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ام اس بوك

مفهوم عبارِت «وظیفه روزي به خطاي منکر نبرد» ، از کدام گزینه دریافت نمی شود؟ - 1

روز برآرنده روزي خوران مهیا کن روزي مار و مور کرم هاي تو ما را کرد گستاخ زبانم را ثناي خود درآموز

بیت «چه غم دیوار اّمت را که دارد چون تو پشتیبان          چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان» با کدام گروه ابیات، تناسب مفهومی ندارد؟   - 2
الف – گر هزاران دام باشد هر قدم 

ب – دست در دامن مردان زن و اندیشه مکن 
ج – از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم 

د – هر دلی کز ِقَبل شادي او شاد بَود 
هـ – هر که در سایۀ عنایت اوست 

ز – چون عنایاتت بود با ما مقیم 
و – نه غم و اندیشۀ سود و زیان 

چون تو با مایی، نباشد هیچ غم  
هرکه با نوح نشیند چه غم از طوفانش 

و ز لوح سینه هرگز نقشت نگشت زایل 
گرش طوفاِن غمان خیزد، غمگین نشود 

گنهش طاعت است و دشمن دوست 
نه خیال این فالن و آن فالن 

کی بود بیمی از آن دزد لئیم؟

ز، هـ  ج، و الف، د ب، ج

نوع «را» در کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟ - 3

فّراش باد صبا را گفته دایه ي ابر بهاري را فرمود

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده اطفال شاخ را به قدوم ربیع، کاله شکوفه بر سر نهاده

کدام بیت بر مفهوم «فناء فی اهللا» تأکید ندارد؟ - 4

کان سوخته را جان شد و آواز نیامد اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

یعنی که اتحاد بود انتهاي عشق پروانه محو کرد در آتش وجود خویش

جرم ما را محو کن پروانه وار مانده ام از جرم هستی شرمسار

کز این تهمت هستی ام وارهان خدا را به جان خراباتیان

واژگان کدام گزینه در زبان فارسی هم آوا ندارد؟ - 5

اعراض، انبساط صبا، حیات بهر، قربت خوان، ثنا

معناي واژه هاي «فضل، انابت، قسیم، باسق» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ - 6

کرم، بازگشت به سوي خدا، بهره، بلند  بخشش، پشیمان، صاحب جمال، بلند 

بخشش، پشیمانی، تقسیم کننده، گناهکار کرم، توبه، صاحب زیبایی، بالیده 

در کدام گزینه «ترکیب وصفی» بیشتري آمده است؟ - 7

 این پنِد سیاه بخت فرزند  اي مادر سر سپید، بشنو

 داِد دِل مردِم خردمند  زین بی خرداِن سفله بستان

 وین مردم نحس دیو مانند  تا وارهی از دم ستوران

 بنشین به یکی کبود اورند  برکش ز سر این سپید معجر

مفهوم بیت «اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد» به کدام گزینه، نزدیک تر است؟ - 8

کس نشنود افسون کس چون واقف اسرار شد اي مطرب شیرین نفس عشرت نگر از پیش و پس

 شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم  به هوش بودم از اّول که دل به کس نسپارم

 حاجت مّشاطه نیست روي دالرام را  وصف تو را گر کنند ور نکنند اهل فضل

 آن گه که بازگردي گوییم ماجرا را  حال نیازمندي در وصف می نیاید
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در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. به یکی از آیات سورة حمد اشاره شده است. - 9

همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی تو نمایندة فضلی تو سزاوار ثنایی

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

مفهوم کدام بیت از بیت «اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد» دور است؟ - 10

که خامشی است در این درد جمله را درمان  کمال عزت او بین و دم مزن زنهار

چو شمِع سوخته آن به که بی سخن باشی   خموش «سایه» که فریاد بلبل از خامی ست  

رنگین به شعله نیست چرا بال و پر هنوز   بلبل سزد ز غیرت پروانه سوختن  

دود نخیزد از او چون نفس سوخته ز آتش پنهان عشق هرکه شد افروخته 

فقط در گزینۀ .................. پرش ضمیر به چشم می خورد. - 11

 از خواجۀ آن خانه نشانی بنمایید  آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید

 وگرنه سر به شیدایی برآرم  مگر زنجیر مویی گیردم دست

 داغ تو دارد این دلم جاي دگر نمی شود  بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود

ز رویم راز پنهانی چو می بینند می خوانند ز چشمم لعل رمانی چو می خندند می بارند

هر دو آرایۀ درج شده در مقابل کدام گزینه درست است؟ - 12

از دست و زبان که برآید / کز عهدة شکرش به درآید (استعاره - تناسب)

چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان / چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان (تشبیه - جناس تام)

اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد (استعاره - سجع)

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند / تا تو نانی به کف آرّي و به غفلت نخوري (تناسب - مجاز)

کدام بیت به مفهوم جان فشانی براي رسیدن به آزادي اشاره دارد؟ - 13

 من آن مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت  من آزادي نمی خواهم که با یوسف به زندانم

 در دل به جز آزادي ایران هوسی نیست    هر سر به هواي سر و سامانی ما را

 راه گم کردة صحراي جنون می خواهد    عاقل کام طلب، رهرو آزادي نیست

 گر به جیب و کیسۀ ما مفلسان نقدینه نیست    نقد جان را رایگان در راه آزادي دهیم

معنی و مفهوم کدام بیت در مقابل آن نادرست آمده است؟ - 14

دال خموشی چرا؟ چو ُخم نجوشی چرا؟ / برون شد از پرده راز، تو پرده پوشی چرا؟ (ساکت بودن) 

تو قلب فسردة زمینی / از درد ورم نموده یک چند (بیان ظلم و ستم رفته بر آزادي خواهان) 

بفکن ز پی این اساِس تزویر / بگسل ز هم این نژاد و پیوند (توصیه به نابودي ظالمان و ریاکاران) 

شو منفجر اي دل زمانه / وان آتش خود نهفته مپسند (دعوت به سکوت نکردن) 

مفهوم کدام گزینه با عبارت «در بیت االحزان در آمد و نالید؛ چنانچه هر پرنده بر باالي سر یعقوب بود، بنالید.» قرابت دارد؟ - 15

 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد  اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

 مرغ تسبیح گوي و من خاموش   گفتم این شرط آدمیت نیست

 شمع شد از آتش من در گداز  مرغ شد از نالۀ من در خروش

 گل را چه غم از نعرة مرغان سحرخیز  خواجو چه کنی ناله و فریاد جگرسوز
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مفهوم کدام گزینه با بیت «بدین شکستۀ بیت الحزن که می آرد / نشان یوسف دل از َچه زنخدانش» قرابت دارد؟ - 16

 این بار می برند که زندانی ات کنند یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند  

 خدا را با که این بازي توان کرد  دل از من برد و روي از من نهان کرد

که آن شکاري سرگشته را چه آمد پیش؟  دلم ربوده شد و غافلم من درویش 

فارغ از چاه و بند و زندان است  باز یوسف به مصر دل بنشست 

در کدام گزینه تمام واژه ها درست معنا شده اند؟ - 17

(مسلک: ایمان) (نسیم: خوش بو) (داروغه: نگهبان) (واعظ: اندرزگو)

(دینار: نوعی سکۀ نقرة رایج در زمان قدیم) (ورق: برگ) (مدام: می) (اجانب: بیگانه)

مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟ - 18

اگر که دست مجازات، میزدش تبري درخت جور و ستم هیچ بار و برگ نداشت 

 ز ایشان شکم خاك است آبستن جاویدان گفتی که کجا رفتند آن تاجوران اینک 

تاج کاووس ببرد و کمر کی خسرو  تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیّار 

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟ - 19

 قطره اي از لجۀ قدر تو با وي انضمام (انضمام: پیوستگی)  آب دریا موج با گردون زدي گر یافتی 

به آز اندرون نیز تیره  روان  به دل سفله باشد به تن ناتوان

 خداوند شمشیر و تاج و صریر  همانا که باشد مرا دستگیر 

 کز او خاطرآزرده آید غریب  تبه گردد آن مملکت عن قریب

آرایه هاي مقابل کدام بیت نادرست است؟ - 20

 باز هواي وطنم آرزوست (کنایه و جناس)   خاك درش بوده سرم سال ها 

 سالم من که رساند، پیام من که گذارد؟ (جناس، تشخیص)   اگر نسیم نماید، کسالتی به رسالت 

 این بنا را چند بر پا از هوا دارد کسی (اسلوب معادله، استعاره)   چند بتوان عقده در کار نفس زد چون حباب؟  

 ز شمع روي تواَش چون رسید پروانه (حسن تعلیل، مراعات نظیر)   به مژده جان به صبا داد شمع در نفسی 

- عّین األصّح َو األدّق فی األجوبۀ للّترجمۀ:  21
«لَیَتنی أْسَتَطْعُت أْن أْهَتمَّ بالِّدین و أبَْتِعَد عن الُخرافاِت و أْعُبَد ربِّی ُمخِلصًا!»

امید است من بتوانم به دین اهتمام ورزم و از خرافات دور شوم و پروردگار را با اخالص پرستش کنم! 

اي کاش من بتوانم به دین توجه کنم و از خرافات دوري جویم و پروردگارم را خالصانه عبادت کنم! 

شاید من بتوانم به دین توّجه کنم و از خرافات دوري جویم و پروردگارم را با اخالص عبادت کنم! 

اي کاش من می توانستم که به دین توّجه کنم و از خرافات دور شوم و پروردگارم را خالصانه پرستش کنم! 

فی َأّي عبارة ال یوَجُد َجمع التَّکسیر؟ - 22

عریَُّۀ لَِسعدي الشیرازّي.   هِذه األبیاُت الشِّ هؤالِء الَمساکیُن َأکَثُر النِّاس ِصداَقًۀ.  

بَل َتراُهم ُخِلقوا ِمن طینٍۀ / َهل ِسوي لَْحٍم و َعظٍم و َعَصِب   ب َسُیشاِرکوَن فی الُمسابقاِت الّریاضیَّۀ.   الِّ بَعُض الطُّ

َأيُّ ِعباَرٍة فیها نوع ِمَن التأکید؟ - 23

الحات لَُهم.   َقّرروا َأن َیبنوا َمسِجداً فی الَمدیَنِۀ کالباقیات الصِّ نَّه َوَهَب لَنا الَحیاَة و ما فیها ِمَن الخیراِت.   ِهللاِ َعَلینا فضٌل عظیم ِألَ

ِإنَّ نیوتوَن اِْکَتَشَف قانون الجاذبیِّۀ الّتی استفاد ِمنه ُعلماٌء کثیروَن فی بحوثهم.  َکأنَّ بَعَضُهم حاَولوا ُمساَعَدة المجروح بَعَد التَّصادِم الَّذي َحَدَث َقبل ساَعٍۀ.  
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َتیِن: - َعیِّن الَکِلَمَتیِن الُمَتضادَّ 24

 اُّم، أب   حدید، َذَهب   َتَجنََّب، قاَم بـ   َأْحَضَر، َأْخَرَج  

حیح َحَسب المعنی الَحقیقی: َعیِّن الصَّ - 25

ار.   اِحَتَرَق إبراهیم فی الّنار التی أشعلها الکفُّ عِب ال ُتْطَلق علی مجموعٍۀ من األشخاِص َیعیشوَن فی بََلٍد واحٍد.   کلمُۀ الشَّ

َأفَضُل القوِل ما ال َیَتقاَرُن بالِفعل.   ِإنَّ األنبیاَء بُِعثوا ِإلنقاِذ قوِمهم من عبادِة ما ُهَو غیراِهللا سبحانه و تعالی.  

- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ أو المفهوم من أو إلی العربّیۀ   26
«کشورهاي اسالمی مجموعه اي از مّلت هاي بسیار هستند که در زبان ها و رنگ هایشان فرق دارند!»:

 البالد اإلسالمّی مجموعۀ من شعوب کثیر یختلف فی لغتها و لونها!  البالد اإلسالمّیۀ مجموعۀ من الشعوب الکثیرة تختلف فی لغاتها و ألوانها! 

 الُمدن اإلسالمّیۀ مجموعۀ من الّشعوب الکبیرة تختلف فی األلسنۀ و ألوانه!  إنَّ الُمدن اإلسالمّیۀ مجموعۀ کبیرة من الّشعوب المختلفۀ فی السنۀ و ألوانه! 

رفی؟  ما ُهَو الّصحیح فی اإلعراب و الّتحلیل الصَّ - 27
ُن ِمْن ِتْسَعِۀ َأْشُهٍر.» ُۀ َتتَکوَّ راِسیَّ َنُۀ الدِّ  «َالسِّ

ُن:  فعل مضارع، للغائبۀ، مزید ثالثی من باب تفعیل / خبر  َتتَکوَّ َنۀ: اسم، مفرد مؤنّث، معرب / فاعل و مرفوع  اَلسَّ

/ مضاف إلیه  َأْشُهر: اسم، جمع مکّسر، َمبنیٌّ َفۀ   راِسیَّۀ: اسم، مفرد مؤنث، معرب / الصِّ اَلدِّ

عّین الخطأ: - 28

إّن الّلحظات ال تأتی متأّخرة أو متقّدمۀ،: لحظه ها نه دیر می آیند نه زود، 

بل إنّها تأتی فی وقتها،: بلکه آنها در زمان خودشان می آیند،

ولکّننا نحن الّذین نصل متأّخرین أو متقّدمین،: ولی ما هستیم که دیر یا زود می رسیم،

فیجب علینا أن نُصلح أنفسنا و ال ذنب للوقت!: پس ما خودمان را اصالح می کنیم زیرا زمان مقّصر نیست! 

َعّین المناِسَب لِلفراغْیِن:    - 29
َنِۀ.» « .................. َسعیدًا ال َیدُرْس جیدا هذه االّیام و .................. ـه َسَینِجُح فی نهایۀ السَّ

لََعلَّ - َکَأنَّ   ال - لِکنَّ   لََعلَّ - لِکنَّ   َأنَّ - لَْیَت  

عیِّن الّصحیح فی الترجمِۀ:   - 30
ا، ولکّنه یحاول أن یکتسب مکانۀ العلماء و اُالدباء فی المجتمع!» إنّه و إن کان ُاّمی »

هر آینه او بی سواد است، ولی تالش وي کسب مقام دانشمندان و ادبا در جامعه است!

 قطعًا وي درس ناخوانده است، اما تالش او براي کسب جایگاه عالمان و ادبا در جامعه بود!  

همانا وي هر چند بی سواد است، اما تالشش به دست آوردن منزلت علما و ادیبان در جامعه است!

 بی شک او هر چند درس ناخوانده بود، ولی سعی می کرد جایگاه دانشمندان و ادبا را در جامعه به دست آورد!

مٍّ و ِألَب» حیحَۀ: «َأیُّها الفاِخُر َجهًال بِالنََّسب ِإنَّما النُّاس ِألُ َعّیdِن التَّرجمَۀ الصَّ - 31

اي کسی که به اصل و نسب خود افتخار می کنی، قطعًا مردم از یک پدر و مادرند.  اي افتخارکننده از روي نادانی به اصل و نسب مردمان تنها از یک پدر و مادرند. 

اي افتخارکنندگان به اصل و نسب مردمان تنها از یک پدر و مادرند.  افتخار از روي نادانی به اصل و نسب تنها براي مردمانی است که از یک پدر و مادرند. 

- َعیِّن الَْحْصَر: 32

 ال َأْقَرُأ إّال َصحیَفًۀ واِحَدًة ُکلَّ َصباٍح.  ال نَْمِلُک میراثًا اِالَّ اْألَْخالَق و الُمروَءَة.  

 لَْم َیُکِن الریاضیونَّ راضیَن َعْن نتیَجِۀ الُمباراِة إّال واِحداً ِمْنُهم.   ُکلُّ شیٍء َجمیٌل ِفی هذا الَمْتَجِر إّال ذلَِک اْلُفستاَن اْألَسوَد.  

عّین الخطأ: (فی استخدام الحروف المشّبهۀ بالفعل) - 33

کأّن األطفال یلعبون بالکرة علی الّشاطئ!   إنّا جعلناه قرآنًا عربیا لعّل تعقلون!   قال یا لیت قومی یعلمون!   ال َتحَزن! إنَّ اهللا َمعنا!  
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َعیِّن الّصحیح فی الترجمِۀ: «أنفقوا مّما رزقناکم من قبل أن یأتَی یوٌم ال بیٌع فیه و ال ُخلۀ» - 34

از آنچه به شما روزي دادیم انفاق کنید، قبل از اینکه روزي بیاید که نه فروشی (تجارتی) در آن است و نه دوستی اي!

آنچه را روزي شما کردیم انفاق کنید، پیش از اینکه آن روزي فرا رسد که نه خرید و فروش در آن است و نه شفاعتی! 

از چیزهایی که به شما روزي داده ایم به دیگران بدهید، پیش از اینکه آن روز بیاید که نه خریدي در آن است و نه شفاعتی! 

چیزهایی را که روزي شما قرار دادیم به دیگران ببخشید، قبل از اینکه روزي فرا رسد که نه معامله اي در آن است و نه دوستی! 

- عّین األصَح و األدّق فی الجواِب للّترجمۀ من أو إلی العربّیۀ:  35
 «َو ال َتسّبوا الّذین َیدعون من دون اهللا فَیسّبوا اهللا .................. »:

و به کسانی که غیر از خدا خوانده می شوند، دشنام مگویید که خدا را دشنام دهند!  و کسانی را که به جز خدا فرا می خوانند، دشنام ندهید تا به خدا دشنام ندهند! 

و به کسانی که به جاي خدا خوانده می شوند، دشنام مگویید تا خدا را دشنام نگویند!  و کسانی را که به جاي اهللا فرا می خوانند، دشنام ندهید که اهللا را دشنام دهند! 

عیِّن ما فیه أکثر من الحروف المشّبهۀ بالفعل: - 36

والعصر إّن االنسان لفی ُخسر إّال الّذین آمنوا و عملوا الصالحات.   إّن الّدین فطرّي فی وجوده ولکّن عباداته و شعائرة کانَْت خرافیۀ.  

ال أُظّن أّن هناك ُکتبًا مکّررة ألنّی اعتقد أّن الفکرة متعّددة إذا ُطِرَحْت.   ُکنُت أظنُّ أّن أبی قد نُسی و لم َیْبَق ذکٌر له.  

عّین الخطأ فی نوع «ال»: - 37

ر فی شؤون اآلخرین (ناهیه)   یا عاقل! ال ُتفکِّ أالرجَل موجوٌد هناك؟ ُقل الحقیقۀ من فضلک (نافیۀ للجنس) 

الّناس یحترمون فی حیاتهم العقالء ال الُجَهالء (نافیۀ للجنس)   ال أعلُم َأنَّ أخی هل نجح فی االمتحان اَْم ال (نافیه)  

ِإقرأ النّص التالی بدّقۀ ثمَّ أِجب َعِن األسئلۀ حوله:  
وننا و َیْنتقدونَنا. و من ذلَک أّن َعیَن الصدیق ال وننا و َیُذمَّ َیِجُب علینا َأن نشکر األصدقاء، ألنّهم ُیساِعدونَنا فی مصائب و مشاکل حیاتنا؛ نَحُن نَهرُب ِمن َأعداِءنا و ِمن الَّذین َیشتمَّ
تري معایَبنا ألّن َعین المحّبۀ َتستُر هذه المعایَب، عیوبُنا َتبقی فی نفوِسنا و ُمجتمعنا ولکن عیُن األعداِء و الُمنَتِقدیَن حریصۀ علی البحث َعْن خطایانا لُِتعِلَنها؛ فلذلَک نَْضطرُّ إلی

ُم البلد. یطرة َعَلینا. فإذا ُقویت هذِه النظرُة و اعَتَقَد بها جمیع أفراد اُألّمۀ ِمن الّرئیس و الکاتب و... َتتقدَّ اإلجتناِب َعن العیوِب حّتی ال َیقوَم الُمنَتِقُد بإفشاِءها لَِیْجعلها وسیلًۀ لِلسِّ

عّین الخطَأ فی التحلیل الصرفّی أو المحل االعرابی للکلمات الّتی تحتها خط: - 38

َعین: اسم، مفرد، مّذکر، معرفۀ / اسم َأّن و منصوب  ُیساِعدوَن: فعل مضارع، جمع مذکر (للغائبیَن)، مصدره ُمساَعدة / فعل و فاعل 

ُقویت: فعل ماٍض، مجهول، مجّرد ثالثی، مفرد مؤنث غائب / فعل و نائب فاعله هذِه   الُمنتِقد: اسم فاعل، مصدره إنتقاد، مفرد، معرفۀ / فاعل و مرفوع 

عین االنسب للجواب عن الترجمۀ:   - 39
« هناك ال إنساَن بدون خطأ، ولکّنه یفشل عندما َیعد نفسه عالما یعرُف کّل شیء! »:

هیچ انسانی نیست که خطا نکند، ولی هنگامی که خود را داناي همه چیز بشمار آورد، شکست خواهد خورد!

انسان بدون اشتباه، هیچگاه وجود ندارد، اما او می بازد هرگاه خود را دانایی فرض کند که هر چیزي را می دانسته است!

هیچ انسانی بدون خطا وجود ندارد، ولی زمانی که خودش را عالمی بشمار آورد که همه چیز را می داند، شکست می خورد!

انسان هیچگاه بدون اشتباه نیست، اما زمانی می بازد که نفس خود را عالمی به حساب آورد که بر هر چیزي آگاه است!

عّین الصحیح عن نوع «ال»: - 40

علی کّل المسلمین اَّال یخافوا من اسراییل. (نهی)  الَیْیَأْس من روِح اهللا النّه غفوٌر رحیٌم.(نهی) 

قالو سبحانک العلم لنا اّال ما عّلمتنا. (نفی)  الترجوا الخیر مّمن حّقر نفسه و اهانها. (نفی جنس) 

کدام گزینه به ترتیب دربارة امکان شناخت «ذات و چیستی آسمان و زمین» و «اسماء و صفات خداي متعال» صحیح است؟ - 41

غیرممکن - ممکن  غیرممکن - غیرممکن  ممکن - ممکن  ممکن - غیرممکن 

حال گروهی که به صورت مقطعی خداوند متعال را عبادت می کنند، به ترتیب در خیر و بال چگونه توصیف شده اند؟ - 42

«اصابه خیر» - «خسر الدنیا و االخرة» «اطمأن به» - «خسر الدنیا و االخرة» «اصابه خیر» - «انقلب علی وجهه»  «اطمأن به» - «انقلب علی وجهه» 

با گفتن کدام عبارت فرد در زمرة مسلمین قرار گرفته و از حقوق اسالمی بهره مند می شود؟ - 43

رب العالمین  ال اله اال اهللا  قل اهللا خالق کل شی ما لهم من دونه من ولی
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ریشۀ بت پرستی و شرك جدید آن است که برخی از انسان ها در عین قبول داشتن خداوند،  .................. که از مصادیق شرك در  .................. است. - 44

فکر می کنند که مستقل از خداوند می توانند امور خود را تدبیر کنند - عبادت دین و دستورهاي آن را در متن زندگی خود وارد نمی کنند - خالقیت

فکر می کنند که مستقل از خداوند می توانند امور خود را تدبیر کنند - خالقیت دین و دستورهاي آن را در متن زندگی خود وارد نمی کنند - عبادت

به کدام علت، پیامبر گرامی اسالم (ص) به«تفکروا فی کل شیء و التفکروا فی ذات اهللا» دستور داده اند؟ - 45

الزمۀ شناخت هر چیزي احاطه و دسترسی به آن است و ما هرگز به هستی و چیستی خدا دسترسی نداریم.

تفکر در ذات خداوند موجب محدود شدن هستی خداوند می شود و ما فقط توان فهم چیستی خدا را داریم.

هر چیستی که براي خداوند فرض کنیم او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده ومحدود کرده ایم.

هستی و چیستی خداوند در ظرف ذهن ما نمی گنجد و ما فقط توانایی فهم مخلوقات خداوند را داریم. 

پیامبر اکرم (ص) در نظر گرفتن اخالص را براي سنجش چه چیز بیان فرمودند و این فرمایش دربارة کدام گروه از افراد است؟ - 46

مقبولیت باالتر اعمال انجام شده نزد خدا - مؤمنان برتري پیدا کردن افراد بر یکدیگر – مؤمنان

مقبولیت باالتر اعمال انجام شده نزد خدا – مسلمانان برتري پیدا کردن افراد بر یکدیگر – مسلمانان

بنا به حدیث پیامبر اکرم (ص) ثمرة چهل روزة اخالص پیشه کردن چیست و خداوند در قرآن لقمان را به کدام صفت توصیف کرده است؟ - 47

دست یابی به چشمه هاي حکمت و معرفت - اخالص  دست یابی به امدادهاي الهی خداوند - حکمت 

دست یابی به چشمه هاي حکمت و معرفت - حکمت  دست یابی به امدادهاي الهی خداوند - اخالص 

تعبیر قرآن کریم از پرستشی که از روي تردید و یک جانبه باشد، کدام است و چنین افرادي در برابر فتنه ها و بالیا چه عکس العملی از خود نشان - 48
می دهند؟

«َیعُبُد اّهللا َعلی َحرٍف»  –  «اطَمأنَّ بِِه»   «اتََّخَذ اِلَهُه َهواُه»  –  «اطَمأنَّ بِِه» 

«اتََّخَذ اِلَهُه َهواُه»  –  «انَقَلَب َعلی َوجهِه»   «َیعُبُد اّهللا َعلی َحرٍف»  –  «انَقَلَب َعلی َوجهِه»  

فهم کدام عبارت براي تقویت عبودیت و بندگی در پیشگاه خداوند ضروري است؟ - 49

ماواِت َواَألْرِض»   «ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفی َشْأٍن»   ِ»   «اُهللا نُوُر السَّ ُ َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء»   «َیا َأیَُّها النَّاُس َأنُتُم اْلُفَقَراُء ِإلَى اهللاَّ  «ُقِل اهللاَّ

براساس آیۀ نورانی «اهللا نور السماوات واالرض ...» خداوند چه نقشی در آسمان ها و زمین دارد و موجودات جهان در قیاس با خداي تعالی، چه - 50
جایگاهی دارند؟

پیدا و آشکار کنندة مخلوقات - نشانگر اسماء و چیستی خداوند پیدا و آشکار کنندة مخلوقات - تجلّی بخش صفات الهی

برطرف کنندة نیازهاي مخلوقات - نشانگر اسماء و چیستی خداوند برطرف کنندة نیازهاي مخلوقات - تجلّی بخش صفات الهی

علیّت خالقیت خداوند در کدام عبارت قرآنی متجلّی است و «تصرف در اشیاء در محدودة اجازة خداوند»، بازتاب کدام مرتبۀ توحید است؟ - 51

 «قل اهللا خالق کل شیء» -والیت «وهو الواحد القهار»- والیت «وهو الواحد القهار» - مالکیت «قل اهللا خالق کل شیء» - مالکیت

رسول خدا (ص) از همان آغاز رسالت از مشرکان خواست با گفتن کدام عبارت شریفه دست از شرك و بت پرستی بردارند و کدام آیۀ شریفه به - 52
توحید در والیت اشاره دارد؟

 «ال اله اّال اهللا»  –  «قل اغیر اهللا ابغی ربًا»   «اهللا خالق کل شیء»  –  «قل اغیر اهللا ابغی ربًا»  

 «ال اله اّال اهللا»  –  «و ال یشرك فی حکمه احداً»   «اهللا خالق کل شیء»  –  «و ال یشرك فی حکمه احداً»  

نقش ترك محرمات براي وصول به اخالص چیست و مقاومت در برابر دام هاي دشمن آشکار به کدام یک از موارد زیر نیازمند است؟ - 53

متبوع- روي آوردن به پیشگاه خداوند تابع- معرفت به خداي یگانه  متبوع- معرفت به خداي یگانه   تابع- روي آوردن به پیشگاه خداوند

سرچشمۀ بندگی خداوند متعال چیست و افراد محروم از آن، نسبت به کدام نیاز خود به خداوند متعال بی توجه هستند؟ - 54

آگاهی - نیاز در بقا  عبادت - نیاز در بقا  آگاهی - نیاز در پیدایش  عبادت - نیاز در پیدایش 
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هر یک از موارد زیر به ترتیب مربوط به کدام مرتبۀ توحید است و کدام مورد معلول دیگري است؟  - 55
- بی همتایی خداوند در کار آفرینش 

- هدایت جهان به سوي مقصدي معین

توحید در خالقیت - توحید در ربوبیت - دومی توحید در خالقیت - توحید در ربوبیت - اولی

توحید در ربوبیت - توحید در والیت - دومی  توحید در ربوبیت - توحید در والیت - اولی 

از دست دادن حیات سرشار از شادکامی آخرت و زندگی پاك و بانشاط دنیوي معلول چیست و مقاومت در برابر آن مستلزم چیست؟ - 56

گرفتار شدن به دام هاي شیطانی - پذیرش خالصانۀ فرمان هاي الهی  گرفتار شدن به دام هاي شیطانی - افزایش معرفت و شناخت نسبت به خدا 

گرفتاري در غفلت و ندیدن آیات الهی - افزایش معرفت و شناخت نسبت به خدا  گرفتاري در غفلت و ندیدن آیات الهی - پذیرش خالصانۀ فرمان هاي الهی 

اینکه می گوییم «خداوند پروردگار من و شماست» چه بازتاب و نتیجه اي را به دنبال دارد، این مفهوم از کدام عبارت قرآنی حاصل می شود؟ - 57

اُر»  «َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ «اهللاُّ َخالُِق ُکلِّ َشْیء»  ْسَتِقیٌم»   «َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّ «ِإنَّ اهللاَّ َربِّی َوَربُُّکْم»  

از حدیث علوي «هیچ  چیزي را مشاهده  نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم» به کدام سرمایۀ  انسان اشاره  شده است و براي چه - 58
کسانی قابل دسترسی است؟ الزمۀ وصول و درك این معنویت چیست؟

گرایش به خیر  و  نیکی - جوانان و نوجوانان - افزایش خودشناسی و خداشناسی

گرایش به خیر  و  نیکی - پیامبران و امامان - پاکی و صفاي قلب

سرشت خدا  آشنا و گرایش به او - جوانان و نوجوانان - پاکی و صفاي قلب

سرشت خدا  آشنا و گرایش به او -  پیامبران و امامان - افزایش خودشناسی و خداشناسی

کدام حدیث علوي در وصف حال کسانی است که به معرفت عمیق و واال رسیده اند و قابل دسترس بودن این معرفت براي جوانان معلول چیست؟ - 59

ِر فی اّهللا ِ و فی ُقدَرِتِه» - پاکی باطن و صفاي قلب  «أفَضُل الِعباَدِة إدماُن التَّفکُّ ِر فی اّهللا ِ و فی ُقدَرِتِه» - تفکر عمیق و معرفت واال  «أفَضُل الِعباَدِة إدماُن التَّفکُّ

«ما َرَأْیُت َشْیئًا اِّال َو َرَأْیُت اَهللا َقْبَلُه َو بَْعَدُه َو َمَعُه» - تفکر عمیق و معرفت واال  «ما َرَأْیُت َشْیئًا اِّال َو َرَأْیُت اَهللا َقْبَلُه َو بَْعَدُه َو َمَعُه» - پاکی باطن و صفاي قلب 

کدام مورد به علت وجوب روزه در حدیث علوي اشاره می کند و این عامل مؤید کدام یک از طرق قوام بخشی اخالص است؟ - 60

غفلت زدایی ـ دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات غفلت زدایی ـ راز و  نیاز با خداوند و کمک خواستن از او

ابتالي اخالص مردم ـ راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او ابتالي اخالص مردم ـ دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات

61 - If you just ..................   the great number of people who are leaving our town in search for a job

somewhere else, you may rightly conclude that our town has no future.

consider suggest suppose expect

62 - The wild population of koalas is in danger of  ..................  , so we should take steps to protect them.

dying out losing destroying saving

63 - Just imagine .................. in a country where it is always warm and sunny. What will you do?

to live living lived be living

64 - Hopefully, the number of cheetahs  .................. increase in the future.

is going to are going to isn’t going to aren’t going to

65 - His clothes were always  ..................  and clean.

difficult easy neat dark

66 - I .................. how she managed to park her car in such a small space.

pump wonder defend collect
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67 - They have been discussing the proposal .................. 9 a.m., but they haven't reached a conclusion

yet.

at for since during

68 - A person who makes or designs something like a device for the first time is a/an  .................. .

researcher inventor scientist observer   

69 - A .................. is a large area of land covered with green trees and have lots of animals and insects.

lake desert museum forest

70 - Choose the word with the wrong spelling.

plaine ticket delicious food keep safe the Red Planet

71 - A: “The number of Iranian cheetahs will increase.”  

B: “Really, .................. ?” 

A: “Well, we are going to protect their homes.”

what  where who   how

72 - I saw the teacher standing .................. a group of students talking to them in a friendly way.

between during among away

73 - He is interested in taking photos  .................. of animals.

recently hopefully  especially carefully 

74 - He .................. speak English but he doesn’t know any Spanish.

must  should can may

75 - Long trips can make travelers tired and weak and this can increase the risk of .................. .

happiness illness honesty patience

76 - Has your father .................. a letter in English so far?

write to write wrote written

77 -

Carter, who used to work in a car factory after the war, ..................  at the age of 75 in 1963.

believed in  passed away grew up put out

78 - Eating balanced servings of bread, vegetables, fruits, protein, and oil helps people live longer and

prevents  .................. .

increases decreases diseases miracles  

79 - Success is highly .................. on both the type of industry and founder's experience level.

important dependent creative decorative

80 - The day after tomorrow, my friends and I .................. the new video game together.

playing played are going to play plays

81 - If everything  ..................  well, I  ..................  abroad next year.

is going _ am going will go _ go goes _ will go have gone _ will go 
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، مقدار  کدام است؟ در تابع با ضابطه ي  - 82f(x) = | | ⋅ [x]x( ) − ( )f ′ 0−
f ′ 0+

−1012

اگر  و  باشد، مقدار   در  کدام است؟ - 83y = 3 − 5x + 1x2x = + 2t + 3t3dy

dt
t = 1

139145155165

، آهنگ متوسط تغییر تابع وقتی متغیر از عدد  به عدد  تغییر کند برابر  است،  کدام است؟ در تابع با ضابطه ي  - 84

 

f(x) = x+
1
x

22 + h
8
9

h

1٫522٫53

خط به معادله ي  در نقطه اي به طول  بر منحنی به معادله ي  مماس است.  کدام است؟ - 85f(x) = 2x− 51g(x) = a + bx+ 1x2a

2346

نمودارهاي دو تابع  و  در نقطه اي به طول  واقع بر محور  ها متقاطع اند.  کدام است؟ - 86y = + c
x

2
y = + 2 − dx3 x22xc +

d

2

7
5
2

612

تابع  با دستور  تعریف شده است. کدام حکم در  درست است؟ - 87

مشتق دارد. مشتق ندارد.

مشتق چپ دارد ولی مشتق راست ندارد. مشتق راست دارد ولی مشتق چپ ندارد.

ff(x) = {x |x|

x−−√

x < 0
x ≥ 0

x = 0

اگر  ، حاصل  کدام است؟ - 88f(x) = x 3x − 1
− −−−−−

√3lim
x→0

f(3 + x) − f(3)

x

5
2

3
2

11
4

7
4

مقدار مشتق عبارت  در  چقدر است؟ - 89y = ( + + 50 + 50x + 1)x1000 x100 x2 100
x = 0

5000500050

، در نقطه اي به طول  واقع بر آن، از نقطۀ  می گذرد.  کدام است؟ خط مماس بر منحنی به معادلۀ  - 90y =
2x− 1
x+ 1

α(−1 , 0)α

−11
3

2
2

خط  نمودار تابع  را دو نقطه به طول هاي  و  قطع می کند.  کدام است؟ - 91y = ax + bf(x) = logx+1
2−

1
2

3(7a)

3456

، از آهنگ لحظه اي تابع در این نقطه، ، در  با نمو  در تابع با ضابطۀ   ، آهنگ متوسط تغییر تابع نسبت به تغییر متغیر  - 92

چقدر کمتر است؟

f(x) =
x − 1

x−−√
xx = 10٫44

1
30

1
24

1
12

1
6

اگر  باشد کدام گزینه صحیح است؟ - 93y =
1
x−−√

= −1y
2
y

′= 1y
2
y

′= −1y
−3
y

′2 = −1y
−3
y

′
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اگر  برابر  باشد، مشتق  در  کدام است؟ - 94lim
x→(−2)

f(x) − f(−2)

x + 2
1
2

y = f( )
1
x

x = −
1
2

4−4−22

تابع با ضابطه ي  ، بر روي مجموعه ي اعداد حقیقی مشتق پذیر است.  کدام است؟ - 95f(x) ={a + bxx3

2 4x − 3− −−−−−√
;

;

x < 1
x ≥ 1

b

1
2

1
3
2

2

مشتق مرتبه ي سوم تابع   به ازاي  کدام است؟ - 96y = 2x − 1
− −−−−−

√3x = 1

−
40
9

40
9

40
27

80
27

نقطه ي  بر روي منحنی به معادله ي  در حرکت است.  فاصله ي نقطه ي  تا مبداء مختصات است. آهنگ لحظه اي تغییر - 97

 در نقطه اي به طول  کدام است؟

M(x,y)y = x + 8
− −−−−

√TM

Tx = 7

15
16

15
8

3
7

5
4

تابع  در چند نقطه مشتق ناپذیر است؟ - 98

صفر 

f(x) = x| − 2 + x|x
3

x
2

123

، کدام است؟ ، حاصل  در تابع با ضابطۀ  - 99f(x) =
1 + x−−√

5 − 2x
lim
x→4

f(x) − f(4)

x− 4
4
9

5
12

7
12

5
6

، برابر آهنگ تغییر لحظه اي این تابع، با کدام مقدار  است؟ آهنگ متوسط تغییر تابع  در بازة  - 100y = 21 − + 4xx
2

− −−−−−−−−−−
√[5, 6]x

4 + 2√3 + 2 2√2 +
3
2

2√2 +
5
2

2√

در تابع با ضابطۀ  ، مقدار  کدام است؟ - 101f(x) =

⎧

⎩
⎨
⎪⎪

⎪⎪

+ 6xx2
− −−−−−

√

[ ]( − 9x)
x

4
x2

; 0 ≤ x < 4

; 4 ≤ x < 8
(2) − (5)f ′ f ′

1
4

1
2

3
4

3
2

 

x

y

a b
c
d e f g h j k n

شکل زیر نمودار تابع  است. تابع  در چند نقطه مشتق  ناپذیر است؟ - 102y = f(x)f

6

7

8

5

تعداد نقاط ناپیوستگی و تعداد نقاط مشتق ناپذیري تابع  به ترتیب کدام است؟ - 103

دو نقطۀ ناپیوستگی و دو نقطۀ مشتق ناپذیري  یک نقطۀ ناپیوستگی و یک نقطۀ مشتق ناپذیري

دو نقطۀ ناپیوستگی و یک نقطۀ مشتق ناپذیري  یک نقطۀ ناپیوستگی و دو نقطۀ مشتق ناپذیري

f(x) =

⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

5x − 4 x < 0
0 ≤ x ≤ 3x2

x + 6 x > 3
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اگر خط  در نقطه اي به طول  بر نمودار تابع  مماس باشد، حاصل  کدام - 104

است؟

3y − x = 1x = 2y = f(x)lim
h→0

(2 + 3h) − (2 − h)f 2 f 2

5h

8
5

−
8
5

2
3

8
15

اگر  مقدار  کدام است؟ - 105f(x) = [−x]
sin(πx)

+ 1x2
lim
h→0+

f(h + 1) − f(1)

h

π

2π−
π

2−π

اگر  و  باشند، حاصل  کدام است؟ - 106(x) =f ′ −2
x

(fog)(x) = − 7x3 x2(−2)g ′

g(−2)

4020−40−20

کدام، در ساختار مولکول میانجی بین  و پروتئین وجود دارد؟ - 107

ریبوز دئوکسی ریبوز تیمین اسید آمینه

DNA

 

ي زیر، آنزیم  .................. میتواند پیوند موجود در محل  .................. را هیدرولیز کند. در مولکول  - 108

 پلی مراز –  پلی مراز – 

هلیکاز -  برش دهنده – 

DNA

DNAdDNAc

ad

در بدن یک فرد، تفاوت بین سلول هاي مختلف ناشی از  .................. و تفاوت بین کروموزوم هاي همتا، ناشی از نوع و ترتیب قرار گرفتن  - 109
..................  است.

محل و نوع ژن ها – کدون ها بیان ژن ها – نوکلئوتیدها   محل و نوع ژن ها – نوکلئوتیدها بیان ژن ها – ژن ها

به طور معمول، کدام ویژگی، مربوط به نوعی ترکیب شیمیایی است که درون نوعی از سلول هاي فاقد دنا بافت مایع را پر می کند؟ (با تغییر) - 110

نسبت به هر نوع تغییر دمایی حساس است. در پی هر بار فعالیت، مجدداً تولید می شود.

در سلول هایی یافت می شود که کم تر از  درصد یاختۀ خونی را تشکیل می دهند.   99شکل فضایی آن تحت تأثیر پروتئاز تغییر می کند.

تصویر مقابل با کدام یک تهیه شده است؟ - 111

پرتو فرابنفش  میکروسکوپ الکترونی  

پرتو ایکس  میکروسکوپ نوري 

 

تصویر مقابل مربوط به آزمایشی بود که طی آن  .................. - 112

ثابت کردند مولکول دنا دو رشته اي است. 

اصل چارگاف تأیید شد. 

ابعاد مولکول ها قابل تشخیص نمی باشد.

ثابت شد که دنا مارپیچی است. 
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چند مورد از عبارات زیر صحیح نیست؟  - 113
الف ) مقدار آنزیم ها بعد از تولید رو به کاهش می گذارد. 

ب ) فرم آنزیم ها هنگام تولید و در پایان شرکت در واکنش  مشابه است. 
ج ) شکل آنزیم و شکل پیش ماده ممکن است هیچ مطابقتی نداشته باشد. 
د ) بیش تر آنزیم ها از پیچ و تاب یک یا چند آمینواسید به وجود می آیند.

1234 مورد مورد مورد مورد

بیماري کم خونی داسی شکل نوعی بیماري .................. است که سبب می شود .................. - 114

خودایمنی - آنزیم کربنیک انیدراز به اندازة کافی تولید نشود. ارثی - پروتئین حامل دو نوع گاز، بطور غیرطبیعی ساخته شود.

تحت تأثیر هورمون - هموگلوبین درون گلبول قرمز به مقدار کافی رونویسی نشود. ارثی، محیطی - گلبول قرمز هستۀ خود را از دست ندهد.

در بیماري کم خونی داسی شکل اولین تغییرات، ..................   - 115

ابتدا در طول و اندازه رناي پیک نمایان می شود. در نوع پروتئین هموگلوبین خود را نشان می دهد.

در عملکرد رناتن هاي درون سلول هاي بنیادي مغز قرمز استخوان مشاهده می شود. در توالی یکی از اگزون هاي یک نوع ژن مشاهده می شود.

کدام گزینۀ زیر تفاوت همانندسازي و رونویسی را بیان می کند؟ - 116

جایگاه وقوع این دو عمل در سلول هاي یوکاریوتی تشکیل دو نوع پیوند میان نوکلئوتیدها 

بهره گیري از رابطۀ مکملی میان بازهاي آلی  نحوة الگوبرداري

دستور ساخت پروتئین  در سلول هاي هیپوفیز پیشین به واسطۀ .................. پس از فرآیند .................. ،از هسته به بیرون انتقال می یابد. - 117

منافذ هسته - تنظیم بیان ژن  رناتن - همانندسازي  رنا - رونویسی  رنا - ترجمه 

LH

در یک سلول .................. و .................. را با هم نمی توان یافت. - 118

توالی افزاینده – عوامل رونویسی اپراتور – رناي داراي یک کدون آغازگر

توالی افزاینده – پروتئین فعال کننده راه انداز – پروتئین مهارکننده

در پانکراس انسان سالم و در باکتري تراژنی که ژن انسولین انسانی در آن وجود دارد رونویسی ژن انسولین به ترتیب در  .................. و - 119
.................. صورت می گیرد. (با تغییر)

هسته - هسته  هسته - سیتوپالسم  سیتوپالسم - هسته  سیتوپالسم - سیتوپالسم 

براي توالی قابل ترجمه اي به صورت  در روي دنا، پادرمزه مناسب بر روي رناي ناقل کدام است؟ - 120TGA

ACUAGUTGAUGA

در ارتباط با آزمایش هاي گریفیت نمی توان گفت  .................. . - 121

باکتري هاي پوشینه دار برخالف باکتري هاي فاقد پوشینه توانایی مقابله با سیستم ایمنی میزبان را دارند. 

باکتري هاي فاقد پوشینه ، بخشی از انرژي دریافتی براي انجام فعالیت هاي زیستی خود را به صورت گرما از دست می دهند.

همۀ انواع باکتري هاي زنده از جمله داراي پوشینه و فاقد پوشینه، نسبت به محرك هاي محیطی پاسخ می دهند.

باکتري هایی که سبب کشته شدن موش ها شدند، لزومًا از تقسیم یاخته هاي پوشینه دار ایجاد می شوند.

کدام عبارت نادرست است؟ - 122

مادة وراثتی در یک یاختۀ مرده نیز می تواند حضور داشته و به یاختۀ زندة دیگري منتقل شود. 

در مراحل شناسایی عامل مؤثر در انتقال صفات وراثتی، در آزمایش ایوري ابتدا پروتئین هاي عصارة استخراج شده از یاخته تخریب شدند. 

در همانند سازي مولکول DNA نوکلئوتید سه فسفاته در مقابل نوکلئوتید سه فسفاتۀ موجود در رشتۀ قدیمی قرار می گیرد.

پیش از شروع همانند سازي در مرحلۀ S، ساختار هستۀ تن در ناحیۀ همانند سازي دنا دیده می شود.
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در یکی از آزمایش هاي ایوري، از سانتریفیوژ استفاده شد. کدام گزینه در ارتباط با این آزمایش، عبارت درستی را بیان می کند؟ - 123

به عصاره حاصل، پروتئاز افزوده و به محیط کشت باکتري هاي زندة بدون کپسول اضافه کرد و مشاهده کرد انتقال صفت صورت گرفت. 

در الیه هاي موجود در لولۀ سانتریفیوژ شده، مولکول هایی وجود دارد که می توانند موجب کپسول دار شدن باکتري زندة بدون کپسول شوند. 

به دنبال تزریق یکی از الیه هاي تشکیل شده در لولۀ سانتریفیوژ شده به موش، موش بیمار شد. 

در بیشتر از یک الیه از الیه هاي موجود در لولۀ سانتریفیوژ شده، مولکولی واجد فسفات یافت می شود.

کدام عبارت، دربارة هر رناى موجود در یاخته هاي آکاسیا به درستى بیان شده است؟ - 124

اگر حاوى توالى  باشد، به منظور ترجمه به رناتن متصل می شود.  پس از حذف شدن قطعاتى از توالى آن، از منافذ پوشش هسته خارج می شود.  

اگر در پروتئین سازى نقش داشته باشد، حاوى رمزة آغاز است.  عمل فعال خود را خارج از هسته صورت می دهد. 

AUG

هر سطح از ساختار میوگلوبین برخالف سطح نهایی ساختار هموگلوبین چه مشخصه اي دارد؟ - 125

از یک زنجیرة پلی پپتیدي تشکیل  شده است.  بین تعدادي آمینواسید پیوند هیدروژنی برقرار است. 

واجد پیوند اشتراکی است.  فاقد تاخوردگی و شکل خاصی است. 

1

2

3

4

شکل زیر مربوط به یک یاختۀ یوکاریوتی است. باتوجه به شکل، می توان بیان داشت که بخش .................. بخش .................. - 126

، نمی تواند از منافذ موجود در پوشش هسته عبور کند.   برخالف - 

، ممکن نیست رشتۀ الگو براي رمزکردن مولکول شمارة  باشد.   همانند - 

، ممکن نیست در تماس مستقیم با سیتوپالسم قرار گیرد.   برخالف - 

، می تواند الگویی براي ساخت یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدي باشد.   همانند - 

34

123

24

12

هر یک از سطوح ساختاري پروتئین ها که .................. الزامًا می تواند .................. - 127

با تشکیل پروتئین هاي کروي همراه است - در  اسیدي دچار تغییر شود. 

تحت تأثیر توالی هاي آمینواسیدها قرار دارد - در رنگدانۀ قرمز تارهاي ماهیچه اي نوع کند دیده شود. 

در آن هریک از زنجیره ها در شکل گیري پروتئین ها نقش کلیدي دارد - در انجام فرآیندهاي یاخته اي نقش مهمی داشته باشد. 

در اثر برهمکنش هاي آبگریز به وجود می آید - بر عملکرد هر مولکول افزایش دهندة سرعت واکنش هاي زیستی مؤثر باشد. 

pH

چند مورد عبارت زیر را به درستى کامل مى کند؟  - 128
«به منظور ..................؛ الزامًا .................. » 

الف) شناسایى محدودة ژن مربوط به عوامل رونویسى – براى هر ژن، یک راه انداز اختصاص یافته است. 
ب) پایان یافتن فرآیند رونویسى ژن مربوط به پپسین – در بخش انتهایى ژن، رناى پیک و دنا جدا می شوند. 

پ) تولید همزمان چندین رشتۀ نوکلئیک اسید از روي یک ژن – چند نوع آنزیم بسپاراز فعالیت می کند. 

ت) آغاز رونویسی از ژن هاي پروتئین ریبوزومی – پیوندهاي هیدروژنی بین دو رشته توسط رنابسپاراز  گسسته می شوند.

صفر

1

123

- در هموگلوبین طبیعی انسان  .................. میوگلوبین طبیعی  .................. 129

برخالف -  نوع زنجیرة پلی پپتیدي وجود دارد.

برخالف - یاختۀ بالغ داراي آن، فاقد دناي خطی است.

همانند - در ساختار سوم، هر یک از زنجیره ها به صورت یک زیرواحد، تاخورده و شکل خاصی پیدا می کند.

همانند - ایجاد تغییر در پروتئین، حتی تغییر یک آمینواسید هم ساختار و عملکرد آن را قطعًا به شدت تغییر می دهد.

4
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چند جملۀ زیر نادرست است؟  - 130

الف) رنابسپاراز  در ریزوبیوم از روي ژن هاي خودش رونویسی می کنند. 
ب) جهت رونویسی از همۀ ژن هاي یک مولکول دنا یکسان است. 

ج) یک  می تواند مورد ترجمۀ چندین رناتن به طور همزمان قرار گیرد. 

د) عوامل آزادکننده در جایگاه  پلی پپتید حاصل از ترجمه را از آخرین  جدا می کند.

صفر  

II

mRNA

AtRNA

123

می توان گفت در مرحلۀ .................. اما نمی توان گفت در مرحلۀ .................. - 131

طویل شدن رونویسی زنجیرة کوتاهی از رنا ساخته می شود ـ پایانی آن، دو رشتۀ دنا به هم متصل می شوند.

آغاز رونویسی، هلیکاز دو رشتۀ دنا را از هم جدا می کند ـ طویل شدن آن، رونویسی به سوي انتهاي ژن پیش می رود.

پایان رونویسی، دنابسپاراز از مولکول دنا و رناي تازه ساخت جدا می شود ـ آغاز آن، راه انداز توسط رنابسپاراز شناسایی می شود.

طویل شدن رونویسی، با پیشروي رنابسپاراز دو رشتۀ دنا در جلو باز و در چندین نوکلئوتید عقب تر مجدداً به هم می پیوندند ـ طویل شدن، رشتۀ رمزگذار توسط رنابسپاراز
رونویسی می شود.

در همانندسازي  .................. رونویسی .................. - 132

برخالف - از الگوي واجد تیمین استفاده می شود. همانند - پیوندهاي هیدروژنی بین دو رشتۀ  توسط هلیکاز تجزیه می شوند.

برخالف - پیوندهاي فسفو دي استر بین نوکلئوتیدها برقرار می گردد. همانند - هر آنزیم بسپاراز از یک رشتۀ  به عنوان الگو بهره می برد.

DNA

DNA

با توجه به همانندسازي در یوکاریوت ها کدام گزینه صحیح است؟ - 133

تعداد جایگاه هاي  آغاز همانندسازي در هر کروموزوم یوکاریوتی در مراحل مختلف رشد تغییر نمی یابد. 

بین سرعت تقسیم سلولی در دوران جنینی و تعداد جایگاه هاي آغاز همانندسازي رابطۀ مستقیم وجود دارد.

همانندسازي در کروموزوم یوکاریوتی از چندین جایگاه آغاز می شود و هر کدام در یک جهت انجام می گیرد.

علت پیچیده بودن همانندسازي ِدنا در یوکاریوت ها وجود یک جایگاه شروع همانندسازي می باشد.

کدام جمله یا جمالت درباره «سطوح ساختاري در پروتئین ها» به درستی بیان نشده است؟ - 134
آ) تغییر آمینواسید در هر جایگاه، برخالف ساختار سوم، ساختار اول را قطعًا تغییر خواهد داد.  

ب) بخشی از آمینواسید که تعیین کننده ویژگی منحصربه فرد آن است، در تثبیت ساختار سوم نقش مؤثر دارد.  
پ) پیوندهاي غیر اشتراکی، برخالف پیوندهاي اشتراکی، در تشکیل ساختارهاي دوم به بعد مؤثر است.  
ت) هر پروتئین حاوي بیش از یک زنجیره پلی پپتیدي فعال، قطعًا داراي ساختارهاي چهارگانه می باشد.

پ، ت پ آ، پ آ، ب، پ

چند مورد از موارد زیر در مرحله طویل شدن، برخالف مرحله پایان ترجمه، انجام می شود؟  - 135

آ) شکست پیوند هیدروژنی در جایگاه      ب) انتقال  فاقد آمینواسید از جایگاه  به جایگاه  

پ) ایجاد پیوند اشتراکی در جایگاه        ت) تشکیل پیوند هیدروژنی در جایگاه   

ث) شکست پیوند اشتراکی در جایگاه      ج) شکست پیوند هیدروژنی در جایگاه 

EtRNAPE

AE

PP

4321

در آخرین آزمایش گریفیت که تغییرپذیري باکتري ها را اثبات کرد، .................. . - 136

در شش هاي موش هاي مرده، مقدار زیادي باکترِي تغییر نیافته، مشاهده شد. ماهیت مادة وراثتی و چگونگی انتقال آن مشخص شد.

تعدادي از باکتري هاي داراي پوشینه، تغییر کرده و زنده مانده بودند. مشخص شد که مادة وراثتی می تواند بین یاخته ها منتقل شود.

در یک مولکول دناي خطی موجود در هسته یاخته عصبی .................. . - 137

می توان دو را ه انداز را در مجاور هم مشاهده کرد. فقط یکی از رشته ها مورد رونویسی قرار می گیرد.

هر دو رشتۀ یک ژن مورد رونویسی قرار می گیرند. بین همۀ رشته هاي رمزگذار پیوند فسفودي استر وجود دارد.
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در هر رناي پیک پیرایش شده  ................... - 138

توالی همۀ بیانه ها وجود دارند. توالی اینترون ها حذف شده اند.

بخش هایی از رشته الگو حذف شده است. AUGحداقل یک توالی  وجود دارد.

- در هوهسته اي ها الگوي رمزة آغاز روي .................. و الگوي رمزة پایان روي .................. قرار گرفته است. 139

اولین بیانه ژن ـ آخرین میانه ژن  اولین بیانه ژن ـ آخرین بیانه ژن

رونوشت اولین بیانه ـ رونوشت آخرین بیانه رونوشت اولین بیانه ـ رونوشت آخرین میانه

در انسان، به منظور تولید یک پروتئین ترشحی توسط لنفوسیت B، پس از برقرارشدن دومین پیوند پپتیدي، کدام اتفاق رخ می دهد؟ - 140

پیوند بین پلی پپتید در حال ساخت و دومین  سست می شود.  بدون آمینواسید در جایگاه  ریبوزوم قرار می گیرد.

) خود جدا می شود. حامل سومین آمینواسید به جایگاه  ریبوزوم وارد می گردد. آمینواسید جایگاه  از رناي ناقل (

tRNAEtRNA

AtRNAtRNAA

در ارتباط با هر مولکول حامل اطالعات وراثتی در یوکاریوت ها کدام گزینه صحیح است؟ - 141

همانندسازي آن در دو جهت انجام می گیرد. هر رشتۀ آن دو سر متفاوت دارد. 

تعداد جایگاه هاي همانندسازي آن مستقل از مراحل رشد و نمو تنظیم می شود. واحدهاي سه بخشی آن توسط نوعی پیوند به هم متصل می شوند.

ممکن نیست در جاندارانی که ِدناي حلقوي دارند، .................. - 142

مجموعه اي از پروتئین ها نظیر هیستون ها به همراه ِدنا دیده شوند.  آغاز همانندسازي در بیش از یک نقطه در هر فام تن مشاهده شود. 

آنزیم ِدنابسپاراز به تنهایی همانندسازي را انجام دهد.  نقطۀ آغاز و پایان همانندسازي در مولکول دنا در مقابل یکدیگر باشند. 

طی مرحلۀ دوم اینترفاز در هستۀ یاختۀ مامه زا،  .................. - 143

فقط یکی از دو رشتۀ دناي باز شده در دوراهی همانند سازي به عنوان الگو عمل می کند.  

تعداد نوکلئوتیدهاي سه فسفاتۀ موجود در هسته، افزایش قابل توجهی می یابد.

ممکن نیست پیوند هیدروژنی بین جفت باز مکمل، بدون حضورکاتالیزور زیستی تشکیل شود.

آنزیمی با توانایی شکستن و تشکیل پیوند بین نوکلئوتیدهاي تیمین دار و آدنین دار یک رشتۀ دنا، فعال است.

 

در آزمایش هاي گریفیت، هنگام تزریق ترکیب زیر به موش می توان انتظار .................. را داشت. - 144

مشاهدة باکتري هاي داراي پوشینه در شش هاي موش 

مشاهدة باکتري هاي زندة فاقد پوشینه در خون موش 

انتقال مادة وراثتی از باکتري به باکتري دیگر  

زنده ماندن موش و عدم مشاهدة باکتري زنده در بدن موش

کدام عبارت در مورد همانندسازي دنا نادرست است؟ - 145

در مولکول جدید ساخته شده، ممکن است روبروي نوکلئوتید داراي تیمین، نوکلئوتید داراي گوانین قرار داشته باشد.

اگر در جایگاه آغاز همانندسازي، مارپیچ دنا باز شود، در نهایت دوراهی همانندسازي در آن محل ایجاد می شود.

طول یک ناحیۀ در حال همانندسازي در یوکاریوت ها می تواند با نواحی در حال همانندسازي مجاور آن متفاوت باشد.

در مراحل مختلف نمو جنین، تعداد و طول دوراهی هاي همانندسازي ایجاد شده، با هم رابطۀ مستقیم دارند.

هر توالی سه نوکلئوتیدي .................. - 146

که اولین بار توسط رنا بسپاراز رونویسی می شود،  می باشد. 

که در میان بیانه هاي رناي بالغ دیده می شود، در فرآیند ترجمه در جایگاه  رناتن قرار می گیرد.

در بین رناهاي ناقل مختلف متفاوت است، پس از تشکیل پیوند هیدروژنی در رناتن در تشکیل پیوند پپتیدي نیز نقش دارد. 

که نوعی توالی پایان محسوب می شود، در فرایند ترجمه لزومًا در جایگاه  قرار نمی گیرند.

TAC

P

P
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متحرکی با شتاب ثابت بر مسیر مستقیم در زمان هاي مساوي و متوالی جابه جایی هاي  و  و  را انجام می دهد، کدام رابطه صحیح است؟ - 147x1x2x3

+ = 2x1 x3 x2+ =x1 x2 x3= =x1 x2 x3+ = 2x2 x3 x1

t s( )0
4

v

t3t

2t1t

sm( (/

نمودار سرعت - زمان متحرکی که روي محور  حرکت می کند، مطابق شکل است. در بازه  تا  کدام عبارت نادرست است؟ - 148

شتاب خالف جهت محور  است.

سرعت خالف محور  است.

بزرگی سرعت در حال کاهش است.

بزرگی شتاب در حال افزایش است.

xt1t2

x

x

600
650

30

430

0

x (

A
B

)m

( )st

نمودار مکان- زمان دو متحرك  و  به صورت شکل زیر است. سرعت متحرك  چند متر بر ثانیه بیشتر از سرعت متحرك  است؟ - 149ABAB

12

12٫6

16

16٫3

دو متحرك از حال سکون با شتاب هاي  و  از نقطه ي  در مسیر مستقیم به مقصد نقطه ي  هم زمان به حرکت در می آیند. اگر - 150

اختالف زمانی رسیدن آن ها به مقصد  ثانیه باشد،  چند متر است؟

2 m/s28 m/s2AB

3AB

36485472

 

t

x

6

10

11

( m (

(s (

در نمودار مکان - زمان شکل روبه رو مسافت پیموده شده توسط متحرك چند متر است؟ - 151

27

36

48

57

کدام گزینه دربارة منحنی نمودار سرعت - زمان حرکتی که روي خط راست انجام می شود، نادرست است؟ - 152

شیب خط عبوري از دو نقطۀ منحنی نمودار برابر شتاب متوسط حرکت بین آن دو لحظه است. 

شیب خط مماس بر منحنی نمودار در یک نقطه برابر شتاب حرکت در آن لحظه است. 

نقاط مشترك منحنی نمودار با محور زمان، لحظه هاي تغییر جهت حرکت است. 

اگر منحنی نمودار به محور زمان نزدیک شود، حرکت کندشونده و اگر منحنی نمودار از محور زمان دور شود حرکت تندشونده است. 

t

v

t1 t 2 t 3

نمودار سرعت - زمان حرکتی که بر خط راست انجام می شود به صورت شکل روبه رو است. در کدام بازة زمانی اندازة سرعت و اندازة شتاب حرکت - 153
در حال کاهش است؟

صفر تا 

 تا 

 تا 

در هیچ لحظه اي اندازة سرعت و اندازة شتاب در حال کاهش نیست.

t1

t1t2

t2t3

در یک حرکت بر روي مسیر دایره اي، جسم با تندي ثابت  در هر دقیقه  مرتبه محیط دایره را طی می کند. اندازة شتاب متوسط وقتی - 154

جسم نصف محیط دایره را طی می کند، چند  است؟

10m/s30

m/s2

20 2√15 2√2015
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دو هواپیما هم زمان با سرعت هاي ثابت  و  از شهر  به سمت شهر  پرواز می کنند. هواپیماي سریع تر  دقیقه زودتر - 155

به مقصد می رسد، فاصلۀ دو شهر  و  چند کیلومتر است؟

600km/h900km/hAB80

AB

1200180024003600

 

4

t ( s (
3 10

2-

a m( s (
2

شکل مقابل نمودار شتاب - زمان متحرکی را روي خط راست نشان می دهد که از حال سکون شروع به حرکت کرده است. از لحظه شروع حرکت تا - 156
لحظه اي که متحرك تغییر جهت می دهد، مسافت طی شده چند متر است؟

18

36

54

72

x

t
1t

 

.................. ، شکل مقابل نمودار مکان - زمان متحرکی را در حرکت روي خط راست نشان می دهد. پس از شروع حرکت تا لحظۀ  - 157

بار از نقطۀ شروع حرکت عبور کرده و .................. بار از مبدأ مکان  عبور کرده و .................. بار جهت حرکتش را عوض کرده است؟

دو، سه و پنج

دو، سه و چهار

یک، سه، چهار

یک، دو، پنج

(0 < t < )t1 t1

(x = 0)

معادلۀ حرکت شتابدار با شتاب ثابت متحرکی بر روي محور  در  به صورت:  می باشد. این حرکت .................. - 158

ُکند شونده و در خالف جهِت مثبت محور  است.  ُتند شونده و در جهت مثبت محور  است. 

ُتند شونده و در خالف جهت محور  است.  ُکند شونده و در جهت مثبت محور  است. 

xSIv = 3 x−−√

xx

xx

متحرکی بدون سرعت اولیه در مبدأ زمان از مبدأ مکان روي محور  با شتاب ثابت به حرکت درآمده و در لحظ?  به مکان  - 159

 می رسد. بزرگی سرعت متحرك در این لحظۀ به چند متر بر ثانیه می رسد؟

xt = 5s

x = −122٫5m

19٫632٫445٫049٫0

متحرکی روي یک مسیر دایره اي به شعاع  در مدت  ثانیه،  دور کامل می زند. اگر این متحرك روي همین دایره، در مدت  ثانیه، تعداد  - 160

دور کامل به دوران هایش بیفزاید، مسافت طی شده توسط متحرك در هر ثانیه چند متر تغییر می کند؟  
(تندي متحرك در هر مرحله ثابت فرض می شود.)

2m4642

(π ≃ 3)

1٫53612
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v(m/s (

t (s (t t1 2

نمودار سرعت - زمان متحرکی مطابق شکل روبه رو است. نمودار مکان - زمان این متحرك که روي خط راست در حال حرکت است، کدام گزینه - 161
است؟

   

x m( (

t (s (
t t1 2

   

x m( (

t (s (t t1 2

 

  

x m( (

t (s (
t t1 2

   

x m( (

t (s (t t1 2

 

x

t
t

t t t1 2 3 4
0

متحرکی بر روي خط راست حرکت می کند و نمودار مکان - زمان آن مطابق شکل زیر است. کدام گزینه در مورد این متحرك صحیح است؟ - 162

متحرك در لحظۀ  تغییر جهت می دهد.  

سرعت متحرك از  تا  دائمًا افزایش می یابد.

سرعت متحرك از  تا  دائمًا کاهش می یابد.

سرعت متحرك در  بیشتر از سرعت در  است. 

t1

t2t3

t3t4

t4t3

اتومبیلی در مسیري مستقیم در جهت مثبت محور  شروع به حرکت می کند و در مدت  با شتاب ثابت  مسافت  را می پیماید. سپس در - 163

مدت  با شتاب ثابت  ادامه می دهد و پس از طی مسافت  متوقف می شود اگر  باشد، نسبت  به  کدام است؟

xt1a1x1

t2a2x2= 4x1 x2t1t2

4
3√

3
1
4

2√

2

x(m (

t (s (

30
48

6

ها حرکت می کند به صورت سهمی شکل زیر است. از لحظۀ شروع تا لحظه اي که سرعت متوسط نمودار مکان-زمان اتومبیلی که روي محور  - 164
متحرك صفر می شود، تندي متوسط و شتاب متوسط در این مدت به ترتیب کدام است؟

 و  و 

 و  و 

x

6−26−1

3−13−2

اتومبیلی با تندي (سرعت) ثابت  در یک مسیر مستقیم حرکت می کند که ناگهان راننده مانع ثابتی را در  متري خود می بیند و ترمز - 165

می کند و حرکت اتومبیل با شتاب ثابت  کند می شود. اگر زمان واکنش راننده  ثانیه باشد، اتومبیل:

در لحظۀ رسیدن به مانع متوقف می شود.  متر قبل از مانع متوقف می شود.

با تندي (سرعت)  به مانع برخورد می کند. با تندي (سرعت)  به مانع برخورد می کند.

72 km

h
52

4
m

s2
0٫5

2

8
m

s
4 5√ m

s

متحرکی که روي محور x ها با سرعت ثابت در حرکت است در لحظۀ  از  و در لحظۀ  از  می گذرد. - 166
معادلۀ مکان، زمان آن کدام گزینه است؟

  

= 1st1= 4mx1= 5st2= −8mx2

x = −2t + 10x = −2t + 7x = −3t + 10x = −3t + 7

18
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کدام گزینه نادرست است؟ - 167

در حرکت غیرمستقیم حرکت الزامًا شتابدار است. 

شتاب متوسط هم جهت با بردار تغییر سرعت است. 

در حرکت شتاب دار براي آن که جهت سرعت عوض شود، الزامًا باید متحرك متوقف شود.

ممکن است شتاب جسمی منفی باشد، ولی سرعت آن مثبت است. 

اتومبیلی که با سرعت  در حال حرکت است. شروع به افزایش سرعت می دهد تا در طی  متر سرعتش را به  برساند. اگر - 168
شتاب اتومبیل ثابت باشد، این افزایش سرعت چند دقیقه طول می کشد؟

40
km

h
50080

km

h

0٫20٫250٫51

اگر معادلۀ سرعت - زمان جسمی به صورت  باشد، چند ثانیه پس از آغاز حرکت، جسم به موقعیت اولیه باز می گردد؟ - 169v = 2t − 4

42
1
4

1
2

 

t s( )

v m/s( )

20

10_

5
A

B

دو متحرك  و  از یک مبدأ شروع به حرکت می کنند و پس از  فاصلۀ دو متحرك چند متر است؟ - 170AB10s

100200300400

 

t s( )

a m/s( )2

10

4

متحرکی با سرعت  در خالف جهت مثبت شروع به حرکت با شتاب ثابت می کند. با توجه به نمودار شتاب - زمان داده شده، کدام گزینه - 171
نادرست است؟

در لحظه  متوقف می شود.

حرکت ابتدا کندشونده و سپس تندشونده است. 

) متر، متوقف می شود. پس از جابه جایی (

متحرك پس از طی مسافت  متر به مکان اولیه باز می گردد.

20
m

s

t = 5s

+50

100

کدام گزینه نادرست است؟ - 172

 آالینده ها موادي هستند که بیش از مقدار طبیعی در یک محیط، ماده یا یک جسم وجود دارند.

مولکول هاي سازندة قندهاي موجود در عسل داراي شمار زیادي گروه هیدروکسیل هستند.

شمار جفت الکترون هاي ناپیوندي در هر مولکول اوره دو برابر این شمار در هر مولکول اتیلن گلیکول است.  

اوره برخالف وازلین، یک مادة محلول در آب است.

کدام گزینه درست است؟ - 173

 نمک منیزیم و کلسیم اسیدهاي چرب، محلول در آب است.

صابون در آب سخت، به خوبی کف نمی کند و قدرت پاك کنندگی آن ها کاهش می یابد.

صابون با یون هاي فلوئورید و کلرید موجود در آب رسوب تشکیل می دهد.

قدرت پاك کنندگی یک صابون، در آب دریا و آب چشمه یکسان است.

کدام گزینه نادرست است؟ - 174

قدرت پاك کنندگی صابون با افزودن آنزیم، افزایش می یابد.

19
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مخلوط صابون مایع و روغن یک مخلوط ناپایدار است.

صابون ها در آب دریا و آب شور مناطق کویري قدرت پاك کنندگی کمتري دارند. 

نوع پارچه، دماي آب و نوع آب از عوامل مؤثر بر قدرت پاك کنندگی صابون هستند.

در پا ك کننده هاي غیرصابونی، برخالف صابون ها، بخش ناقطبی .................. است و در بخش قطبی گروه .................. وجود دارد. این پاك کننده ها با - 175
یون هاي موجود در آب سخت رسوب ..................

راست زنجیر -  - نمی دهند. 
 

راست زنجیر -   - می دهند. آروماتیک -  - نمی دهند. SO آروماتیک -  - می دهند.   
2−
3SO

2−
3SO−

3
SO−

3

کدام ترکیب زیر یک باز آرنیوس است؟ - 176

SO2HNO3LiOHOH2

کدام گزینه درست است؟ - 177

محلول گوگرد تري اکسید در آب یک محلول بازي است.

افزایش دماي آب باعث کاهش قدرت پاك کنندگی صابون می شود.

مخلوط سدیم هیدروکسید و آلومینیوم یک پاك کنندة خورنده است که به صورت پودر ارائه می شود.

کلوئیدها و سوسپانسیون ها برخالف محلول ها، ناپایدار هستند.

کدام یک از گزاره هاي زیر درست هستند؟ - 178

در صورتی که محلول شکر در آب در یک مدار الکتریکی قرار بگیرد با حرکت یون ها به سوي قطب هاي ناهمنام، جریان الکتریکی برقرار می شود.  

در غلظت ها و دماي برابر، رسانایی الکتریکی محلول  از محلول  بیشتر است. 

غلظت آنیون ها و کاتیون ها در محلول  از غلظت آن ها در محلول  (با غلظت برابر) بیشتر است. 

هیدروکلریک اسید یک اسید قوي و هیدروفلوئوریک اسید یک اسید ضعیف است. 

HFHCl

HFNaCl

چند مورد از گزاره هاي زیر نادرست هستند؟  - 179

الف) در محلول هیدروفلوئوریک اسید در آب، یون هاي هیدروژن، فلوئورید و مولکول هاي  وجود دارند. 

ب) در شرایط یکسان شمار یون هاي موجود در محلول  بیشتر از محلول  است. 

پ) قدرت اسیدي محلول  در شرایط یکسان دما و غلظت بیشتر از محلول  است. 

ت) شدت نور ایجاد شده از المپی که در محلول  موالر شکر قرار گرفته است، بیشتر از المپی است که در محلول  موالر  قرار گرفته باشد.

HF

HFHCl

HClHF

11HF

1234

، برابر  است. در  از این محلول چند مول  حل غلظت یون هیدروکسید در محلول باز ضعیف  با درجۀ یونش  - 180
شده است؟

BOH0٫30٫06M500mlBOH

0٫20٫10٫050٫01

کدام گزاره هاي زیر درست هستند؟  - 181
الف) حضور همزمان واکنش دهنده ها و فراورده  ها در مخلوط واکنش را می توان نشانه اي از برگشت پذیر بودن واکنش ها دانست. 

ب) در یک سامانه تعادلی، غلظت واکنش دهنده ها و فراورده ها با هم برابر می شود. 
پ) در یک سامانه تعادلی، سرعت واکنش هاي رفت و برگشت ثابت می شود ولی با هم تفاوت دارد. 

ت) محلول اسید هاي ضعیف در آب نمونه اي از سامانه هاي تعادلی هستند.

ب - پ  الف - ت  ب - ت  الف - پ 

چند مورد از مطالب زیر، صحیح هستند؟  - 182
آ- پاك کننده هاي غیرصابونی با استفاده از بنزن و دیگر مواد اولیه در صنایع پتروشیمی تولید می شوند. 

ب- با افزودن نمک هاي فسفات به صابون ها می توان نیاز به تولید پاك کننده هاي غیرصابونی را براي آب هاي سخت کاهش داد. 
پ- از برخی صابون هاي سنتی براي چرب کردن بعضی سطوح استفاده می شود. 

ت- افزودن ترکیب هاي گوگرددار به صابون ها باعث افزایش خاصیت ضدعفونی کنندگی و میکروب کشی آن ها می شود.

1234
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چه تعداد از عبارت هاي زیر صحیح است؟  - 183
الف) انسان ها با الهام از طبیعت و شناخت مولکول ها و رفتار آن ها، راهی براي زدودن آلودگی ها پیدا کردند. 

ب) شوینده ها بر اساس خاصیت اسیدي یا بازي عمل می کنند. 
پ) نیاکان ما به تجربه پی بردند که اگر ظرف هاي چرب را به خاکستر آغشته کنند و سپس با آب گرم شست وشو دهند، آسان تر تمیز می شوند. 

ت) امید به زندگی، شاخصی است که در شهر هاي یک کشور نیز با هم تفاوت دارد و در مناطق توسعه یافته و برخوردار، کم تر از مناطق کم برخوردار است.

1234

 HAHA H A HX+ _
H X+ _

بی
نس

ت 
لظ

غ

بی
نس

ت 
لظ

غ
چند مورد از عبارات داده شده، دربارة نمودارهاي زیر نادرست اند؟ الف)  می تواند نمایندة ترکیبات هیدروژن دار گروه  جدول دوره اي - 184

عنصرها باشد. 

ب) کربوکسیلیک اسیدها از نظر یونش، ترکیباتی مشابه 
هستند. 

 ، پ) پس از یونش، تعداد کل ذرات موجود در محلول 
برابر می شود. 

، همانند محلول یک موالر نمک ت) محلول یک موالر 
خوراکی رسانایی الکتریکی باالیی دارد.

صفر

HX17

HA

HX2

HX

123

 

شکل داده شده، نماي ذره اي از محلول هاي سود سوزآور و آمونیاك است. کدام مطلب درست است؟ - 185

آمونیاك به دلیل تشکیل پیوندهاي هیدروژنی در آب، به طور جزئی به شکل مولکولی حل می شود.

سودسوزآور بر اثر حل شدن در آب، طبق معادلۀ  به طور کامل یونش می یابد.

انحالل آمونیاك در آب، تشکیل سامانۀ تعادلی  را می دهد.

در اثر حل شدن آمونیاك در آب، اندك یون هاي حاصل از یونش آن با مولکول هاي یونیده نشده در تعادل هستند.

NaOH(s) → N (aq) + O (aq)a+ H −

N OH(l) ⇌ N (aq) + O (aq)H4 H +
4

H −

، چند مول بر غلظت تعادلی یون هیدرونیوم در محلولی از هیدروفلوئوریک اسید با غلظت   و ثابت تعادل  - 186
لیتر است و درجۀ یونش آن در شرایط واکنش کدام می باشد؟

0٫8 × mol ⋅10−2
L−12 × 10−5

0٫05، 4 × 10−40٫05، 0٫4 × 10−80٫02، 0٫8 × 10−40٫02، 1٫6 × 10−7

در بین محلول هاي آبی چهار ترکیب  .................. ،تعداد اسیدهاي آرنیوس از تعداد بازهاي آرنیوس  .................. است. - 187

 - بیش تر - کم تر

 - کم تر - بیش تر

N OH,HCN,NaHC ,H4 O3 N2O5 HN ,C OH,N O, SO3 H3 a2 H2 O4

 C ,Ba(OH ,C COOH,CaOO2 )2 H3 N , OH,S ,Ba(OHO2 C2H5 O3 )2

کدام گزینه درست است؟ - 188

اولین استفادة انسان از شوینده ها، به چندین سال پس از میالد بر می گردد.

ساده ترین و مؤثرترین راه پیشگیري وبا، واکسیناسیون است. 

شاخص امید به زندگی، میانگین سال هاي زندگی افراد را نشان می دهد.

80با گذشت زمان و افزایش شاخص امید به زندگی، جمعیت افراد باالي  سال کاهش یافته است. 
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چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟  - 189
* انسان ها در گذشته براي نظافت و پاکیزگی از موادي استفاده می کردند که شباهتی به صابون امروزي نداشت. 

* با افزایش سطح بهداشت فردي و همگانی، امروزه بیماري وبا در جوامع بشري تهدیدکننده نیست. 
* شاخص امید به زندگی نشان می دهد که انسان باتوجه به خطراتی که با آن ها مواجه است، حداقل چند سال در این جهان زندگی می کند. 

* امروزه، بسته به هر نوع نیاز و کاربرد، شوینده و پاك کننده مناسب یافت می شود.

  1234

چند مورد از عبارت هاي زیر در مورد واکنش هاي تعادلی کامًال صحیح است؟  - 190

 کوچک بودن ثابت تعادل به این معنی است که هنگام تعادل، سرعت تولید یک فرآورده بیشتر از سرعت مصرف آن است. 

 هر واکنش برگشت پذیري تعادلی است. 

 در هنگام تعادل، سرعت واکنش هاي رفت و برگشت یکسان است. 

 در هنگام تعادل، غلظت همۀ مواد شرکت کننده در واکنش یکسان می شود.

 ∙

 ∙

 ∙

 ∙

2143

A( (aq

مقیاس  و گسترة عددي آن در شکل مقابل اگر   ..................  باشد المپ  .................. می شود و در آن ..................  بوده و  آن - 191
.................. خواهد بود.

محلول  موالر پتاسیم هیدروکسید - روشن -  - بیشتر از هفت 

محلول  موالر شکر - خاموش - - حدود صفر 

محلول  موالر استیک اسید - روشن -  - کمتر از هفت 

محلول  موالر نیتریک اسید - روشن - - بیشتر از هفت 

pHApH

0٫2[ ] < [O ]H+ H−

0٫2[ ] = [O ]H
+

H
−

0٫2[ ] < [O ]H+ H−

0٫2[ ] > [O ]H
+

H
−

اگر تعداد اتم هاي کربن در زنجیر آلکیل یک پاك کننده غیرصابونی با کاتیون سدیم،  برابر تعداد اتم هاي سازندة آمونیاك باشد، درصد جرمی - 192

( کربن در این پاك کننده، به تقریب، کدام است؟ (

3

C = 12,S = 32,O = 16,Na = 23,H = 1 : g ⋅ mol−1

73696277

چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟  - 193
آ) براي افزودن خاصیت ضدعفونی کنندگی و میکروب کشی، به صابون کلر اضافه می کند. 

ب) با افزایش مقدار مواد شیمیایی افزوده شده به شوینده، احتمال ایجاد عوارض جانبی آن بیش تر می شود. 

پ) در شوینده غیرصابونی داراي  اتم کربن، حداکثر  اتم هیدروژن وجود دارد. 
ت) از جمله معایب پاك کننده غیرصابونی ایجاد رسوب با آب سخت است. 

ث) اگر در مخلوط شوینده و آب، گاز تولید شود، می تواند قدرت پاك کنندگی را افزایش دهد.

1829

2345

ترتیب رسانایی الکتریکی محلول هاي آبی  موالر ترکیبات داده شده در دماي اتاق کدام است؟  - 194

 

0٫1

HCl,C COOH,H3 C12H22O11

HCl > > C COOHC12H22O11 H3C COOH > HCl >H3 C12H22O11

> HCl > C COOHC12H22O11 H3HCl > C COOH >H3 C12H22O11 22
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- گرم فورمیک اسید در  لیتر آب حل شده است. اگر مجموع غلظت مولی یون هاي  و  در محلول برابر  195

( باشد، درصد یونش این اسید در شرایط آزمایش کدام است؟ (

6٫90٫75H+HCOO−1٫2 × 10−2

H = 1,C = 12,O = 16 : g ⋅ mol−1

0٫30٫636

اسید ثابت یونش 

بسیار بزرگ 

 

 

با توجه به جدول داده شده کدام گزینه نادرست است؟ - 196

، شمار مولکول هاي یونیده شده نسبت به شمار مولکول هاي یونیده نشده بیش تر است.  در اسید 

، شمار یون هاي هیدرونیم نسبت به شمار یون هاي هیدروکسید بیش تر است.  در محلول  موالر اسید 

، کم تر است.  رسانایی الکتریکی محلول  موالر اسید  نسبت به محلول  موالر اسید 

، کم تر است.  غلظت یون هیدروکسید در محلول اسید  نسبت به محلول اسید 

1

4٫9 × 10−102

4٫5 × 10−43

3

0٫22

0٫530٫41

32

سرعت کدام واکنش بیش تر است؟ - 197

واکنش نوار منیزیم با محلول  موالر نیتریک اسید  واکنش نوار منیزیم با محلول  موالر  با 

واکنش پودر منیزیم با محلول  موالر  با  واکنش پودر منیزیم با محلول  موالر  

0٫1HFα = 0٫20٫1

0٫1HCl0٫4HFα = 0٫2

کدام گزینه نادرست است؟ - 198

لکه هاي چسبیده به لباس، در دماي  نسبت به دماي  بهتر پاك می شوند.

درصد لکۀ باقی مانده بر لباس نخی نسبت به لباس پلی استري در شرایط یکسان پس از شست وشو با صابون، بیشتر است. 

به علت وجود برخی کاتیون هاي فلزهاي قلیایی خاکی در آب سخت، قدرت پاك کنندگی صابون ها در این آب ها کاهش می یابد.

صابون هم در آب و هم در چربی حل می شود. 

C37∘
C30∘

A

B

پارچه

لکه چربی  

کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ - 199

در شکل مقابل،  بخش آب گریز و  بخش آب دوست صابون را تشکیل می دهند.

صابون در آب مقطر نسبت به آب سخت کمتر کف می کند.

تشکیل یک مول رسوب  نیازمند ترکیب کردن دو مول  با یک مول صابون است. 

در شرایط یکسان، درصد لکۀ باقی مانده بر لباسی از جنس پلی استر، بیشتر از لباسی از جنس نخ است.

AB

(RCOO Ca)2CaCl2

 
با توجه به شکل هاي مقابل که نشانگر واکنش دو قطعه نوار منیزیم یکسان با محلول دو اسید متفاوت در دما و غلظت یکسان هستند، کدام مطلب - 200

نادرست است؟ (هر دو اسید تک پروتونه هستند.)

اسید «آ» می تواند فورمیک اسید و اسید «ب» هیدروسیانیک اسید باشد. 

اسید «آ» نسبت به اسید «ب» از ثابت یونش و درجۀ یونش باالتري برخوردار است. 

حجم نهایی گاز تولید شده در دو محلول با هم برابر است. 

محلول «ب» به دلیل کمتر بودن غلظت یون هیدرونیوم موجود در آن نسبت به محلول «آ» کم رنگ تر است.

23
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= HX

= X-

= HY

=Y-

= HZ

= Z-

= H3O
+

 

، با غلظت مولی و دماي یکسان، نشان داده شده است و براي سادگی مولکول هاي آب حذف شده ،  و  در شکل زیر، محلول اسیدها  - 201
است، چند مورد از مطالب زیر، دربارة آن ها درست است؟  

 در میان اسیدها،  ضعیف ترین اسید است. 

 واکنش یونش هر سه اسید در آب، تعادلی است. 

، ، از ثابت یونش  بزرگتر و از ثابت یونش   ثابت یونش
کوچکتر است.  

، هیدروسیانیک اسید باشد،  می تواند هیدروفلوئوریک  اگر 
اسید باشد.

HXHYHZ

∙HX

∙

∙HZHXHY

∙HXHZ

2345
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