

M
E در شکل مقابل اگر نسبت  برابر  باشد، کدام رابطه درست است؟ - 167

q2

q1
n

n < 1n < −1

−1 < n < 0− < n <
1
2

1
2

میلۀ آهنی راستی را از یک سر آویخته ایم، به طوري که بر میدان مغناطیسی زمین عمود است. براي این که بر اثر حرکت میله در میدان مغناطیسی - 168
زمین، انتهاي باالي میله نسبت به انتهاي پایین آن پتانسیل الکتریکی کم تري پیدا کند، باید میله را به کدام سمت حرکت دهیم؟

مغرب مشرق شمال جنوب

rε , = 6 Ω

شکل زیر سیم یکنواختی به مقاومت الکتریکی  را به صورت مربعی در آورده درمدار قرار می دهیم. اگر در این حالت توان خروجی باتري، بیشینه - 169

شود،  چند اهم است؟

R

R

68

1632

 

در شکل زیر، میدان هاي یکنواخت الکتریکی  و مغناطیسی  نشان داده شده است. در این فضا، یک ذرة آلفا با - 170

تندي چند متر بر ثانیه در چه جهتی در حرکت باشد، تا بدون انحراف به حرکت خود ادامه دهد؟ (اثر وزن ناچیز است.)

 در جهت محور 

 در جهت محور 

 در خالف جهت محور 

 در خالف جهت محور 

E = 1000
N

C
B = 1000G

103
x

5 × 103
x

103
x

5 × 103
x

، چند کیلوژول بر مول است؟  با توجه به واکنش هاي زیر،  تشکیل  - 171

گرافیت , 

ΔH∘(g)C2H6

(g) + (g) → O(I) , ΔH = −285kJH2
1
2

O2 H2

)+ (g) → C (g) , ΔH = −393kJO2 O2C(s

2 (g) + 7 (g) → 4C (g) + 6 O(I) , ΔH = −3120kJC2H6 O2 O2 H2

+162−81+166−83

، کدام است؟ نام ترکیبی با فرمول:  - 172

 - تري متیل نونان - اتیل -  - دي متیل اکتان

 - اتیل -  - دي متیل اکتان - دي اتیل -  - دي متیل هگزان

C − − C − − −H3 CH
|
C2H5

H2 CH
|

CH3

CH
|
CH3

CH2

|

C2H5

6, 5،325, 4

75, 45, 13, 2

مقداري پتاسیم را در کمی آب سرد می ریزیم، اگر  گرم پتاسیم پس از  ثانیه در ظرف باقیمانده باشد و سرعت واکنش  - 173

می باشد. مقدار اولیۀ پتاسیم چند گرم است؟  

50200٫02mol ⋅ s
−1

(K = 39)

2K + 2 O → 2KOH +H2 H2

36٫531٫281٫248٫9
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با توجه به اطالعات زیر، آنتالپی استاندارد تشکیل متان چقدر است؟ - 174
C(s , (گرافیت + (g) → C (g)O2 O2

2 (g) + (g) → 2 O(l)H2 O2 H2

C (g) + 2 (g) → C (g) + 2 O(l)H4 O2 O2 H2

Δ = −394 kJH∘
1

Δ = −572 kJH∘
2

Δ = −890 kJH∘
3

76 kJ−76 kJ712 kJ−712 kJ

 ( زمان (

  

  

با توجه به جدول زیر که مربوط به واکنش گازي  است،  کدام است؟ - 1752N → 2NO +O2 O2X(mol ⋅ ⋅ )
−Δ[N ]O2

Δt
L−1 s−1[N ]O2s

3 × 10−40٫040

X100

0٫01

0٫02

0٫03
0٫04

کدام مطلب نادرست است؟ - 176

تولید رسوب از واکنش محلول هاي سدیم کلرید و نقره نیترات به آهستگی انجام میشود.

کاغذ بر اثر تجزیه ي سلولز، با سرعت بسیار کمی می پوسد.

زنگ زدن آهن، آهسته و خرد شدن ورقههاي کتاب، بسیار آهسته است.

در طی زنگ زدن آهن زنگار تولید شده ترد و شکننده است و فرو میریزد.

C
H

C

C C

C

H
H

H

H
H H

H

H

H

C

HH

در رابطه با ترکیب رو به رو، کدام مطلب نادرست است؟ - 177

ایزومر ساختاري « ـ هگزن» است. هیدروکربنی سیر شده است.

نیروي جاذبۀ بین مولکولی در آن از نوع واندروالسی است. ساده ترین عضو خانوادة سیکلوآلکان هاست.

2

،  و  عنصرهاي پشت سرهم جدول دوره اي باشند و  گاز نجیب دورة سوم باشد، کدام مطلب نادرست است؟  ،  ، اگر  - 178

، یک فلز قلیایی است. با  ترکیب یونی با فرمول  تشکیل می دهند.

اتم عنصر  در زیرالیۀ  ظرفیت خود چهار الکترون دارد.  و  ترکیب مولکولی با فرمول   تشکیل می دهند. 

ABCDEC

DDEED

ApABAB2

کدام گزینه درست است؟ - 179

فرمالدهید  ساده ترین آلدهید است که محلول آن براي نگهداري نمونه هاي جانوري به کار می رود.

گروه عاملی آرایش مشخصی از مولکول هاست که به مادة آلی داراي آن خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردي می بخشد.

طعم و بوي خوش گل ها و میوه ها به دلیل وجود اسیدهاي آلی در آن ها است.

شیر ترش و آناناس به ترتیب داراي الکتیک اسید و اتیل بوتانوات هستند.

( CO)H2

نام ترکیب  به روش آیوپاك کدام است؟ - 180

 - متیل -  - متیل -  - بوتن  - متیل -  - اتیل -  - بوتن  - متیل -  - اتیل -  - بوتن - اتیل -  - متیل -  - بوتن 

C CH(C ) − = CH3 H3 C
|

C2H5

H2

323231321231

چه تعداد از ویژگی هاي زیر در منیزیم بیشتر از کلسیم است؟  - 181
* درصد فراوانی در سیارة زمین       * درصد فراوانی یون تک اتمی در آب دریا        * شعاع اتمی        * واکنش پذیري

1234

استخراج چه تعداد از عنصرهاي زیر در اثر واکنش اکسید آنها با کربن امکان پذیر است؟   - 182
سدیم – آهن – سیلیسیم – مس

1234

در بین ترکیب هاي آلی زیر گرماي سوختن مولی کدام یک بیشتر از بقیه است؟ - 183

اتین اتن اتان اتانول
20
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، دماي آن از  به  رسیده است. از سوزاندن کامل  گرم از یک مادة غذایی در یک گرماسنج بمبی با ظرفیت گرمایی  - 184
این مادة غذایی با توجه به جدول زیر، کدام است؟ 

تخم مرغنان سیب برنج نوع مادة غذایی 

) گرم  ارزش غذایی  )

تخم مرغ سیب برنج نان

270 J ⋅ ∘C −125 C∘85 C∘

Cal10036050250140

می
ع ات

شعا

عدد اتمی

A
D

E
G

M Z X

با توجه به نمودار داده شده چند مورد از عبارات زیر در مورد عناصر دورة سوم جدول تناوبی درست است؟   - 185

الف)  را می توان به مقایسۀ واکنش پذیري شیمیایی دو فلز  و  نسبت داد. 

ب) ترکیب یونی حاصل از دو عنصر  و  به صورت  است. 

پ) عنصر  رسانایی بیشتري از عنصر  دارد و در ساخت انواع وسایل و دستگاه هاي الکترونیکی استفاده می شود. 

ت) عنصر  در دماي اتاق جامدي شکننده است؛ ولی ترکیب هیدروژن دار آن همانند آب تمایل به تشکیل پیوند
هیدروژنی دارد.

 مورد مورد مورد مورد

A < DDA

EXEX3

GM

Z

1234

چند مورد از جمله هاي زیر در مورد پنبه درست است؟  - 186
الف) الیاف سازندة پنبه سلولز نام دارد که از اتصال تعداد بسیار زیادي مولکول هاي حلقوي گلوکز ساخته شده است. 

ب) پنبه از جمله الیاف طبیعی است که حدود نیمی از لباس هاي تولیدي در جهان از آن تهیه شده است. 
پ) عناصر سازندة پنبه برخالف عناصر سازندة الیاف مصنوعی پلی استر است. 

ت) در تهیۀ رویۀ مبل، پرده و تور ماهیگیري کاربرد دارد.

1234 مورد مورد مورد مورد

کدام مطلب، نادرست است؟  - 187

- هگزن با سیکلو هگزان، یکسان است. فرمول مولکولی  تفاوت جرم مولی سیانواتن با پروپن برابر  است.

،  - دي برم و اتان با فرمول مولکولی آن، متفاوت است. فرمول تجربی  از پلیمر شدن کلرواتان، پلی وینیل  کلرید به دست می آید.

(N = 14, C = 12, H = 1 : g ⋅ mo )l−1

11g2

12

اگر به جاي دو اتم هیدروژن در مولکول اتان، یک گروه متیل و یک گروه اتیل قرار دهیم، کدام موارد از ترکیب هاي زیر می تواند حاصل شود؟  - 188

- متیل پنتان آ)  - متیل بوتان              ب) پنتان               پ)  - اتیل پروپان             ت)  - متیل بوتان                     ث) 

آ، ب  ب، ت  آ، ب، ث  پ، ت 

3222

کمترین درصد در بین فرآورده هاي حاصل از تقطیر نفت سنگین ایران مربوط به کدام برش نفتی است؟ - 189

نفت کوره  نفت سفید  گازوئیل  بنزین و خوراك پتروشیمی 

کدام گزینه صحیح نیست؟ - 190

لیکوپن یک نوع ریزمغذي است که فعالیت رادیکال هاي تولید شده در بدن را کاهش می دهد.

لیکوپن یک هیدروکربن سیرنشده است که شامل تعداد زیادي شاخه هاي فرعی متیل و اتیل است.

هندوانه و گوجه فرنگی محتوي بازدارندة لیکوپن هستند.

ریز مغذي ها ترکیبات آلی سیرنشده اي هستند که در حفظ سالمت بدن دخالت دارند.

چند مورد از مطالب زیر به درستی بیان نشده است؟  - 191
الف) توانایی انسان در بیرون  کشیدن نفت و فلزها سبب  شده  تا بتواند سرپناهی ایمن و گرم براي خود فراهم سازد. 

ب) گسترش صنعت خودرو مدیون دسترسی به فوالد بوده و پیشرفت صنعت الکترونیک مبتنی بر اجزایی است که از مواد رسانا ساخته می شوند. 
پ) همۀ مواد طبیعی برخالف مواد ساختگی از کرة زمین به دست می آیند.

صفر     123
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( (a

( (b

O

HO

 

- کدام یک از مطالب زیر در مورد ترکیب هاي آلی روبه رو درست اند؟   192

 

آ) ترکیب  یک اتر سیرنشده و ترکیب  نیز یک الکل سیرنشده است. 

ب) طعم و بوي رازیانه به طور عمده ناشی از ترکیب است. 
پ) تفاوت جرم مولی این دو ترکیب برابر با تفاوت جرم مولی متان و اتانول است. 

ت) هر دو می توانند محلول برم را بی رنگ کنند.

«آ» و «ت»  «پ» و «ت»  «ب» و «پ»  «آ» و «ب» 

(H = 1, C = 12, O = 16 : g ⋅ mo )l−1

(a)(b)

(b)

اگر به جاي گروه  در .................. یک گروه .................. قرار داده شود، مولکولی به دست می آید که پلیمر حاصل از آن در ساخت پتوي - 193
آکریلیک به کار می رود.

پروپین -  پروپین - کلر  پروپن -  پروپن  - کلر 

CH3

CNCN

( در مورد واکنش ترمیت، کدام گزینه نادرست است؟ ( - 194

اگر  مول آلومینیم در آن، مصرف شود،  گرم آهن تولید می شود. در صنعت جوشکاري از آن استفاده می شود.

مواد موجود در واکنش، گاز یا جامد می باشند. در این واکنش،  نوع اتم مشاهده می شود.

Al = 27, F e = 56 : g ⋅ mol−1

0٫422٫4

3

کدام ترکیب زیر، داراي بیشترین گروه  است؟ - 195

 تري متیل هگزان  تترامتیل پنتان 

 دي متیل پنتان  دي اتیل  دي متیل پنتان 

CH2

−5،3،2−4،4،2،2

−4،2−3،3−2،2−

کدام مورد یا موارد زیر همواره صحیح هستند؟  - 196
الف. واکنش هایی که به شدت گرماده هستند سرعت باالیی نیز دارند. 

ب. در دماهاي معمولی، سرعت واکنش هایی که  دارند، از واکنش هاي با  کم تر است. 

ج. با افزایش دما سرعت واکنش هایی که  دارند، افزایش می یابد. 

د. با افزایش دما سرعت واکنش هایی که  دارند، افزایش می یابد. 
هـ. هرچه ماده اي سریع تر و شدیدتر واکنش بدهد، خصلت فلزي بیش تري دارد.

الف و ب و هـ  ج و د  الف و هـ  تمامی موارد به جز مورد ج و هـ 

ΔH > 0ΔH < 0

ΔH < 0

ΔH > 0

کدام عامل در سرعت انجام واکنش سوختن مواد، نقش کمتري دارد؟ - 197

حجم دما سطح تماس  ماهیت مادة سوختنی 

عدد جرمی عنصر  برابر با  است. اگر در یون سه بار مثبت آن اختالف تعداد نوترون ها با الکترون ها برابر با  باشد، در زیرالیۀ با  این - 198
عنصر چند الکترون موجود است؟

A518l = 2

0123

کدام مورد از عبارات زیر صحیح می باشند؟  - 199
آ) عناصري که تعداد الیه هاي الکترونی اشغال شدة برابري دارند، در یک گروه جاي گرفته اند. 

ب) در هر دوره از چپ به راست، فعالیت شیمیایی فلزات به طور کلی کاهش می یابد. 

پ) عنصري با عدد اتمی  رسانایی الکتریکی باالیی دارد. 
ت) در یک گروه از جدول تناوبی، رفتارهاي فیزیکی و شیمیایی عناصر مشابه یکدیگر هستند.

آ و ب  ت و ب  ب و پ  آ و پ 

50
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با توجه به شکل زیر، که به واکنش کامل فلز روي با  مول  در دماي معیّن مربوط است، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟  - 200

  

 با گذشت زمان، رنگ محلول موجود در ظرف روشن تر می شود. 

 در بازة زمانی انجام واکنش،  گرم فلز از یون هاي مربوط آزاد شده است. 

 سرعت واکنش در بازة زمانی مشخص شده، برابر  مول بر دقیقه است.  

 مجموعۀ محلول نمک مس و فلز روي، می تواند به عنوان نیم سلول یک سلول گالوانی به کار رود.  

 سرعت متوسط مصرف یون هاي فلزي با سرعت متوسط مصرف اتم هاي فلزي، در بازة زمانی انجام واکنش، برابر است.

0٫3CuS (aq)O4

(Cu = 64, Zn = 65 : g ⋅ mo )l−1

∙

∙19٫2

∙2٫75 × 10−3

∙

∙

3245
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