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نام آزمون: تجربی _ 10411

ام اس بوك

مفهوم عبارت «ُکّل شیٍء َیرَجُع الی َاصلِه» در کدام بیت وجود ندارد؟  1

 اصل ها مر فرع ها را در پی است  مادر فرزند، جویاي وي است

 سیر جان، پا در دل دریا نهاد  سیر جسم خشک، بر خشکی ُفتاد      

 تن، زده اندر زمین چنگال ها  جان، گشاده سوي گردون بال ها

 تن تو را در حبس آب و گل کشد  دل تو را در کوي اهل دل کشد 

شاعر در کدام گزینه، براي بیان منظور خود، از آرایه جناس استفاده کرده است؟  2

کدامین روزم از خود شاد کردي  کدامین ساعت از من یاد کردي  

گذر بر چشمه نوشاب دارد  عتابت گر چه زهر ناب دارد     

کدامین خواري از بهرم کشیدي  کدامین جامه بر یادم دریدي   

کدامین شب فرستادي سالمی  کدامین پیک را دادي پیامی     

مفهوم بیت زیر، با کدام بیت تناسب دارد؟   3
«خلق چو مرغابیان زاده ز دریاي جان      کی کند اینجا مقام مرغ کز آن بحر خاست»

ساقی گل چهره کو و مطرب خوشگو کجاست   منزلی خوش خانۀ دلکش مقامی دلگشاست  

گل دیده ام امروز که بلبل شده ام باز   هر لحظه چرا مرغ دلم دوست نخواند  

در اوج ِسدره کوش که فرخنده طایري   چون بوم (جغد) بدخبر مفکن سایه بر خراب  

زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود   دولت از مرغ همایون طلب و سایۀ او  

مفاهیم «غبطه خوردن بر عاشق، پذیرفتن سختی عشق، فراغت به واسطۀ عشق، توّکل» به ترتیب از کدام ابیات دریافت می شود؟  4
می توان یافت که دل تکیه به جایی دارد  الف) این که از لغزش مستانه نمی اندیشد

به اهل عشق باشد مهربان درد  ب) سمندر سالم از آتش برآید 
فرصتت باد که خوش صبحی و شامی داري  ج) اي که با زلف و رخ یار گذاري شب و روز 

در بند تو افتادم و از جمله برستم  د) بند همه غم هاي جهان بر دل من بود 

ج، د، الف، ب  ج، ب، د، الف  د، ب، ج، الف  د، ج، الف، ب 

تعداد جمله ي کدام گزینه، از سایر گزینه ها بیشتر است؟  5

پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است    گاه سفر آمد برادر ره دراز است 

تا بوسه گاه وادي ایمن برانیم    گاه سفر شد باره بر دامن برانیم     

گر تیغ بارد گو ببارد جان سپر کن    جانان من برخیز و آهنگ سفر کن     

گر تیغ بارد گو ببارد نیست دشوار    فرض است فرمان بردن از حکم جلودار     

با توجه به بیت «ما را به چاره جویی دشمن نیاز نیست   آن کس که چاره سوز بود چاره ساز نیست» کدام گزینه صحیح است؟  6

چاره جویی متمم است.  نیاز مسند است. 

«نیست» در هر دو مصراع فعل اسنادي است.  را از نوع فک اضافه است.
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معنی چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟   7
«آرمان (امید) - نََمد (نََمط) - متأثر (اندوهگین) - شاب (برنا) - مسرور (شادي) - متعّصب (غیرتمند) - قبا (نوعی جامه) - گیوه (پاي افزار) - متمّکن

(ثروت) - کارآزموده (باتجربه)»

چهار سه دو یک

در کدام گزینه آرایه ي جناس به کار نرفته است؟  8

نگهبان تن کرد بر گبر ببر) (چو شد روز رستم بپوشید گبر 

نشیند برانگیزد از گور شور) (به سان پلنگی که بر پشت گور

که اي شاه شادان دل و نیک بخت) (چنین گفت رستم به آواز سخت

برآن باره ي پیل پیکر نشست) (کمندي به فتراك زین بر ببست

9  کدام تساوي نادرست است؟

که به آفتاب نظر پرورده بود: زیرا نظر پروردگار آن را مورد لطف و پرورش قرار داده بود.

مالئکه در آدم تفّرس می کردند: فرشتگان سعی می کردند با فراست آن را دریابند.

ابلیس پر تلبیس گرد او طواف می کرد: شیطان پر نیرنگ هم بر پیکرة آدم اظهار فروتنی کرد.

بدان یک چشم اعورانه بدو می نگریست: فقط بعد جسمانی او را درك می کرد.

در کدام گزینه همۀ ترکیب ها تناقض آمیز است؟  10

آواز خاموشی، ساکن روان، غوغاي جانان  لباس عریانی، شب آفتابی، نظم پریشان 

بی پاي دوان، زهر شکرآمیز، بیابان عشق  بهشت زندان، رندان پارسا، زهر غم 

در کدام گزینه آرایۀ «تناقض» به کار نرفته است؟  11

 مرهم عشاق چیست؟ زخم ز بازوي دوست   داروي مشتاق چیست؟ زهر ز دست نگار 

 در رهش مردن حیات جاودانی یافتیم   آن که لعلش عین آب زندگانی یافتیم 

 کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است   دولت فقر خدایا به من ارزانی دار 

 و آن دم که بی تو باشم، یک لحظه است سالی   آن دم که با تو باشم، یک سال هست روزي  

در کدام گزینه آرایۀ متناقض نما (پارادوکس) وجود دارد؟  12

 کشت مارا و دم عیسی مریم با اوست  با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل

  دل ز ما گوشه گرفت ابروي دلدار کجاست؟  عقل دیوانه شد آن سلسلۀ مشکین کو؟

  دري دگر زدن اندیشۀ تبه دانست  به کوي میکده هر سالکی که ره دانست

عالمی دیگر بباید ساخت از نو آدمی آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست

جایگاه همزه در همۀ گزینه ها یکسان است به جز گزینۀ  ..................  13

َر / ء یس مـ / ء ك / َکد سا / ِء ل   ـِ / را / ء ت ق

عبارت «در اصطالح آن است که ربط کالم و سیاق آن آسان به نظر آید اما هر کسی مانند آن نمی تواند بگوید» یعنی: ..................  14

سهِل ممتنع بودن وسعت دامنۀ کالم به استعاره شعرپردازي کردن به کنایه سخن گفتن

در کدام گزینه «م» در جاي اصلی خود قرار نگرفته است؟  15

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران نبّرم از تو امید اي نگارین

چندت کنم حکایت، شرح این قدر کفایت زمانه به دست تو دادم کلید

آیۀ «ال ُتدرکه االبصار و هو ُیدرك االبصار» با کدام گزینه متناسب است؟  16

این بس که نام من برود بر زبان دوست یا دیده جاي خواب بَُود یا خیال دوست

پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست عقل من آن ببرد که صورت نگار اوست
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رباعی زیر با کدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟    17
«حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد 

من خفته بدم به ناز در کتم عدم 
 بنمود جمال و عاشق زارم کرد  

حسن تو به دست خویش بیدارم کرد» 

 که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی  همه عمر برندارم سر از این خمار مستی  

 که داغدار ازل همچو اللۀ خودروست  نه این زمان دل حافظ در آتش طلب است

 با خود آوردم از آن جا نه به خود بربستم  پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود  

 جمال حور نجویم دوان به سوي تو باشم  حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم

در بیت «فتح ما آزادمردان در شکست از خود بود / گو دل  از ما جمع دارد دشمن نامرد ما» آرایه هاي کدام گزینه تمامًا به کار رفته است؟  18

تناقض - تلمیح - تناسب  اسلوب معادله - تشبیه - کنایه  ایهام - استعاره - تلمیح  متناقض نما - کنایه - مراعات نظیر 

در عبارت «خاله ام با همۀ تمکنی که داشت به زندگی درویشانه اي قناعت کرده بود، نه از بخل بلکه از آن جهت که به بیشتر از آن احتیاج نداشت.  19
در خانۀ مشترکی که خانوادة دیگري هم در آن زندگی می کردند، یک اتاق داشت» چند ترکیب وصفی دیده می شود؟

هفت شش پنج چهار

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   20
خاك سوگند برداد که به عزت و ذوالجاللی حق که مرا مبر که من طاقت غرب ندارم و تاب آن نیارم.

چهار سه دو یک

ِن الفعل الماضی جوابًا لِلّشرط: 21  َعیِّ

َم ِعْلَمًا، َفَلُه َأجُر َمْن َعِمَل بِه!    «َو ما ُتْنِفقوا ِمْن َخیٍر َفِإنَّ اهللا بِِه علیٌم»  َمْن َعلَّ

نَُّه َضیََّع َأوقاَتُه!  َر َقْبَل الکالِم، َقلَّ َخَطُؤُه!  ما نََجَح التُّلمیذ فی اإلمتحاِن ِألَ  َمْن َفکَّ

: ِن الِْعباَرَة الَّتی لَیَس فیها َمَتضادٌّ َعیِّ  22

، َوإْن کاَن َمیِّتًا.  اَْلعالُِم َحیٌّ َأَرْدُت اإلحساَن إلیه و لِکنَّه اْعَتَبر َعملی إساَءًة لَُه.   

إذا َتمَّ اْلَعقُل نََقَص اْلَکالُم.  اَلنُّاس َأعداُء ما َجِهلوا. 

عّین ما لیس فیه المعّرف بأل:  23

رأیت تالمیذي حینما سافرُت إلى مشهد.  حدیقۀ شاهزادة ُقرب کرمان جّنۀ فی الصحراء. 

قبر کورش یجذب ُسیاحا من دول العالم.   کانت للغابات مازندران أشجاٌر کثیرٌة.  

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للتعریب:    24
«اسب هایی را دیدم، آن اسب ها کنار صاحبشان بودند!»:

شاهدُت األفراس الّتی کانت فی جنب صاحبیها!  نظرُت أفراًسا، و کانت أفراس فی جنب صاحبها! 

رأیُت أفراًسا، کانت األفراس جنب صاحبها!  وجدُت األفراس و هی کانت جنب صاحبیها! 

25  عّین «من» یختلف عن البقیۀ:

 من اجتهد فی الّدراسۀ نجح فی اإلمتحان   من تذّوق مّر الحیاة تذّوق حلَوها   َمن حفر حفرة هناك التی وقع فیها الطفل   من یفعل الخیر یَر نتیجۀ عمله  

ل َعَلی َاهللا َفُهَو َحسُبُه» عّین األقرب للمفهوم: 26  «َو َمن َیَتَوکَّ

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست / راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش  گفت پیغمبر به آواز بلند / با توکل، زانوي اشتر ببند 

توکل بر خدایت کن، کفایت می کند حتمًا / اگر خالص شوي با او، صدایت می کند حتمًا   تو اعتماد مکن بر کمال و دانش خویش / که کوه قاف شوي، زود در هوات کنند 

27  عّین الجملۀ الشرطیۀ:

 من شاغب فی الشارع و ضّر الماشین!  من ضحک علینا لیؤذینا فإنّه قلیل الّثقافۀ! 

 أحبُّ من ُیالزم الُجهد فإنّه ناجح فی حیاته دائمًا!  من یجتهدون فی حیاتهم فإنّهم واصلون إلی غایاتهم!  

عّین الخطأ فی صیاغۀ (اسم المبالغۀ):  28

(َیعلم  عّالم)  (َیکفر  ُکّفار)  (َیفهم  َفّهامۀ)  ←←←←(َیتوٌب  َتّواب) 
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عّین (اسم المفعول) خبرًا:  29

کلُّ نفٍس ذائقُۀ الموِت.   سیُّد القوِم خاِدمهم فی السفر.  

هذه االرُض المفروشۀ باألسماء تبدو خیالیا.   البالد االسالمّیۀ ُمجتمَعۀ من الشعوب الکثیرة.  

عّین (ما) النافیۀ:  30

الغیبۀ أن تذکر أخاك و أختک بما یکرهاِن.   اکبر العیب أْن تعیَب ما فیک مثله.  

الناس اعداء ما جهلوا.   انتظرُت وصول السیارة و ما وصل فی الوقت.  

عّین اسم التفضیل بصورة معرفۀ:  31

الدنیا سجن المؤمن و جّنۀ الکافر!   لیسْت مدّرسۀ نتعّلم فیها أحسن من أخطائنا!  

البأس أنَت إحَمْل هذه ألنّک أقدر مّنی علیها!   سأل الزاهد من هارون ألسَت بأزهد مّنی؟!  

رفی و الَْمحّل اإلعرابی:    حیح ِفی التِّحلیل الصَّ َعیِّن الصَّ  32
«إذا َعَجْزَت َعن انفاق الْماِل ُحرمَت ِمن َرحمِۀ اِهللا.»

َعَجزَت: فعل ماٍض، للمخاطب، متعٍد، معلوم، معرب / فعل الشرط و فاعله ضمیر بارز «ت» 

إنفاق: اسم، مصدر من باب انفعال، معرب/ مجرور به حرف الجرّ 

ُحِرمَت: فعل ماٍض، للمخاطب، الزم، مجهول، مبنی/ جواب الشرط، نائب فاعله ضمیر بارز «ت» 

اِهللا: اسم الجالله، مفرد مذّکر، مبنی، معرفۀ/ مضاف الیه و مجرور 

عّین ُاسلوب الّشرط:  33

إذا قدرت علی عدّوك فاجعل العفو شکراً للقدرة علیه!   إّن توّکل علی اهللا یزیل الشر من الحیاة!  

ما تحّب أن تدرس هذه األّیام مع صدیق یتکاسل!    یعتمد علی نفسه من یجیب أن نتعّلم منه سلوکه!  

34  عّین الموصوف نکرًة:

بهم علی قراَءة الکُتب العلمیِّۀ الجدیدِة.   ُع المعلَّمون ُطالَّ  إن غَرَس ُمسلٌم غرسًا فیأکَل منه طیوٌر َأو انساٌن َفلُه َصَدَقۀ جاریٌۀ.   ُیشجِّ

 العالِموَن الصادقوَن خیٌر ِمن َألف عابٍد.   ُتوَجُد فی غاباِت َمدینۀ ساِري الجمیلُۀ َأشجاٌر ِمن بلوط.  

35  فی َاّي عبارة ُیوجُد اِإلسُم النکرة:

یاج حول المزارِع لحمایۀ المهاصیل ِمن الحیوانات.   َأکثُر األشجار َتخُرُج َأثمارها علی ُغصونها فی البالد.    حسیٌن َیسَتنجدَم السُّ

 َتْحِمُل شجرة الخبز َأثماراً فی نهایۀ الغصوِن کالخبز.   علی مؤمناِت القري ذکُر اهللا، فانُّه نوُر قلوبهّن.  

ما هو السؤال المناسُب لهذا الجواب؟    36
 ِکال الفریقیِن َقِویِّان.

هل فریُق الصداقۀ َأقوي اَألفرقِۀ؟   کیَف یلعُب هذاِن الفریقاِن؟   َأيُّ الفریقیِن َأقوي؟   َل هدًفا؟   َهِل فرق السعادِة سجَّ

37  عّین اَألصّح فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:   
مین ألّن التعلیَم ِمهَنۀ اَألنبیاء.  إلتِزموا بآداٍب َترتبُط بکم فی َمحضر المعلَّ

پایبند باشید در محضر معّلمان به آدابی که به شما مربوط می شود زیرا آموزش  شغل پیامبران است. 

در حضور معّلمان خود به اصولی پایبند شوید که به شما ارتباط دارد زیرا تعلیم شغلی پیامبري است.

به اصول تربیتی که به شما مربوط است در حضور معّلم پایبند باشید چه آموزش امر پیامبران است. 

به اصولی که مربوط به ایشان است در محضر معّلمان پایبند شدند زیرا تعلیم شغل پیامبران است. 

38  عّین الصحیح حول توضیحات المفردات:

 البذُر: حبٌّ ِمن النباِت ُیزَرُع فی األرِض.  َحَصَد: َعَمٌل قبیٌح َیْنهَی الناَس العقالُء منه. 

 حارس المرَمی: هو الّذي َیلعُب فی مسابقِۀ کرِة الید.  خانٌِق: َعَمٌل ُیسبُِّب تجدید الحیاِة لإلنساِن. 
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عّین الخطأ:  39

سألتنی معّلمتی حول الکائنات الحّیۀ: از معّلمم دربارة موجودات زنده سؤال کردم! 

أنتم إن تجتهدوا و تحاولوا َتنَجحوا: شما اگر بکوشید و تالش کنید موفق می شوید!

ثمانین فی المئۀ من موجودات العالم حشرات: هشتاد درصد از موجودات جهان حشره ها هستند! 

علماء التغذیۀ یقولون أّن الّلبن أفضل المواد الغذائیۀ: کارشناسان تغذیه می گویند که شیر برترین مواد غذایی است! 

40  «أرسلنا إلی فرعوَن رسوًال، فَعصی فرعوُن الرسوَل»:

به سوي فرعون رسولی فرستادیم، پس فرعون از آن رسول نافرمانی کرد.  پیامبر را که براي فرعون مبعوث کردیم، فرعون از او اطاعت نکرد. 

براي فرعون آن پیامبر را ارسال کردیم، پس فرعون بر آن پیامبر عصیان کرد.  رسولی به سوي فرعون گسیل داشتیم، ولی فرعون از رسول ما سرپیچی کرد. 

41  بهره مندي از دانش امام علی (ع) براي مردم .................. است، زیرا ..................

واجب ـ ایشان راه رسیدن به علم پیامبر (ص) است. واجب ـ ریسمان محکم الهی براي سعادت و رستگاري است.

مستحب ـ  ریسمان محکم الهی براي سعادت و رستگاري است. مستحب ـ ایشان راه رسیدن به علم پیامبر (ص) است.

در مجاهدت هاي امامان بزرگوار، در راستاي والیت ظاهري، از چه اصولی تبعیت می شد؟ (با تغییر)  42

اقدام به حفظ سیرة پیامبر معرفی خود به عنوان امام بر حق

تربیت شخصیت هاي اسالمی تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو 

طبق فرمایش رسول اکرم علیت سقوط اقوام و ملل پیشین و عکس العمل پیامبر اکرم (ص) در برابر ضایع شدن حق شخصی خود به ترتیب چه بود؟  43

تبعیض در اجراي عدالت ـ ایستادگی و مقاومت تبعیض در اجراي عدالت ـ بردباري و مالیمت

بی توجهی به فقر و محرومیت ـ ایستادگی و مقاومت بی توجهی به فقر و محرومیت ـ بردباري و مالیمت

» چه الَِحاِت ُأولَِئَک ُهْم َخْیُر الَْبِریَِّۀ» در چه زمانی و بعد از کدام حدیث بر پیامبر اکرم نازل شد؟ مصداق «خیر البریًهْ آیۀ شریفۀ «ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  44
کسانی هستند؟

وقتی پیامبر (ص) اوصاف حضرت علی را براي جابر می فرمود ـ سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست این مرد (علی) و کسانی که از او پیروي می کنند در قیامت
رستگارند ـ پیروان حضرت علی (ع)

وقتی پیامبر(ص) اوصاف حضرت علی را براي جابر می فرمود ـ سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست این مرد (علی) و کسانی که از او پیروي می کنند در قیامت
رستگارند ـ مؤمنان صالح

وقتی پیامبر (ص) در کنار خانۀ خدا یاران خود را با حقیقت اسالم آشنا کرد ـ همانا این علی برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود ـ پیروان حضرت علی (ع) 

وقتی پیامبر (ص) در کنار خانۀ خدا یاران خود را با حقیقت اسالم آشنا کرد ـ همانا این علی برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود ـ مؤمنان صالح

هریک از موارد "بازداشتن مردم از کار حرام" ، "عالقمندي به نجات مردم از گمراهی " ، "بناي جامعه آباد به دور از محرومیت" به ترتیب بیانگر  45
کدامیک از ابعاد رهبري پیامبر اسالم است؟

برابري و اخوت اسالمی - اجراي عدالت - اجراي عدالت 

اجراي عدالت - مبارزه با فقر و محرومیت - برابري و اخوت اسالمی 

سخت کوشی و دلسوزي به مردم - محبت و مدارا با مردم - اجراي عدالت 

محبت و مدارا با مردم - سخت کوشی و دلسوزي به مردم - مبارزه با فقر و محرومیت 

در حدیث سلسلۀالذَّهب کدام عبارت بیانگر «والیت ظاهري» می باشد؟  46

شروطها و انا من شروطها  امن من عذابی  فمن دخل حصن اهللا  کلمۀ ال اله اال اهللا 

حضرت علی (ع)، اسوه بودن پیامبر و پیروي از وي را چگونه تشبیه می کند؟  47

همچون بیماري که به دنبال طبیبش می رود. همچون بچۀ از شیر گرفته که به دنبال مادرش می رود.

همچون گم گشته اي که به دنبال نور می رود. همچون بچه یتیمی که به دنبال پدرش می رود.
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کدام بیان حضرت علی (ع) بیانگر عصمت ایشان است؟  48

بی گمان آنچه را من می شنوم، تو هم می شنوي. از آن بزرگوار پیروي می کردم و مرا به پیروي کردن از آن فرمان می داد.

درحالی که کودك بودم، همواره در کنار پیامبر بودم. نه دروغی از گفتار من دید و نه رفتاري ناشایست از من مشاهده کرد.

پس از سقوط بنی امیه حکومت به دست چه کسانی افتاد؟ اینان به چه نامی قدرت از بنی امیه گرفتند؟  49

امویان- برقراري عدالت  امویان- اهل بیت بنی عباس- برقراري عدالت  بنی عباس- اهل بیت

اقدام امام صادق (ع) در روز عرفه در مراسم حج موید کدام اصل مبارزه امامان است؟  50

تقیه انتخاب شیوه درست مبارزه معرفی خود به عنوان امام برحق عدم تائید حاکمان

در بیان قرآن کریم، رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله) براي چه کسانی اسوه می باشد؟  51

کسانی که به طور مستمر به خداوند و روز رستاخیر امید دارند و عمل صالح انجام می دهند.

کسانی که به طور مستمر به خداوند و روز رستاخیر امید دارند و خدا را بسیار یاد می کنند.

کسانی که به طور مستمر داراي عمل نیک هستند و دائما در حال عبادت هستند.

کسانی که به طور مستمر ایمان به آخرت دارند و از گناه کردن پرهیز و دوري می کنند.

چرا ممکن نیست قرآن و پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله پس از رحلت رسول خدا (ص)، پایان دو مسئولیت «تعلیم و تبیین دین (مرجعیت دینی)»  52
و «والیت ظاهري» را مانند دریافت و ابالغ وحی، به مردم اعالم کنند؟

زیرا قرآن کریم هدایتگر مردم در همۀ امور زندگی است و ممکن نیست نسبت به این دو مسئولیت مهم که به شدت در سرنوشت جامعه اسال می تاثیرگذار  است، بی تفاوت
باشد.

گسترش اسالم در نقاط دیگر و ظهور مکاتب و فرقه هاي مختلف، پیدایش مسائل و مشکالت جدید اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی چندانی را به دنبال نداشت.

بی توجهی به این مسئلۀ بزرگ، خود دلیلی بر نقص دین اسالم است و این در حالی است که دین اسالم کامل ترین دین الهی است.

زیرا نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین دین، پس از رسول خدا (ص) نه تنها از بین نرفت، بلکه افزایش هم یافت.

فردي به نام کعب االحبار که جزء علماي به ظاهر مسلمان شدة اهل کتاب محسوب می شد، از ایجاد کنندگان کدام چالش عصر ائمه بود؟  53

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت ارائه الگوهاي نامناسب

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث

سه سال پس از بعثت پیامبر اکرم (ص) از سوي خداوند متعال چه فرمانی صادر شد و پیامد این دستور چه بود؟  54

ْقَربِیَن» - پیامبر (ص) خویشان خود را به دین اسالم دعوت کرد و حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین خودش معرفی نمود.   «َو َأْنِذْر َعِشیَرَتَک اْألَ

ُسوَل»  -  پیامبر (ص) خویشان خود را به دین اسالم دعوت کرد و حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین خودش معرفی نمود. َ َو َأطیُعوا الرَّ  «َأطیُعوا اهللاَّ

ْقَربِیَن» - خداوند به پیامبر (ص) فرمود خویشان خود را انذار بده و به آن ها ابالغ کن که از خداوند و رسولش اطاعت کنند.   «َو َأْنِذْر َعِشیَرَتَک اْألَ

ُسوَل» - خداوند به پیامبر (ص) فرمود خویشان خود را انذار بده و به آن ها ابالغ کن که از خداوند و رسولش اطاعت کنند.  َ َو َأطیُعوا الرَّ  «َأطیُعوا اهللاَّ

آیۀ شریفۀ « ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیرالبریۀ »، با کدام  یک از احادیث زیر در ارتباط است ؟  55

سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، این مرد و شیعیان و پیروان او رستگارند و در روز قیامت، اهل نجات اند.

جز اینکه تو پیامبر نیستی، بلکه وزیر هستی و تو هر آینه بر راه خیر می باشی.

 بدي هاي یکدیگر را پیش من بازگو نکنید.

پیامبر یک طبیب سیار بود، او خود به سراغ مردم می رفت.

اهمیت ابالغ حکم خداوند در غدیر خم از کدام عبارت قرآنی مستفاد می گردد و دلیل شیعه بر اینکه لفظ « َمولی» در حدیث غدیر به معناي  56
سرپرست است نه دوست، مستمسک قرار دادن کدام عبارت شریفه است؟

وَه » ُ یْعِصُمک ِمَن النَّاِس » - « اِنِّما َولیُُّکْم اُهللا َو َرُسولُُه َو الَّذیَن آَمُنوا الَّذیَن ُیقیُموَن الصلَّ « َو اهللاَّ

ْغَت ِرَسالََتُه » - « یا اّیها الناس من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم » « َوِإْن لَْم َتْفَعْل َفَما بَلَّ

وَه » ْغَت ِرَسالََتُه » - « اِنِّما َولیُُّکْم اُهللا َو َرُسولُُه َو الَّذیَن آَمُنوا الَّذیَن ُیقیُموَن الصلَّ « َوِإْن لَْم َتْفَعْل َفَما بَلَّ

ُ یْعِصُمک ِمَن النَّاِس » - « یا اّیها الناس من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم »  « َو اهللاَّ
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تشخیص صراط مستقیم الهی از کوره راه هاي سراسر مخاطره باطل اندیشان، پس از رحلت رسول خدا(صلی اهللا علیه و آله) مرهون چه امري بود؟  57

مجاهده احیاگران ارزش هاي راستین اسالم در راستاي مرجعیت دینی انتخاب شیوه هاي درست مبارزه ائمه (صلی اهللا علیه و آله) با حاکمان

معرفی جاعالن حدیث به عنوان جانشینان پیامبر(صلی اهللا علیه و آله) تالش حقیقت طلبان جهت دستیابی به حقیقت اسالم در میان انبوه تحریفات

راه حل پیشنهادي نهایی حضرت علی (ع) براي نجات مردم از گمراهی، چه چیزي بیان شده است؟  58

تشخیص پیمان شکنان قرآن  تشخیص پشت کنندگان به صراط مستقیم 

رجوع به اهل دین که همان ائمۀ اطهار (ع) می باشد شناسایی فراموش کنندگان قرآن 

با توجه به احکام جهاد در بیان نبوي، اگر یکی از مشرکان در میانۀ جنگ درخواست دانستن مطالبی در مورد اسالم داشت،  وظیفۀ مسلمین در قبال  59
او کدام است؟

او در پناه خداست و پس از آن هیچ گاه نباید با او جنگید تا زمانی که کالم خدا را بشنود و به سوي قومش بازگردد. 

نباید جنگ ادامه یابد و او برادر دینی شماست، او به جایی که احساس امنیت می کند بازگردد تا کالم خدا را بشنود. 

او در پناه خداست تا کالم خدا را بشنود و اگر اسالم را نپذیرفت، به جایی که احساس امنیت می کند بازگردد. 

باید جنگ را تعطیل کرد تا همۀ مشرکان به محل امن برسند و در محل خود کالم خدا را بشنوند. 

از دیدگاه امیرالمؤمنین (ع) کدام موارد موجب سلطۀ بنی امیه بر حکومت اسالمی گردید؟  60

کفر و نفاق ابوسفیان - تخلف معاویه از تعهدات داده شده به مسلمین سرپیچی از دستورات امام - تخلف معاویه از تعهدات داده شده به مسلمین 

کفر و نفاق ابوسفیان - اختالف و تفرقه میان مسلمین سرپیچی از دستورات امام - اختالف و تفرقه میان مسلمین 

61  I admire the .................. use of color in her paintings.

straight public effective mental

62  There's a chance that frequent use of the Internet could .................. people's reading and writing
skills.

improve create arrange combine

63  If she wants to buy that computer, she should .................. her pocket money.

saving  to save  saves save 

64  Iranian people .................. wide access to education for the last ten years.

have have have had had have had had

65  Sarah’s lost her passport again. This is the second time this  .................. .

happened happens has happened      will happen  

66  'What's Mark's brother like?'                         'I've no idea. I  .................. him. '

never met will never meet     never meet have never met

67  Experts are trying hard, but the cause of the accident has not yet been  .................. .

identified borrowed predicted  socialized   

68  She suddenly decided to leave her job and never explained the  .................. to anyone.

activity charity season reason

69  Regional water shortages are causing problems and are  .................. to become the cause of wars
in the near future.

translated predicted discussed observed 

70  Sitting a lot in front of the TV or computer  .................. health risks.

improves exchanges confuses increases  
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71  The modern lifestyle has had both positive and negative  .................. on people’s lives.

events values ideas effects  

72  The organization that works to prevent fires and stop them from burning is called the fire 
.................. .

fighter service  alarm person

73  Which word is different from the other ones?

among between middle beside

74  I remember that twenty years ago, most children got a good .................. education in public
schools.

general calm depressed asleep

75  The following program .................. scenes that may be disturbing to some viewers.

contains cures hurts attends

76  I was being watched by the whole office, yet I was .................. from saying anything to anybody.

translated influenced forbidden visited

77  This kind of popular African fruit is said to be valuable in blood .................. because of its high
vitamin C content.

addictions disorders experiences donations

78  The vast number of internet .................. cases came from men younger than 40 and women over
18, the researcher said.

condition experience pressure addiction

79  I don’t see anything on the table! Have you eaten all the food .................. ?

since just already ever

80  In some species of fish, the male, not the female, does the task of .................. .

for caring the young the young for caring caring for the young the caring young for 

اگر  باشد مقدار  کدام است؟  81tanα =
2

3

sin(α− ) + sin(3π+α)
π

2

cos( +α) + cos(α− π)
3π

2
51−3−4

اگر  باشد، حاصل  کدام است؟  82A =
cot 30 − 2 sin 60 + tan 45

30 − cos 60 + cot 45tan2 1
2

13A
2

12

13

13

12
6

1

6
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30°

75° 75°

x x

B

A

C

،  و  و مساحت مثلث  واحد است. مجموع طول دو ساق کدام است؟ در مثلث متساوي الساقین   83ABCAB = AC= 75B̂18

672
−−

√

12 2√12

اگر  باشد و   باشد، حدود  کدام است؟  84270 < α < 360cotα = 3m − 2m

m >
2
3

m >
3
2

m <
3
2

m <
2
3

ساده شده ي عبارت   کدام است؟  85α(−2 + )cos2 α + 1cos4

αcos2

αsin4αcos4αtan4αcot4

اگر  باشد ،آنگاه  کدام زاویه می تواند باشد؟  86

صفر

3 x − 2 x = 3sin2 cos2
x

306090

) چند برابر طول   است؟ ، اگر   و   باشد، طول  (نیمساز زاویۀ  در مثلث   87ABC=Â 60
∘

=B̂ 30
∘

ADABC

1

3√

1

3

3√

4

2

3

ساده شده ي عبارت    کدام است؟  88(1 − cosθ) (1 + sinθ cotθ) − tanθ cotθ

θsin2− θsin2θcos2− θcos2

اگر   باشد، آنگاه حاصل   کدام است؟  89

صفر

tanx =
3
4

A = −
4

cosx

3
sinx

−1
3
4

1

در صورتی که   باشد، مقدار  برابر با کدام است؟  90=
sinθ

sinθ − cosθ

3
2

tanθ

4321

بافرض  ، حاصل عبارت    کدام است؟  91cosθ =
3√

3
θ − θ +sin4 cos4 1

1 + θtan2

1
3

4
9

1
2

2
3

مقدار عبارت    کدام است؟  92cos(180 − 45)sin(180 + 45)

−1
−1
2

1
2

1

، کدام رابطه صحیح است؟ (زوایا برحسب رادیان هستند) اگر  و  و   93A = sin 1B = sin 4C = sin 5

A < B < CA > B > CA > C > BB > A > C

طول تیغۀ برف پاك کن ماشین  سانتی متر است. برف پاك کن زاویۀ  را می پیماید. مسافتی که نوك تیغه در یک حرکت کامل طی می نماید،  94
چند سانتی متر است؟

 سانتی متر سانتی متر سانتی متر سانتی متر

3685∘

35π34π37π38π
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گلوله اي از سقف با نخی به طول  سانتی آویزان است و در هر ثانیه  دوران می نماید. در مدت  ثانیه چه مسیري را طی می کند؟  953015∘4

5π7٫5π

10π12٫5π

θ
در شکل زیر زاویۀ  برابر  می باشد. اگر طول کمان مقابل  برابر   باشد، شعاع دایره چقدر است؟  96θ55∘

θ22π

14418

3672

متحرکی روي مسیر دایره اي به شعاع  متر، مسافتی حدود  متر را در جهت حرکت عقربۀ ساعت حرکت می نماید. زاویه ي طی شده برحسب  97
درجه کدام است؟

515

−
540
π

−
720
π

+
540
π

+
720
π

چند تبدیل زیر صحیح می باشد؟   98

(a) − = − rad (b) = + rad (c) = rad12∘ π

15
36∘ 3π

15
315∘ 7π

4
0123

چه تعداد از روابط زیر صحیح است؟   99

2

a) sin( ) = sin( ) b) tan( ) > tan( ) c) cos( ) < cos( )
π

4
3π
4

π

3
4π
3

π

3
2π
3

0 13

در مثلث  چند مورد از روابط زیر صحیح است؟   100

سه دو     یک      صفر     

ABC
Δ

a) sin(A + B) = sinC

b) sin( + ) = cos( )
A

2
B

2
C

2
c) (A + B) = (C)cos3 cos3

حاصل  برابر است با:  101( ) + ( )sin2 π

10
sin2 2π

5

12
3√

2
2√

2

حاصل عبارت  به ازاي  کدام است؟  102

صفر

+
sin 2α
cos 3α

sinα

cos 4α
(α = )

π

10

2−22 3√

، زاویۀ  (برحسب درجه) کدام می تواند باشد؟ از تساوي   103= 1
sin( ) + cos( )

5π
3

5π
2

cotθ + sin( )
4π
3

θ

180270540120
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B

A

15

7
در یک چرخ و فلک با  کابین، کابین هاي شمارة  و  در شکل مشخص شده اند. اگر شعاع چرخ و فلک  متر باشد، محیط شکل هاشور  104

خورده کدام است؟
2471530

20 + 10π3√20 + 20π

30 + 20π30 + 20π3√

مقدار  کدام است؟  105+tan2 π

8
cot2 π

8
46810

در ماهیچه ي دو سر بازو، هر تارچه .................. (با تغییر)  106

در سیتوپالسم خود هسته هاي متعدد دارد. توسط غشاي یاخته اي احاطه شده است.

در زمینه اي از بافت پیوندي قرار دارد. داراي تعدادي واحدهاي تکرارشونده سارکومر است.

مفصل بین دو استخوان ..................، از نوع لوالیی می باشد.  107

ران و نیم لگن ران و درشت نی نازك نی و ران نازك نی و درشت نی

در انسان، تغییرات کلسیم بر فرآیند .................. بی تأثیر است.(با تغییر)  108

جذب فعال گلوکز از روده ترشحی غدة تیروئید کوتاه شدن سارکومرها تشکیل لخته در محل زخم 

کدام گزینه به « اتصال دهنده ي ماهیچه ي اسکلتی به استخوان »اشاره دارد؟  109

غشاء پایه غضروف بافت پیوندي رباط

کدام بیان نادرست است؟(با تغییر)   110
در ماهیچۀ دلتایی، هر تارچه ..................

داراي تعداد توالی سارکومري می باشد. در غالفی از بافت پیوندي قرار دارد.

درون میان یاخته قرار دارد. متشکل از رشته هاي نازك و ضخیم می باشد.

سارکومر در ماهیچه هاي ..................  111

دلتایی، بین دو خط  قرار دارند. قلبی، ساختاري منشعب دارند.

دیافراگم، به آهستگی منقبض می شوند. مخطط، ساختارهایی چند هسته اي هستند. 

Z

غدة هیپوفیز دستورات خود را مستقیمًا از کدام مرکز عصبی دریافت می کند؟  112

برجستگی هاي چهارگانه سامانۀ لیمبیک هیپوتاالموس تاالموس

هورمون پاراتیروئید کدام عمل را انجام نمی دهد؟  113

بازجذب کلسیم در گردیزه ها جدا کردن کلسیم  از مادة زمینۀ استخوانی 

کاهش کلسیم خون Dفعال شدن ویتامین 

انسولین باعث همۀ اعمال زیر می شود به جز ..................  114

افزایش نفوذ پذیري غشاء یاخته ها به گلوکز  ذخیرة گلیکوژن در کبد

تجزیۀ چربی ها کاهش قند خون

کدام گزینه از غدد برون ریز می باشد؟  115

بخش پیشین هیپوفیز جزایر النگرهانس غدد بناگوشی  فوق کلیوي

یک نوع هورمون:  116

می تواند بر سلول هاي انواع مختلف، اثرات متفاوت داشته باشد. فقط بر یک نوع سلول هدف، اثر می کند.

حتمًا بر سلول هاي انواع مختلف، اثرات متفاوت دارد. حتمًا بر سلول هاي انواع مختلف، اثرات یکسان دارد.
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تعریف کامل از دستگاه درون ریز چیست؟  117

مجموع یاخته ها و غدد درون ریز و هورمون هاي آن ها مجموعۀ غدد درون ریز

مجموعۀ غدد بدن مجموعۀ غدد برون ریز و سلول هاي درون ریز

کدام هورمون از اتالف سدیم جلوگیري می کند؟  118

گلوکاگون کورتیزول آلدوسترون اپی نفرین

هورمون آلدوسترون و هورمون غدة پاراتیروئید به ترتیب، در بازجذب کدام یون ها دخالت دارند؟  119

سدیم - کلسیم کلسیم - منیزیم کلسیم - پتاسیم پتاسیم - سدیم

واحدهاي سازندة کدام، می تواند با سایرین تفاوت اساسی داشته باشد؟ (با تغییر)  120

گیرندة آنتی ژنی اینترفرون پرفورین آنتی ژن

دفاع اختصاصی در کدام یک وجود ندارد؟  121

مونارك ماهی  قورباغه کبوتر

چند مورد، دربارة همۀ لنفوسیت هاى بدن انسان به درستی بیان شده است؟ (با تغییر)   122
الف) تنها یاخته هایی هستند که عوامل بیگانه را از بین می برند. 

ب) به طور پیوسته بین خون و لنف در گردش هستند. 
ج) پس از تولید، ابتدا به جریان خون وارد می شوند. 

د) در طول حیات خود، به یاخته هاى خاطره تبدیل می شوند.

سه مورد  دو مورد یک مورد صفر مورد

همگی جمالت زیر درست است به جز ..................  123

ویتامین  در بدن، براي افزایش تراکم استخوانی الزم است. 

ویتامین  براي ساخت گلبول هاي قرمز در مغز استخوان الزم است.

ویتامین  در جذب ترشحات صفرا درلولۀ گوارش الزم است. 

ویتامین  براي ساخت مولکول هاي حساس به نور گیرنده هاي مخروطی الزم است. 

D

B12

K

A

اندام هدف همۀ هورمون هاي زیر، غددي است که مجرایی براي خروج مواد دارند به جز ..................  124

هورمون گاسترین  هورمون پروالکتین  هورمون آلدوسترون  هورمون سکرتین 

چند گزینه عبارت زیر را به طور مناسبی تکمیل می کنند ؟   125
 .................. همانند  ..................  

الف .  در لولۀ گوارش ، یاخته هاي دندریتی  – ماستوسیت ها حضور دارند. 
ب.  در پوست ، هیستامین – دي اکسید کربن ، می تواند اثر گشادکنندگی روي رگ داشته باشد. 

پ.  اینترفرون نوع  – پرفورین ، می تواند توسط یاخته کشنده طبیعی ترشح شود. 
ت . پرفورین – پروتئین مکمل ، می تواند سبب ایجاد منفذ در غشا یاخته پروکاریوت شود.

II

1234

در انسان، لنفوسیت هاي  موجود در طحال، وقتی براي نخستین بار با یک پادگن (آنتی ژن) ویژه مواجه می گردند، به سرعت تکثیر می شوند و  126
تعدادي یاخته را به وجود می آورند. ویژگی مشترك همۀ این یاخته هاي حاصل از تقسیم کدام است؟ (با تغییر)

هسته اي دارند که کامًال در بخش مرکزي یاخته قرار گرفته است.

بسپارهایی تولید می نمایند که می توانند مستقیمًا به پادگن ها (آنتی ژن ها) متصل گردند.

پروتئین هایی را می سازند که می توانند به ماستوسیت ها یا بازوفیل ها اتصال یابند. 

درشت مولکول هایی ایجاد می کنند که به طور آزاد در خون، لنف و بافت یافت می شوند.

B

12

تجربی _ 10411

ام اس بوك



چند مورد به کنار هم ماندن استخوان بازو با زند زیرین کمک می کند؟    127
الف) غضروف مفصلی  

ب) کپسول مفصلی 
ج) رباط 

د) زردپی

1234

انتقال بیماري ایدز از کدام یک از راه هاي زیر امکان پذیر نیست؟    128

شیردهی روبوسی در جریان بارداري  خالکوبی

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟   129
«یونی که با کاهش هورمون کلسی تونین در خون افزایش می یابد،..................»

براي بازگشت به شبکۀ آندوپالسمی ماهیچه به صرف انرژي نیاز دارد.  براي جذب در روده به هیدرولیز  نیاز دارد. 

براي جذب در روده به نوعی ویتامین محلول در چربی نیاز دارد.  به کمک هورمون آلدوسترون باز جذب می شود.

ATP

کدام مورد دربارة تأثیر هورمون ها در انسان به درستی بیان شده است؟  130

کاهش هورمون پاراتیروئیدي  افزایش شکنندگی استخوان ها  افزایش هورمون انسولین  افزایش قند خون 

افزایش هورمون گلوکاگون  افزایش تجزیۀ قند ذخیرة کبد  کاهش هورمون   افزایش تجزیۀ گلوکز در یاخته ها

←←

T4←←

نمی توان گفت که سلول ترشح کنندة پرفورین، ..................  131

پروتئین اینترفرون هم می تواند ترشح کند.

از یاخته هاي شرکت کننده در دومین یا سومین خط دفاعی است. 

آنزیمی دارد، که با وارد کردن به یاخته هدف، باعث مرگ برنامه ریزي شده یاخته می شود.

براي ترشح این پروتئین نیازي به انرژي ندارد.

چند جمله از جمالت زیر درست است؟   132
الف) در صورت تزریق سرم برخالف واکسن، علیه یک عامل بیگانه، قطعًا میزان فعالیت پروتئین هاي مکمل تغییري نمی کند. 

ب) هر پروتئین مکمل براي فعال شدن باید به دنبالۀ دو پادتن متصل شود. 
ج) غلظت پادتن در خون در پاسخ ایمنی اولیه کمتر از پاسخ هاي ایمنی بعدي است.  

د) سرعت افزایش غلظت پادتن در خون تزریق دوم آنتی ژن به بدن نسبت به تزریق اول آنتی ژن بیشتر است.

1234

A
C

D

B

چند مورد در ارتباط با شکل مقابل که مربوط به استخوان زند زبرین یک فرد بالغ است، درست می باشد؟الف) در بخش   133

 تیغه ها به صورت منظم در کنار یکدیگر قرار دارند.  

ب) بخش  داراي فضاي بین یاخته اي زیاد و رشته هاي کالژن است.   

پ) قسمت  مملو از مغز زرد است.  

، مجاري متعدد موازي مشاهده می شود. ت) در مادة زمینه اي یاخته هاي بخش 

 مورد  مورد  مورد  مورد 

A

B

C

D

1234

کدام گزینه در مورد عوامل نخستین خط دفاعی بدن، به درستی بیان شده است؟  134

اسید ترشح شده از یاخته هاي اصلی معده، میکروب هاي موجود در غذا را نابود می کند.

خروج هوا با فشار از راه بینی و دهان (سرفه) باعث بیرون راندن میکروب ها می شود.

مخاط مژك دار حبابک هاي هوایی از نفوذ میکروب ها به بخش هاي عمیق تر جلوگیري می کند.

وارونه شدن حرکات کرمی شکل معده در حین استفراغ به بیرون راندن میکروب ها کمک می کند.
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چند عبارت صحیح است؟ «یونی که از شبکه آندوپالسمی براي انقباض ماهیچه آزاد می شود  .................. »   135
الف) در پایان انقباض با انتقال فعال به شبکه آندوپالسمی برمی گردد. 

ب) در تبدیل پروترومبین به ترومبین نقش دارد. 
ج) بازجذب آن در نفرون هاي کلیه تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی افزایش می یابد. 

د) جذب آن در پرزهاي روده تحت تأثیر نوعی ویتامین افزایش می یابد.

1234

چند عبارت زیر، در مورد نحوه عملکرد لنفوسیت هاي  صحیح است؟   136
الف) پس از شناسایی آنتی ژن، سانتریول هاي خود را مضاعف کرده و غشاي هسته خود را ناپدید می کنند. 

ب) به یاخته هاي بخش پیوند شده و سلول هاي سرطانی و آلوده به ویروس حمله می کنند. 
ج) سلول هاي حاصل از تکثیر آن می توانند با ترشح پرفورین و آنزیم، مرگ برنامه ریزي شده را به راه اندازند.

د) در فرد مبتال به آنفلوانزاي پرندگان، تعداد لنفوسیت هاي  خون افزایش می یابد.

T

T

1234

ماهیچه اسکلتی برخالف ..................  137

ماهیچه مورب معده، همواره به اراده انسان فعالیت می کند.

ماهیچه بطنی، داراي ساختار رشته اي غیرمنشعب و چندهسته اي می باشد.

ماهیچه دهلیزي، می تواند با سرعت پیام عصبی را از یک سلول به سلول دیگر خود هدایت کند.

ماهیچه صاف نمی تواند به عنوان اسفنکتر در کنترل عبور مواد نقش داشته باشد.

چند مورد از عبارات زیر صحیح می باشند؟   138
در هر  ..................  

الف) دسته تار ماهیچه اي، تعداد زیادي سلول ماهیچه اي وجود دارد. 
ب) تارچه ماهیچه اي، تعداد زیادي تارماهیچه اي وجود دارد. 

ج) ماهیچه اسکلتی، دستجات تارهاي ماهیچه اي توسط بافت پیوندي رشته اي احاطه می شوند. 
د) سارکومر، بخشی که روشن دیده می شود، قطعا فاقد میوزین می باشد.

1234

عبارت نادرست را مشخص کنید.  139

هر تارچه در تماس مستقیم با غالفی از بافت پیوندي محکم است که در انتهاي ماهیچه، زردپی را شکل می دهد.

پیش از نزدیک شدن دو خط  یک سارکومر، پروتئین هاي موثر در انقباض بر اثر دریافت موج تحریکی، تغییر شکل می یابند.

در مرحله توقف انقباض، همانند مرحله شروع آن، سطح انرژي  سلولی کاهش می یابد.

در انقباض هاي طوالنی، مولکول هایی که در غشاي سلولی یافت می شوند، در تامین انرژي نقش مهم تري از بقیه برعهده دارند.

Z

ATP

در دونده دوي صدمتر نسبت به دونده ماراتن  ..................  140

تارهاي ماهیچه اي دوسر ران، مقدار آهن بیشتري دارد. لوله هاي ادراري، بیکربنات بیشتري بازجذب می کنند.

ترشح هیدروژن در لوله نفرون کاهش می یابد. مقدار اسیدالکتیک بیشتري از لوله هاي جمع کننده، دفع می شود.  

ایمنی حاصل از تزریق واکسن کزاز به بدن،  .................. .  141

نسبت به ایمنی حاصل از سرم ضدکزاز، سریع تر و طوالنی تر است.

نوعی ایمنی فعال است که برخالف سرم ضدکزاز، مربوط به دفاع اختصاصی می باشد.  

باعث می شود میزان تولید سلول هاي خاطره در خون، نسبت به لنفوسیت هاي عمل کننده، بیشتر شود.  

میزان بیگانه خواري سلول هاي ماکروفاژ را افزایش می دهد.

14
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کدام عبارت زیر درست است؟  142

هر مولکولی که به آنتی ژن متصل می شود پادتن می باشد. هر سلول خاطره ساز گیرنده آنتی ژن ویژه اي دارد.

هر مولکولی که به پادتن متصل می شود، آنتی ژن نامیده می شود. هر سلول پادتن ساز به آنتی ژن ویژه اي متصل می شود.

چند گزاره در ارتباط با همۀ یاخته هاي حاصل از تراگذري و تغییر مونوسیت ها به درستی بیان شده است؟   143
الف) همانند یاخته هاي استخوانی داراي زوائد سیتوپالسمی اند. 

ب) ممکن است در اندام هاي مربوط به دستگاه گوارش به بیگانه خواري بپردازند. 
ج) ممکن نیست در برخی ساختار هاي مربوط به دستگاه لنفی دیده شوند. 

د) ممکن است جزء یاخته هاي دیوارة حبابکی طبقه بندي شوند.

123صفر 

چند مورد از موارد زیر جاي خالی را به طور صحیحی کامل می کند؟   144
«فعالیت .................. باعث افزایش فعالیت بیگانه خواري درشت خوارها می شود.» 

الف) اینترفرون نوع  
ب) پرفورین 

ج) پروتئین هاي مکمل 
د) پادتن ها

چهار مورد سه مورد دو مورد یک مورد

II

کدام گزینه در مورد تمامی خطوط دفاع غیراختصاصی مردي بالغ صدق نمی کند؟  145

جهت مبارزه با میکروب بیماري زا، از برخی یاخته هاي بافت پوششی، پروتئین ترشح می شود. 

فعالیت مناسب بخشی از دستگاه عصبی مرکزي، به پاسخی دفاعی منجر می شود. 

پروتئین هاي مؤثر در دفاع غیراختصاصی، تنها در پاسخ به ورود عوامل بیگانه ترشح نمی شوند. 

برخی از یاخته هاي هسته دار موجود در خون که قابلیت تراگذري دارند، عوامل بیماري زا را نابود می کنند.

,  برابر قطر مقطع سیم  است. اگر مقاومت الکتریکی سیم  برابر  جرم دو سیم مسی  و  با هم برابر است ولی قطر مقطع سیم   146

 باشد، مقاومت الکتریکی سیم  چند اهم است؟

ABA2√BB

10ΩA

2٫552012٫5

دو قطب یک باتري به مقاومت درونی  را به دو سر سیمی به مقاومت  می بندیم. اختالف پتانسیل باتري در این حالت چند برابر نیروي  147

محرکه ي آن است؟

r
r

2

1
3

1
2

2
3

3
4

V

Ɛ = v12 Ʊ
r =0 5/

R

,

 

در شکل داده شده ولت سنج  ولت را نشان می دهد. مقاومت  چند اهم است:؟  14810R

52٫5

36

بین دو صفحه موازي که به فاصله ي  از هم قرار دارند. اختالف پتانسیل الکتریکی  ولت ایجاد کرده ایم. اگر یک ذره ي آلفا بین این  149

(   )( دو صفحه قرار گیرد، نیروي الکتریکی وارد بر آن چند نیوتون خواهد شد؟(

2cm500

e = 1٫6 × C10−19 α H=4
2

e2+

8 × 10−138 × 10−154 × 10−134 × 10−15

15
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بار  در میدان داده شده از  به  می رود و انرژي پتانسیل آن افزایش می یابد. کدام شکل درست است؟  150

 و  درست است.
A B A B

A
B

(−q)AB

12

خازنی به منبع ولتاژي وصل است بدون جدا کردن آن از منبع، فاصله دو صفحه خازن را  برابر می کنیم، ظرفیت و انرژي به ترتیب از راست به  151
چپ چه تغییري می کند؟

نصف ـ دو برابر نصف ـ نصف برابر ـ  برابر   برابر ـ نصف

2

222

بار  را از نقطه ي  به  می بریم و در این عمل  انرژي مصرف می شود.  چند ولت است؟  152−100μCAB800μJ( − )VA VB

−848−4

R=4Ω

ε=20V

k

r=1Ω
V

در مدار شکل زیر، هرگاه کلید  باز شود عددي که ولت سنج بر حسب ولت نشان می دهد نسبت به حالت قبل چه تغییري خواهد کرد؟  153

 ولت افزایش می یابد.

 ولت افزایش می یابد.

 ولت کاهش می یابد.

 ولت کاهش می یابد.

k

4

16

4

16

-
-
-
-

+
+
+
+AB

در شکل مقابل بار  را از نقطۀ  تا  بین دو صفحۀ رساناي باردار موازي جابجا می کنیم، کدام گزینه در مورد تغییر انرژي پتانسیل و  154

نیروي وارد بر بار  در جابجایی  تا  درست است؟

افزایش – ثابت کاهش – افزایش کاهش – ثابت افزایش – کاهش

+qAB

+qAB

A

VR

در مدار شکل مقابل مقاومت درونی باتري  و نسبت  برابر  است و آمپرسنج جریان  آمپر را نشان می دهد اگر کلید را قطع  155

کنیم ولت سنج چند ولت را نشان می دهد؟ (آمپرسنج و ولت سنج ایده آل هستند.)

3Ω
V

ε
0٫71٫5

4٫510

10٫515

A

B

E

در شکل زیر، بار الکتریکی  از نقطۀ  به پتانسیل الکتریکی  ولت به نقطۀ  می رود و انرژي پتانسیل الکتریکی آن   156

 تغییر می کند. پتانسیل الکتریکی نقطۀ  چند ولت است؟

q = −50μCA120B

5mJB

20110130220

ولت سنجی آرمانی، اختالف پتانسیل دو سر یک باتري را که به مداري وصل نیست،  ولت نشان می دهد. حال اگر یک مقاومت  اهمی را به  157

دو سر آن ببندیم، ولت سنج اختالف پتانسیل دو سر باتري را  ولت نشان می دهد. مقاومت درونی باتري چند اهم است؟

128

9٫6

1234

، مساحت هر یک از صفحه هاي آن  و بین صفحات آن هوا است. اگر فاصلۀ بین صفحات خازن  فاصلۀ بین صفحات خازنی   158

 کاهش یابد، ظرفیت خازن چند پیکوفاراد افزایش می یابد؟ 

5mm40cm2

4mm

( = 9 × /N ⋅ )ε0 10−12
C 2 m2

7٫22428٫836

خازن پر شده اي را از مولد جدا می کنیم. اگر فاصلۀ صفحه هاي آن را زیاد کنیم، کدام کمیت افرایش می یابد؟  159

ظرفیت بار الکتریکی 

اختالف پتانسیل الکتریکی  اندازة میدان الکتریکی میان صفحه هاي خازن 

16
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I

R2

R2

R2k2

k1

R2

R2

R
3

R
3V

+
_

A

در مدار شکل مقابل، هنگامی که کلید  بسته و کلید  باز باشد، آمپرسنج عدد  را نشان می دهد.  اگر کلید  باز شده و کلید  بسته  160
شود، شدت جریان عبوري از آمپرسنج چگونه تغییر می کند؟

 درصد افزایش می یابد. 

 درصد کاهش می یابد. 

 درصد کاهش می یابد. 

 درصد کاهش می یابد. 

k1k2Ik1k2

60

40

80

20

در شکل هاي زیر زوج صفحه هایی موازي با فاصلۀ یکسان نسبت به یک دیگر رسم شده اند  و پتانسیل الکتریکی هر صفحه مشخص شده است.  161
بزرگی میدان الکتریکی یکنواخت ایجاد شده بین کدام زوج صفحه بزرگ تر است؟

  

V V=V V=2
60

1
380

    

V V=V V= −2 50 1 150

     

V V=V V= −2 20 1 200

   

V =V V= −2 200 1 400V

 

 

A B

q+ q+

مطابق شکل یک الکترون در نقطۀ  و یک الکترون در نقطۀ  قرار می دهیم. کدام گزینه در مورد انرژي پتانسیل  و پتانسیل نقاط   162
صحیح است؟

  و  و 

 و   و 

ABU(V )

>V
B

V
A

>U
A

U
B

<V
B

V
A

>U
A

U
B

>V
B

V
A

<U
A

U
B

<V
B

V
A

<U
A

U
B

I (A (

t (s (2

6

نمودار تغییرات جریان عبوري از مقطع یک سیم برحسب زمان به شکل زیر است. جریان الکتریکی متوسط در  ثانیۀ اول چند آمپر است؟  1635

5

4٫8

4

3٫6

 

A
B

E

در یک میدان الکتریکی یکنواخت مطابق شکل یک الکترون و یک پروتون به ترتیب از نقاط  و  رها می شوند، پس از طی مسافت افقی  164
یکسان سرعت هاي آن دو نسبت به هم چگونه خواهد بود؟

هر یک از گزینه ها می تواند باشد. 

AB

>ve vp<ve vp

=ve vp

17
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( (V v

( (Q μC

10

20  

نمودار ولتاژ برحسب بار براي خازنی که توسط یک باتري باردار می شود به صورت زیر است. حال اگر یک دي الکتریک از جنس میکا   165
وارد این خازن کنیم، نمودار ولتاژ برحسب بار کدام گزینه می باشد؟

( (V v

( (Q μC

10

140

 

( (V v

( (Q μC

10

14

 

 

( (V v

( (Q μC

10

12

  

( (V v

( (Q μC

10

84

 

k = 7

 

مطابق شکل، بار  در میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی  در مسیر  از نقطۀ  تا  جابه جا می شود. اگر انرژي پتانسیل  166

الکتریکی بار طی این جابه جایی  کاهش یابد، بار  چند میکروکولن است؟

q104 N

C
ABCDAD

0٫7mJq

−1+10

+1−10

B

   

A

N
+
+
+
+

    

مطابق شکل زیر دو صفحه رساناي موازي که یکی داراي بار الکتریکی مثبت و پتانسیل  و دیگري منفی می باشد و به زمین متصل است.  167

در فاصلۀ  سانتی متري از یک دیگر قرار دارند، در نقطه  که بار  قرار دارد، میدان الکتریکی و نیروي الکتریکی در  کدام است؟

 و 

 و 

 و 

 و 

4000V

8N10μCSI

0٫5 × 1050٫5

×
1
2

1060٫05

500٫5

5 × 10550

 

در شکل زیر دو صفحه رساناي موازي در فاصله  از یکدیگر قرار دارند و به اختالف پتانسیل   168

متصل شده اند. ذره اي با بار الکتریکی  و به جرم  بین دو صفحه معلق است  برحسب ولت کدام

( است؟ (

4mmV

5μC0٫4gV

g = 10
N

kg

2٫63٫23٫84٫8

18
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15 Ω

x

ε =18V

r =0

12Ω

I

 

در شکل زیر اگر  برابر  باشد،  کدام است؟  169I ′0٫4Ax

20

16

12

10

 

،  ولت است. پتانسیل نقطۀ  چند ولت می باشد؟ در مدار زیر اختالف پتانسیل دو سر باتري شمارة   170(2)6A

40

30

20

10

کدام است؟ CH3 2( )
2

H

C

H

C

C

CH

C

3

3

H 2CH2CH C CH3 3( ) نام هیدروکربنی با فرمول  171

 - پنتامتیل اوکتان   - پنتا متیل اوکتان

 - پروپیل -  - تري متیل هپتان - پروپیل -  - تري متیل هپتان

7, 6, 6, 2, 27, 7, 3, 3, 2

26, 6, 266, 6, 2

CH 3 CH2CH2 CH2 C CHI )

II) CH 3 CH

C H2 5

CH

C H2 5

CH 3

III) CH 3 CH2 CH2 C

CH 3

CH2

با توجه به فرمول هاي ساختاري داده شده، کدام مطلب نادرست است؟   172

نام ترکیب  ،   هگزین است.

، زنجیر اصلی داراي شش اتم کربن است. در ترکیب 

، ایزومر ساختاري سیکلوهگزان است. ترکیب 

، بیش تر از  و کم تر از  است. واکنش پذیري ترکیب 

(I)1−

(II)

(III)

(I)(II)(III)

نسبت شمار اتمهاي کربن در مولکول سیکلو هگزان به شمار اتمهاي کربن در مولکول نفتالن، برابر .................. و نسبت شمار اتمهاي  173

هیدروژن در آنها برابر .................. است (گزینهها را از راست به چپ بخوانید.)

1٫2, 0٫751٫5, 0٫61٫2, 0٫61٫5, 0٫75

O
CH

O

C
O

CH 3

O

O
C

CH 3

CH2 CH 3O

گروه هاي عاملی موجود در ساختار مولکول زیر کدام اند؟  174

کربونیل - آلکنی - کربوکسیل - استري - اتري

هیدروکسیل - اتري - کربوکسیل - آلکنی - آلدهیدي

کربوکسیل - استري - آلدهیدي - اتري - کربونیل

اتري - کربونیل - آلدهیدي - استري - هیدروکسیل

شکل مقابل ترسیمی از مولکول کدام آلکان و شامل چند پیوند کوواالنسی است؟  175

اتان -  اتان - 

پروپان -  پروپان - 

78

810

جرم مولی یک هیدرو کربن سیر شده ي زنجیري (خطی) برابر با  گرم بر مول است. فرمول مولکولی آن کدام است؟   176

( )

  

72

H = 1,C = 12g ⋅ mol
−1

C5H12C6H14C3H8C4H8

19
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تفاوت جرم مولی بنزن با نفتالن کدام است؟   177

(H = 1,C = 12g ⋅ mo )l−1

50405242

چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟   178

آ) اتم کربن در خارجی ترین زیرالیۀ خود داراي  الکترون می باشد. 
ب) اتم هاي کربن، می توانند با سایر اتم ها به روش هاي گوناگون متصل شوند و دگر شکل هاي متفاوتی تولید کنند. 

پ) اتم کربن از طریق به اشتراك گذاشتن همۀ الکترون هاي خود با اتم هاي دیگر و رسیدن به آرایش هشت تایی، پایدار می شود. 
ت) شمار پیوندهاي کوواالنسی در مولکول هاي هیدروژن سیانید و کربن دي اکسید با هم برابر است.

2

4321

جسم  به جرم   و دماي   و ظرفیت گرمایی ویژة   را در تماس با جسم  به جرم   و دماي    179

و ظرفیت گرمایی ویژة   قرار می دهیم تا هم دما شوند. دماي نهایی چند درجۀ سلسیوس خواهد بود؟ (گرما فقط بین جسم  و 
مبادله می شود و هیچ مقداري از آن تلف نمی شود.)

A100gC100∘2J ⋅ g−1⋅∘
C−1B150gC80∘

4J ⋅ g−1⋅∘
C−1AB

8587٫592٫595

در چه تعداد از واکنش هاي زیر پایداري فرآورده ها بیشتر از پایداري واکنش دهنده هاست؟   180
الف) تهیۀ گاز متان از گرافیت و گاز هیدروژن 
ب) تبدیل کربن مونوکسید به کربن دي اکسید 

پ) تبدیل الماس به گرافیت 
ت) واکنش ترمیت

4321

در چه تعداد از موارد زیر گرماي سوختن مولی ترکیب هاي آلی مورد نظر در شرایط یکسان درست مقایسه شده است؟   181
(بجز متانول و اتانول بقیۀ ترکیب هاي گازي شکل هستند). 

الف) پروپان >  اتان >  متان        ب) اتان >  متانول >  متان 
پ) اتان  > اتین >  اتن        ت) اتانول >  اتن >  متانول

1234

بدن یک فرد براي فعالیت روزانه به  انرژي نیاز دارد. اگر ارزش غذایی یک نوع مادة غذایی به تقریب برابر  به ازاي   182
گرم از آن باشد، براي تأمین انرژي مورد نیاز این فرد، تنها از راه خوردن این ماده به تقریب چند کیلوگرم از آن الزم است؟

4000Cal300kJ100

1٫34٫25٫67٫4

2 HC

H

C C CCHCH 33
C

H

HC 3

H

HC 3

Br
نام ترکیبی با فرمول زیر، به روش آیوپاك کدام است؟  183

- ایزوپروپیل -  - هگزن - برمو -  - اتیل -  - متیل -  - هگزن - برمو - 

- متیل -  - هگزن - برمو -  - ایزوپروپیل -  - هگزن - برمو -  - اتیل - 

5335323

2453243

چند مورد از مطالب زیر در مورد نفت خام نادرست است؟   184

الف) هر بشکه نفت خام معادل  کیلو گرم است. 

ب) کمتر از  درصد نفت خام مصرفی دنیا براي تولید رنگ، پالستیک و مواد منفجره به کار می رود. 

پ) روزانه بیش از  میلیون بشکه نفت خام در دنیا به عنوان سوخت وسایل نقلیه مصرف می شود. 

ت) شیمیدانان نخستین بار در اواخر سدة  میالدي با ماده اي روبه رو شدند که بعد ها نفت خام نامیده شد.

 مورد مورد مورد مورد

195

10

80

17

1234

20
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کدام دو عبارت در مورد زغال سنگ نادرست است؟   185
الف) یکی از سوخت هاي فسیلی است که انفجار ایجاد شده در معادن زغال سنگ به دلیل تجمع گاز متان آزاد شده از زغال سنگ است. 

ب) زغال سنگ عالوه بر عنصر کربن، عنصر هاي دیگري مانند هیدروژن، گوگرد و نیتروژن نیز دارد.
پ) گاز گوگرد  دي اکسید حاصل از سوختن زغال سنگ، تنها تفاوت فرآورده هاي سوختن بنزین و زغال سنگ است. 

ت) جایگزینی زغال سنگ با نفت سبب ورود مقدار بیشتر آالینده به هوا کره و تشدید اثر گلخانه اي می شود.

ب و پ  الف و ت  پ و ت  الف و ب 

چه تعداد از نامگذاري هاي زیر بر اساس قواعد آیوپاك نادرست است؟   186

الف)  و  و  - تري متیل -  - برموهگزان 

ب)  - اتیل -  و  - دي متیل هگزان 

پ)  - کلرو -  - اتیل پنتان 

ت)  - اتیل -  - متیل پنتان

   

3342

312

22

32

1234

Br
a))

، کدام است؟ بر اساس قاعدة آیو پاك نام ترکیب   187

 - برمو -  اتیل -  - دي متیل -  - هپتن 

 - برمو -   - دي متیل -  اتیل  -  - هپتن

 - برمو -  اتیل -  - دي متیل -  - هپتن

 - برمو -   - دي متیل -  اتیل  -  - هپتن

a

2−65, 36

25, 3−66

6−25, 31

75, 3−21

چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست است؟   188
الف) تنها راه آزادسازي انرژي مواد، سوزاندن آنهاست. 

ب) مقایسۀ چربی  روغن را می توان به تعداد پیوندهاي دوگانۀ این ترکیبات نسبت داد. 
پ) ذرات سازندة ماده در هر سه حالت فیزیکی، پیوسته درحال جنب و جوش هستند که این جنب و جوش در حالت جامد منظم است. 

ت) ظرفیت گرمایی ویژة روغن  زیتون از آب بیشتر است.

<

1234

53/6
H

C +CH N
H

H

HH

H

CC
H

H

H

H
HNH

H

, =
Δ

ΔH
kJ
mol

 

) تجزیه ) و آمونیاك ( ) در حالت گازي طی یک واکنش گرماگیر مطابق معادلۀ زیر به  گازهاي اتن ( اتیل آمین (  189
می شود.  

با استفاده از مقادیر آنتالپی هاي پیوند داده شده در جدول

زیر، آنتالپی پیوند  را محاسبه کنید. 

پیوند 

 (kJ/mol) آنتالپی پیوند

NC2H5 H2C2H4NH3

C − N

C − HC − CC = CN − H

413346602391

−287٫6kJ+287٫6kJ−242+242

با استفاده از مقادیر آنتاپی پیوند، آنتالپی واکنش زیر را حساب کنید.    190

(Δ = 415kJ/mol , Δ = 614kJ/mol , Δ = 193kJ/mol , Δ = 348kJ/mol ,HC−H HC=C HBr−Br HC−C

Δ = 285kJ/mol)HC−Br

C = C (g) + B (g) → Br C − C Br(g)H2 H2 r2 H2 H2

−111kJ+111kJ−121kJ+121kJ

21
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پاسخ درست پرسش هاي «الف» و «ب» در کدام گزینه آمده است؟   191

الف) اگر متوسط آنتالپی پیوند  باشد،   واکنش    چند کیلوژول خواهد بود؟ 

ب) اگر متوسط آنتالپی پیوند  باشد،  کدام واکنش برابر  کیلوژول می باشد؟ 

330kJ ⋅ mo ،C − Cll−1
△HC(g) + 4Cl(g) → CC (g)l4

391kJ ⋅ mo ،N − Hl−1
△H+1173

a)N (g) → N(g) + (g)H3
3
2
H2

b)N (g) → N(g) + 3H(g)H3

c)N(g) + 3H(g) → N (g)H3

d)N(g) + (g) → N (g)
3
2
H2 H3

b, −1320b, +1320c, −1320c, +1320

،  و   باشد، به ازاي تولید  گرم بخار اگر آنتالپی پیوند هاي  ،  و  برحسب کیلوژول بر مول برابر   192

آب مطابق واکنش چند کیلو ژول گرما به تقریب آزاد می شود؟
O − HH − HO = O4634364958٫1

2 (g) + (g) → 2 O(g)H2 O2 H2

109٫1119٫1129٫2139٫2

کدام یک از پرسش هاي زیر در حیطۀ علم شیمی به ترتیب مربوط به شاخۀ ترموشیمی و کدام مربوط به سینتیک شیمیایی می باشد؟   193
الف. محتواي انرژي مواد غذایی گوناگون چقدر است؟                                         

ب. براي افزایش زمان ماندگاري و ارزش غذایی خوراکی ها چه باید کرد؟ 
ج. آیا انرژي موجود در مواد غذایی یکسان است؟                                                

د. چرا گرماي هوا سرعت فساد مواد غذایی را افزایش می دهد؟ 
هـ. چرا سوزاندن سوخت ها و گوارش غذا با آزاد شدن انرژي همراه است؟

سینتیک- ترموشیمی- ترموشیمی- سینتیک- ترموشیمی  ترموشیمی- سینتیک- سینتیک- ترموشیمی- ترموشیمی 

ترموشیمی- سینتیک- ترموشیمی- سینتیک- ترموشیمی  سینتیک- ترموشیمی- سینتیک- ترموشیمی- سینتیک 

در ساختار چند ترکیب زیر کربن حضور دارد؟   194
آنزیم - چربی - آمینواسید - پروتئین - کربوهیدرات

2345

آلکانی در نام گذاري به هگزان ختم می شود. حداکثر شمار کربن هاي آن کدام است؟  195

14182630

اختالف تعداد پیوند براي دو آلکان متفاوت برابر  است. اگر نسبت شمار اتم هاي هیدروژن به کربن براي آلکان سبک تر برابر  باشد  196
فرمول مولکولی آلکان سنگین تر چیست؟

122٫25

C8H18C12H26C16H34C20H42

از واکنش یک مول آلکن با برم کافی،  گرم ترکیب سیر شده حاصل شده است. فرمول این آلکن کدام است؟   197

( ) 

216

Br = 80,H = 1,C = 12

C3H6C4H8C2H4C5H10

2
2 4H SO

H O
فرمول نقطه - خط فراورده واکنش روبه رو کدام است؟  198

            

22
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( کدام مطلب زیر، نادرست است؟ (  199

،  اتیل پنتان و همپار هپتان است.  نام آلکانی با فرمول 

سیکلو پنتان همپار پنتن است و نسبت شمار اتم هاي کربن به هیدروژن در آن،  به  است. 

بنزن یک هیدروکربن سیرنشده است و در واکنش کامل با هیدروژن، به سیکلوهگزان مبدل می شود.

تفاوت جرم مولی ششمین عضو خانوادة آلکین ها با جرم مولی ششمین عضو خانوادة آلکان ها، برابر  گرم است. 

H = 1,C = 12 : g ⋅ mol−1

( CHC2H5)3−3

12

14

اگر یک قطعۀ  کیلوگرمی آهن و یک قطعۀ  گرمی آلومینیوم، هر یک با دماي  درون یک ظرف داراي دو لیترآب با دماي   200
انداخته شود، کاهش دماي هر قطعه فلز، به تقریب چند برابر افزایش دماي آب است؟ (ظرفیت گرمایی ویژة آب، آلومینیوم و آهن به ترتیب برابر 

 و  است.)

2500C50∘
C20∘

0٫9, 4٫2J ⋅ ⋅g
−1 ∘

C
−10٫45

3٫245٫476٫237٫47
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