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ام اس بوك

همۀ ابیات به استثناي بیت .................. پاسخ مثبت مردم به دعوت کاوه تحت عنوان بیت:   1
«بپویید کاین مهتر آهرمن است / جهان آفرین را به دل دشمن است» می باشد.

 بر او انجمن گشت بازارگاه  چو کاوه برون آمد از پیش شاه           

 ز نیرنگ ضّحاك بیرون شدند  سوي لشکر آفریدون شدند              

 برآمد خروشیدن دادخواه    هم آن گه یکایک ز درگاه شاه           

 سپاهی بر او انجمن شد نه خرد  همی رفت پیش اندرون مرد ُگرد        

معنی واژگان  «مظاهرت، ورطه، حالوت، وزر، حطام» ، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟(با تغییر)  2

پشتیبانی، چشمه، شیرینی، وبال، خرده و ریز حمایت، هالکت، شیرین بودن، بزه، مال دنیا

یاري، چاه، شیرین شدن، کیفر، ریزه ي گیاه خشک دلگرمی، مهلکه، شیرین بودن، مجازات، ریزه و شکسته

در کدام گزینه همۀ کلمات صفت هستند؟  3

روحانی، ستودنی، شادي آموزگار، تابان، بیداري کودکانه، آهنین، امروز درخشنده، پاك، آسمانی

شاعر در کدام بیت به مخاطب توصیه می کند که از آرمان شهدا حمایت کند؟  4

 بزن زخم انکار بر جان ما  هال منکر جان و جانان ما

 که آالله ها را حمایت کنیم  بیا با گل الله بیعت کنیم

 که بی زخم مردن، غم عاشق است  بزن زخم این مرهم عاشق است     

 سفر بر مدار خطر کرده اند  از آنها که خونین سفر کرده اند

ابیات زیر در چه قالبی سروده شده اند؟   5
«درفشان الله در وي چون چراغی 

 شقایق بر یکی پاي ایستاده 
 ولیک از دود او بر جانش داغی  

چو بر شاخ زمّرد جام باده»

دو بیتی رباعی مثنوي غزل

تعداد «ترکیب هاي اضافی» در کدام گزینه بیش تر است؟  6

 نگه کرد بر روي مردان دین  حبیب خداي جهان آفرین

 بینداخت شمشیر را شاه دین  به نام خداي جهان آفرین

 نشد هیچ  کس را هوس، رزم او  همه برده سر در گریبان فرو

 درآورد از پاي بی سر تنش  غضنفر بزد تیغ بر گردنش     

کدام گزینه مترادف واژة «خاییدن» نیست؟  7

افشرده دندان ساییدن از خشم نرم کردن به دندان مضغ

معادل واژة «کشور» در کدام گزینه وجود دارد؟   8
 سرت برتر از ابر بارنده باد»  «جهان هفت کشور تو را بنده باد  

سرزمین گنبد گردون مرحله
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در متن:«پادشاه گفت: از تنگی مقام و مأواي خود میندیش که مرا سراهاي خوش و نزه است؛ هرکدام خواهی اختیار کن تا به تو بخشم و باید در  9
آن جایگاه از اسباب مأکول و اطعمه و امتعه آماده گردانند و اگر محتاج شوي به لشکر و سپاه و اتباع، همه ساخته آید. دانا گفت: بالي مرگ را چون

هنگام فرود آید، راه بدان امارت عالی چنان یابد که بدان کومه مختصر.»  چند غلط امالیی وجود دارد؟

چهار سه دو یک

کدام واژه با همان معناي قدیم به حیات خود ادامه داده است؟  10

سپر سوفار دیوار دستار

معناي کدام واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟  11

 ز ادنایش به اَواَدن رسانده (یار)  یتیمی را حبیب خویش خوانده

 همی کرد خیره بدیشان نگاه (به دندان نرم کرد)  همی لب به دندان بخایید شاه  

 ز پشت هژبر و پلنگان منم (شیر)    یکی دخت شاه سمنگان منم

 ز کار گذشته به دل هیچ کین (دشمن)  نداري همانا ز خاقان چنین

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. پس از انتقال به دورة دیگر به علل سیاسی و فرهنگی کامًال متروك شده اند؟  12

برگستوان پیکان سوفار رقعه

در همۀ گزینه ها جناس ناهمسان دیده می شود به جز گزینۀ  ..................  13

 بپوشند هنگام زخم دراي  از آن چرم کاهنگران پشت پاي  

 سپردید دل، به گفتار اوي  همه سوي دوزخ نهادید روي  

 چرا رنج و سختی همه بهر ماست اگر هفت کشور به شاهی تو راست

 جهانی بر او انجمن شد نه خرد  همی رفت بیش اندرون مرد گرد  

در بیت «تو شاهی و گر اژدها پیکري / بباید بدین داستان داوري» حرف «گر» در کدام معنا به کار رفته است؟  14

ممکن است شاید یا اگر

در کدام گزینه «تناقض» وجود دارد؟  15

 ستاره اي که ز آفاق دیده می آید  طلوع برکۀ تابناك دل است      

 که بی زخم مردن، غم عاشق است  بزن زخم، این مرهم عاشق است

 کسی که دوش به دوش سپیده می آید  گرفته بیرق تابان عشق را بر دوش  

 به دشت ژاله گل نودمیده می آید  بهار آمده با کاروان الله به باغ

کدام دو کلمه مترادف نیستند؟  16

پایمردي، شفاعت دادپیشگی، عدالت آبزن، حوضچه محضر، مظهر

«آبی که از سنگی یا زمینی می جوشد»  چه نامیده می شود؟  17

جوشاب ورطه زهاب زهدان

در کدام گزینه آرایۀ جناس همسان مشهود است؟  18

 که شاها منم کاوة دادخواه  خروشید و زد دست بر سر ز شاه  

 به خوبی بجستند پیوند او  بدو باز دادند فرزند او  

 جهان را سراسر سوي داد خواند  همی برخروشید و فریاد خواند  

 که چندین گل اندام در خاك خفت  عجب نیست، از خاك اگر گل شکفت  

کدام گزینه، نادرست معنا شده است؟  19

زخم دراي: زخم روي پا بالیدن: رشد کردن بازارگاه: اهل بازار راي زدن: مشورت کردن
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در کدام گزینه، غلط امالیی وجود دارد؟  20

اهمال جانب من جایز نشمري. حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگذارند.

در وقت فراغ، موافقت اولی تر. از ضمیر بدان رخصت نیابی.

21  عّین األصّح و األدّق للترجمۀ: 
«ُزرُت صدیقتی التی لم تشف من مرضها ، ثّم خرجُت سریعًا لتستریح.»

دوستی را که مریضی او معالجه نشده بود، زیارت کردم و بعد از رفتن من استراحت کرد.

رفیقم را که از مرض خود شفا یافته بود مالقات کردم و براي راحتی او شتابان خارج شدم.

دوستم را که از بیماریش بهبودي نیافته بود مالقات کردم، سپس فوراً بیرون رفتم تا استراحت کند.

از دوستم دیدن کردم، همان که از بیماري شفا نیافته است، سپس سریعًا براي استراحت خارج شدم.

22  عّین الصحیح:

 إّن واجبکم الدفاع عن مظلومی العالم!: وظیفۀ شما است که از مظلومان جهان دفاع کنید!

  لن ترجع من حدود بالدك اّال بالفتح المبین!: از مرزهاي کشور بازنمی گردي مگر با پیروزي آشکار!

 أخذت راتبی القلیل فساعدُت المساکین بشیء منه: حقوق کمی گرفتم و با مقداري از آن به درماندگان کمک کردم.

 سافرت إلی مناطق إیران المختلفۀ و شاهدتها: به مناطق مختلف در ایران سفر کردم تا آن ها را مشاهده کنم.

23  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ : 
َق بالحلم و الوقار!» :  «یا طالب العلم ینبغی لک َاْن َتَتَخلَّ

اي دانشجو شایسته و سزاوار است که تو خود را به شکیبائی و متانت بیارائی! اي جوینده ي علم براي تو شایسته است که به بردباري و متانت آراسته شوي!

جویاي دانش بر تو الزم است در خود صبر و متانت را ایجاد کنی! اي دانش آموز شایستگی تو در این بود که مزّین به تحمل و وقار بشوي!

24  عّین األصّح و األدَق فی الجواب لِلّتعریب: 
«اي فرزندان من، شما باید در کارهایتان بسیار تالش کنید!»

 أبنائی! حاولوا فی اُمورکم محاولۀ کثیراً! یا أوالِد! اِسعوا فی أعمالکم الکثیرة سعیًا!

 یا أوالدي! علیکم أن تجتهدوا فی أعمالکم اجتهاداً بالغًا! یا أبنائی! یجب علیکّن اإلجتهاد فی اُالمور الکثیرة!

25  عّین الوصف جملۀ:

 مررت فی طریقی برجل کبیر الّسّن و هو قد جلس علی األرض یطلب المساعدة! إّن المسلمین حملوا رایۀ العلم فی زمن کان فیه العلم متروکًا فی بالد أوروبا!

 اِقرأ اآلیات القرآنّیۀ ثّم اعمل بها، ألّن العمل بالقرآن أساس الّنجاح! الّریاضۀ لها فائدة عظیمۀ و هی ُتعّلمنا األخالق العالیۀ فی الحیاة!

حیَح َعن نوعّیۀ الکلمات:   ِن الصَّ 26  َعیِّ
«لَْن تنالوا الِبرَّ َحّتی ُتْنِفِقوا ِمّما ُتحبَّون...»

 تنالوا: فعل مضارع - له حرف زائد - یحتاُج إلی المفعول   الِبّر: اسم - مفرد مذکر - معرفۀ (أل)/ مفعول  

 ُتْنِفقوا: فعل مضارع - له حرف زائد مصدره علی وزن إفعال - الیحتاج إلی المفعول   ُتحّبون: فعل مضارع - للمخاطبین (دوم شخص جمع) - الیحتاج إلی المفعول  

27  َأيُّ ِفعٍل ُیکِمُل العباَرَة:  
عِب.» ِة ساعاٍت و لکنَّهم .................. فی اللَّ   «ِإنَّنا لَِعبنا ُکرَة الَقدِم لُِمدَّ

ال ُتشارکونا  لَْم ُیشارکونا  شاَرکونا ال ُتشارکونَنا 

28  عّین ما فیه الّنهی عن القیام بالعمل:

 ال نجاح و ال فوز لمن ُیریدهما بال جهد و عمل!  ال حیلۀ لنا إّال التمّسک بالعمل و االلتزام بالعهود! 

 ال َتبلغون بأقوالکم آمالکم، فإّن الهّمۀ دواؤکم!  ال َتغتّروا بما لدیکم، فربّما یزول فی لحظۀ! 
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29  عّین الّصحیح:

 لن تکون الحیاُة دون نقص ولکّنها جمیلۀ دائمًا:  زندگی را هرگز بدون نقص نخواهی یافت، ولی همیشه زیباست! 

 ذهبنا إلی غابۀ و رأینا هناك آیات ربّنا الکبري:  به جنگلی رفتیم و در آنجا نشانه هاي پروردگار بزرگمان را دیدیم! 

 طوبی لمن َیجتنب الکذَب و إن کان للمزاح: خوشا به حال کسی که از دروغ گفتن دوري می کند، اگر چه براي مزاح باشد! 

 إّن العین ال تدور فی اّتجاهین إّال فی بعض الحیوانات کالحرباء:  چشم بعضی حیوانات مثل حرباء در دو جهت مختلف می چرخد!

فی اّي عبارة جاء مضاف الیه بصورة اسم نکرة؟  30

التذُکْر عیوب اآلخرین بکالٍم خفیٍّ أو بإشارٍة.   یا اّیها الذین آمنوا الَیْسَخر قوٌم ِمن قوٍم عسی أن یکونوا خیراً منهم.  

ما تقّدموا ألنفسکم من خیٍر تجدوه عنداهللا.   سوءالظّن و هو اّتهام شخص لشخٍص آخَر بدون دلیل منطقی.  

اّي عبارة ماجاء فیها الترکیب االضافّی؟  31

یا اّیها الذیَن آمنوا الیسخر قوم من قوٍم عسی أْن یکونوا خیراً منهم.   بئَس االثم الفسوق بعد االیمان و َمن لم یُتْب فأولئک هم الظالموَن.  

و جاِدْلهم بالتی هی أحسن إّن ربّک هو أعلم بَمن ضلَّ عن سبیله.   أَحبُّ عباداهللا الی اهللا أنفعهم لعباده.  

عّین ما فیه معادل (المضارع االلتزامی) فی الفارسّیۀ:  32

اُفتُّش عن معجٍم یساعدنی فی فهم النصوص.   َأشکُر اهللا علی هذه األّیام الماطرة.  

الذي یکذُب فی الحیاة یشاهُد نتیجۀ کذبه.   کّنا نسافر قبل شهریِن فی مناطق بالدنا الشمالّیۀ.  

33  عّین الالم یستعمل بصورة ساکنۀ:

ذهبُت الی المتجر ألشتري بطارّیۀ الجّوال.   و لنذهب عند المعلم و نطلب أن یؤّجل االمتحان.

ما یرید اهللا لیجعل علیکم من حرج.   أ ولم یعلموا أّن اَهللا یبسط الرزق لمن یشاء.  

عّین ما فیه (المضارع االلتزامی) فی المعنی:  34

لیس لنا إطاٌر احتیاطیٌّ و ال توَجُد سّیارة تنُقُلنا الی الجامعِۀ.   نحن بعیدوَن عن الجامعِۀ و لن نستطیَع الحضوَر فی االمتحاِن.  

التُقْل ما التعلم، بل التُقْل کّل ما تعلم ...   بْت بیتًا جنب شاطیء البحر.   عصفْت ریاٌح شدیدٌة خرَّ

عّین الّصفۀ جملۀ:  35

فی هذه المدرسۀ َصّف تدرس طالباتها بجّد!   إن رأیَت فقیراً مسلمًا فسلِّم علیه!  

لَنا عملنا الخیر قلنا فی أنفسنا: عسی اهللا أن یتقّبل ِمّنا!   اَنا تلمیذة مجتهدة أعمل بجّد و نشاط فی الحیاة!  

36  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. 

37  ما هو التعریب الصحیح للعبارة التالیۀ:   
اگر مسلمانان نهالی بکارند، پس پرنده یا انسان یا چارپا از آن بخورد براي آنان صدقه است.

 ِإن َیغِرِس المسلموَن فسیلًۀ فیأُکُل ِمنه طائٌر أو إنساٌن َأو بهیمٌۀ َفَلهم صدقات.  ِإن َغَرسوا المسلموَن فیأُکل منه الطائر أو اإلنساُن أو البهیمُۀ َفَلهم صدقٌۀ. 

 اذاَ َیغرُس المسلموَن فسیلًۀ فیأُکُل منه الطائُر أو االنسان أو البهیمُۀ َفَلهم صدقٌۀ.  ِإذا المسلموَن َغَرسوا فیأُکُل ِمنه طائٌر أو إنساٌن أو بهیمٌۀ َفَلهم صدقاٌت. 

عّین الخطأ:  38

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! 
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39  «َمن َیري الّناس ِصغارا، کالّذي هو واقف علی قّمۀ الجبل، یراه الّناس صغیرا أیضًا»:

آنکه مردم در نظرش کوچکند، مثل کسی است که بر قّله اي از کوه ایستاده، او هم در نظر مردم کوچک می نماید!

هرکس مردم را کوچک دید، همچون کسی است که بر قله اي در کوه ایستاده، مردم هم او را کوچک می بینند!

کسی که مردم را کوچک می بیند، چون کسی است که بر قلۀ کوه ایستاده، مردم نیز او را کوچک می بینند!

هر آنکه مردم را کوچک انگاشت، همان کس است که روي قّلۀ کوه ایستاده، مردم هم او را کوچک می انگارند!

«هو أستاّذ عالم فی هذه الّلغ] فجاِدلۀ بالّتی هی أحسن ألنّه أعلُم َمن فی هذه البالد!» :  40

او استاد دانشمندي در این زبان است، پس با او با آنچه نکوتر است بحث کن زیرا او داناترین کسانی است که در این کشور هستند! 

او استادي دانشمند در این زبان است، لذا به نیکوترین شیوه با او بحث کن زیرا او داناتر از کسانی است که در این کشور هستند! 

او استادي فاضل در این زبان است، پس بحث با او باید به نیکوترین چیز باشد چه او داناترین کسانی است که در این کشور می باشند! 

او استاد فاضلی است در این زبان، لذا باید با او به روشی نیکو بحث علمی کنی چه او داناتر از آنهایی است که در این کشور می باشند! 

ابتدایی ترین زمینۀ شکل گیري نهاد خانواده .................. است و اولین .................. را میان زن و مرد ایجاد می کند.  41

نیاز جنسی مرد و زن به یکدیگر - عالقه و محبت نیاز قلبی و پیوند عاطفی زن و مرد - کشش و جاذبه

نیاز قلبی و پیوند عاطفی زن و مرد - عالقه و محبت نیاز جنسی مرد و زن به یکدیگر - کشش و جاذبه

تفاوت خصوصیات ذکر شده در کتاب هاي حدیث اهل سنت با ویژگی هاي حضرت مهدي (ع) چیست؟  42

نمی پذیرند که ایشان از نسل حضرت فاطمه (سالم اهللا علیها) است. اعتقاد ندارند که ایشان آخرین ذخیرة الهی و منجی آخر الزمان است.

نقل کرده اند که امام زمان (ع) هنوز به دنیا نیامده است. مشخص بودن القاب ایشان مانند «مهدي» را نمی پذیرند.

نظام هستی بر  .................. است و هر جوانی به طور  .................. خواستار ازدواج با کسی است که پاکدامن باشد.(باتغییر)  43

حکمت - طبیعی حکمت - قلبی  عدالت - فطري و طبیعی عدالت - قلبی

پیامبر گرامی اسالم(ص) فرمودند: «براي دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنید تا خداوند  .................. و  .................. »  44

در رزق و روزي آن ها توسعه دهد - عفاف و غیرت آن ها را زیاد گرداند.

احساس رضایت درونی در حاالت ایجاد کند - عفاف و غیرت آن ها را زیاد گرداند.

در رزق و روزي آن ها توسعه دهد - در آن ها سالمت جسمی و روحی به وجود آید.

احساس رضایت درونی در حاالت ایجاد کند - در آن ها سالمت جسمی و روحی به وجود آید.

کدامیک از موارد زیر در مورد اهداف انبیا و جهت تحقق حکومت می باشد؟  45

عدالت گستري- آبادانی- شکوفایی عقل و علم

عدالت گستري- امنیت کامل- فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال

عدالت گستري- آبادانی- شکوفایی عقل و علم- امنیت کامل – فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال

امنیت کامل- آبادانی- شکوفایی عقل و علم

چرا امام زمان (عج) را غایب نامیده اند و این غیبت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟  46

مردم عادي امام را نمی بینند - جامعۀ انسانی شایستگی بهره مندي از حجت الهی را پیدا کند. 

ایشان در میان مردم حضور ندارد - جامعۀ انسانی شایستگی بهره مندي از حجت الهی را پیدا کند. 

مردم عادي امام را نمی بینند - وعده هاي الهی در مورد حکومت صالحان و برپایی عدالت را ببیند. 

ایشان در میان مردم حضور ندارد - وعده هاي الهی در مورد حکومت صالحان و برپایی عدالت را ببیند.

چه چیز حکومت را از پاي در می آورد و موجب تسلط بیگانگان می شود و «انباشته شدن مشکالت و ناکارآمدي حکومت» در گرو چیست؟  47

توجه به اولویت هاي فردي - عدم حضور و مشارکت عمومی  تفرقه و پراکندگی - عدم حضور و مشارکت عمومی 

تفرقه و پراکندگی - عملکرد نا صحیح کارگزاران  توجه به اولویت هاي فردي - عملکرد نا صحیح کارگزاران 

میزان بهره مندي از امام عصر در زمان غیبت چگونه است؟ و این سبب معلول چیست؟  48

افزایش - والیت معنوي ایشان کاهش - والیت معنوي ایشان افزایش - غایب بودن ایشان کاهش - غایب بودن ایشان
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اجراي کدام احکام اسالمی نیازمند والیت ظاهري است؟ آشنایی مردم با احکام الهی مستلزم تداوم کدام مسئولیت امام است؟  49

اجتماعی - ولی فقیه  فردي - ولی فقیه  اجتماعی - مرجعیت دینی  فردي - مرجعیت دینی 

شیوة انتخاب امام خمینی و حضرت آیت  اهللا خامنه اي به ترتیب چگونه بود؟  50

شیوة غیرمستقیم - شیوة غیرمستقیم  شیوة غیرمستقیم - شیوة مستقیم  شیوة مستقیم - شیوة غیرمستقیم  شیوة مستقیم - شیوة مستقیم 

بهترین گزینه در مسیر شناخت همسر چیست؟ این گزینه معلول چیست؟  51

طی شدن مسیر شناخت با مشارکت پدر و مادر - تجربه سرشار آنان و مصلحت اندیشی پدر و مادر 

طی شدن مسیر شناخت با مشارکت پدر و مادر - غلبه بر احساسات آنان و دلسوزي پدر و مادر 

دوري از معاشرت هاي هوس آلود و زودگذر - عدم نتیجه بخشی این مسیر و سستی رابطه ها

دوري از معاشرت هاي هوس آلود و زودگذر - غلبه احساسات بر آنان و عدم نتیجه بخش بودن آن 

نزد خداوند خانواده با چه صفتی توصیف می شود؟ این بنا چگونه کامل می شود؟  52

محبوب ترین - با آمدن فرزندان  محبوب ترین - با پیوند زن و مرد  مقدس ترین - با آمدن فرزندان  مقدس ترین - با پیوند زن و مرد 

در اهداف ازدواج «ابتدایی ترین»، «کسب مدال افتخار از خداوند» ، «عالی ترین» به ترتیب مربوط به کدام هدف است؟  53

رشد و پرورش فرزندان - رشد و پرورش فرزندان - انس با همسر  پاسخ به نیاز جنسی - رشد و پرورش فرزندان - رشد اخالقی و معنوي 

انس با همسر - رشد اخالقی و معنوي - رشد اخالقی و معنوي  پاسخ به نیاز جنسی - انس با همسر - رشد و پرورش فرزندان 

عزتمندانه زندگی کردن پیشوایان در سخت ترین شرایط را معلول کدام آیۀ قرآن کریم می توان دانست؟  54

 (رسًال مبّشرین و منذرین لئّال یکون للّناس علی اهللا حّجۀ)   (لیتفّقهوا فی الّدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم)  

 (من کان یرید الّزة فلّله العّزة جمیعًا)  (جعل بینکم موّدة و رحمۀ اّن فی ذلک ألیات لقوم یتفّکرون)  

تعبیر پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) براي کسی گرایش به خوبی ها در او قوي تر است، کدام است؟ و مصداق آن بیشتر چه کسانی هستند؟  55

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

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

حاکمان کدام دوران درصدد بودند حضرت مهدي (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) را به محض تولد به قتل برسانند و این امر معلول چه بود؟  56

بنی عباس – پیامبر اکرم (ص)، امیر المؤمنین علی (ع) و سایر امامان، امام مهدي (عج) را به عنوان آخرین امام و قیام کننده علیه ظلم معرفی کرده بودند.

بنی امیه – حاکمان از اخباري که از پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) و سایر امامان، رسیده بود، مطلع بودند.

بنی عباس – ترس حاکمان از تحقق وعدة الهی، پیروزي حق بر باطل و آیندة تاریخ بود.

بنی امیه – حاکمانن از محبوبیت فراوان حضرت مهدي (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) در بین مسلمانان و غیر مسلمانان آن دوره آگاه بودند.

پویایی جامعۀ شیعه در طول تاریخ پرفراز و نشیب، در گرو گذشتۀ  ..................  و آیندة  ..................  است که نمود آن به ترتیب در   57
..................  و  ..................  آمده است.

سبز - سرخ - انتظار براي سرنگونی ظالمان - عدالت خواهی سرخ - سبز - انتظار براي سرنگونی ظالمان - عدالت خواهی

سبز - سرخ - آمادگی براي شهادت - انتظار براي سرنگونی ظالمان سرخ - سبز - آمادگی براي شهادت - انتظار براي سرنگونی ظالمان

ساده زیستن رهبر جامعه لزومًا مبنی بر مشروع نبودن زندگی اشرافی .................. و همچنین محوریت زندگی سادة ایشان .................. می باشد.  58

است - بینش عمیق ایشان نسبت به زندگی  نیست - بینش عمیق ایشان نسبت به زندگی 

نیست - الگو قرار دادن اولیاي دین  است - الگو قرار دادن اولیاي دین 

رهبري امام زمان (عج) در عصر غیبت مربوط به کدام مسئولیت ایشان است و فرمایش ایشان در نامه اي به شیخ مفید چه بود و علّت اصلی غیبت  59
ایشان چه کسانی هستند؟

والیت معنوي - ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نیست - خود مردم

مرجعیت علمی - ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نیست - ستمگران

مرجعیت علمی - بهره بردن از من در عصر غیبتم، مانند بهره بردن از آفتاب است هنگامی که پشت ابرها باشد - خود مردم

والیت معنوي - بهره بردن از من در عصر غیبتم، مانند بهره بردن از آفتاب است هنگامی که پشت ابرها باشد - ستمگران
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ذیَن َأحَسنوا الُْحسَنی َو ِزیاَدٌة»  را بیان نموده است؟ کدام مورد، مفهوم مشابه عبارت شریفۀ  «لِلَّ  60

ُة َجِمیًعا»   ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ  «َمن جاَء بِالَحَسَنِۀ َفَلُه َعشُر َأمثالِها»   «َمْن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ

ِ ُأسَوٌة َحَسَنٌۀ»    «َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َوَال ِذلٌَّۀ»   «لََقد کاَن لَُکم فی َرسوِل اهللاَّ

61  My uncle is one of the  .................. of a political party.

members observers winners viewers

62  Which of the following sentences is grammatically wrong?

She was happy to see them at the party.  You can’t learn English without making mistakes.

Let me know if you're interested in join the club. Thomas has lived in London since he was born.

63  The artists in this region are famous for producing very   .................. artworks from wood and
metal.

fluent  patient familiar   unique  

64  Many people in the world  .................. the art and skill of Iranian carpet weavers.

achieve  confuse value draw  

65  Heart disease and road accidents are two of the commonest causes of  .................. .

pain death attention addiction

66  During my illness I learned to  .................. things I never cared for earlier.

decide advise vary value

67  The region has a healthy  .................. based on services and tourism.

economy identity charity  poetry

68  Right in the middle of the small town, there was a large, ugly modern building. The underlined
word ‘ugly’ is the opposite of  .................. .

creative attractive  well-known     domestic

69  If you don’t eat anything now, you .................. hungry later.

were are will be are going

70  My grandparents have been together for over 50 years and they still  .................. !

take care  get along  keep on  spare no pain 

71  Living with a British family is usually an interesting ..................  for a foreign student.

experience  production graduation item

72  Mr. Larson speaks English fluently and is good at typing. He’s also .................. in communication
and team work.

moral social shocked skillful

73  
It is necessary for everyone in my class .................. a kind of art.

that learn learning learns to learn

74  It was amazing  ..................  the young men  ..................  on the high ocean waves.

to watch - to surf watching - surfing to watch - surf watch - surfing 
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75  The people who have taken our advice have saved themselves .................. amounts of money.

unique vast popular energetic

76  Whether diet is an important factor in this particular illness is still  .................. .

unimportant uncertain unhealthy unworthy  

77  The young boys depend heavily on their mother’s  .................. to pay for college.

income instance retirement movement  

78  The Japanese man  .................. politely and introduced himself to us.

checked reflected bowed drew

79  
My brother and I went to Paris .................. that famous museum.

visit visiting visited to visit

80  The bedrooms are decorated with Moroccan textiles, .................. and wood carving.

workshop pottery metalwork history

اگر  باشد حاصل   کدام است؟  81sinx + cosx = 1(x − )+ (x + )sin2 π

4
cos2 π

4
1

2
2√21

اگر  باشد حاصل  کدام است؟   82

گزینه  یا 

tanx + cotx =−2x + xtan4n cotn(n ∈N)

10223

حاصل  کدام است؟  83cos + cos +…+cos
π

7

2π

7

6π

7

0
1

2

−1

2
1

حاصل  برابر است با:  84( + )
1
2

αcot2

1 + αcot2

αtan2

1 + αtan2

3
2

1
1
2

2

اگر  باشد حاصل عبارت   کدام است؟  85tan = 0٫4825
∘sin − 3cos155

∘

245
∘

cos − 2 sin295
∘

65
∘

−
12

19
−

13

19
−

24

19
−

26

19

حاصل عبارت  با فرض   ، کدام است؟  86
sin + sin250∘ 700∘

cos − cos560∘ 110∘
tan = 0٫420∘

−
3

4

3

4

7

3

5

8

اگر باشد، مقدار عددي  کدام است؟!  87A = 15 + 25 + 35 + 45 + 55 + 65 + 75cos2 cos2 cos2 cos2 cos2 cos2 cos22A

57911
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اگر   باشد، مقدار  کدام است؟  88= 33 x + 5 x + 3sin2 cos2

4 x − 2 x + 1cos2 sin2
xtan2

7
9

9
7

3
7

7
3

ساده شده ي عبارت   کدام است؟  89θ θ + θ θtan2 cos2 cot2 sin2

1θsin2θcos2θtan2

حاصل عبارت   کدام است؟  90

صفر

θ(1 + 2 θ)+ (cosθ − 1) (cosθ + 1)cos2 tan2

−112

ساده شده ي عبارت   کدام است؟  91(1 − θ)(1 − θ)sin2 tan2

2 θcot22 θtan21 − 2 θcos21 − 2 θsin2

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

−1
−1
2

1
2

1

اگر    باشد، حاصل    چقدر است؟  93tanα =
1
4

sin(α − π) + 2 cos(21π + α)

3 cos( + α) + sin( − α)
11π

2
5π

2

7−17
9

−
9
7

حاصل عبارت  کدام گزینه است؟  94α − αsin4 cos4

2 α − 1sin22 α − 1cos22 α + 1sin22 α + 1cos2

اگر   باشد، حدود تغییرات  کدام است؟  95= 2m + 1 , ≤ α ≤
αcos2

1 − αcos2

− −−−−−−−−

√
5π

4
3π

2
m

[0, 1][−1,0][0, ]
1
2

[− ,0]
1
2

اگر  باشد، انتهاي کمان   در کدام ناحیه است؟  96

دوم – سوم دوم – چهارم    اول – دوم    اول – سوم  

cotα = , tanα =
m

m + 2
3m + 1

m
α

اگر  باشد، آنگاه مقدار  کدام است؟  97sinα + = 2
1

sinα
α + αsin7 cos11

212 − 2√− 22√

حاصل عبارت زیر کدام است؟   98

A = + + +sin210∘ sin240∘ sin250∘ sin280∘

1
2

13
2

2

حاصل عبارت  کدام گزینه است؟  99tan × tan ×⋯tan × tan1∘ 2∘ 88∘ 89∘

01−1
1
2

اگر  در ناحیۀ دوم باشد،  کدام گزینه است؟  100cotα =−
1
2

sin(13π + α)

5√

5
+

2 5√

5
−

5√

5
−

2 5√

5
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اگر  باشد، حاصل  برحسب  کدام است؟  101tan = − 135∘
x

2sin − sin145∘ 235∘

cos325∘x

x
2+ 2x

21
x2

+ 12
x2

حاصل عبارت  به ازاي  کدام است؟  102

صفر

+
sin2α

cos3α

sinα

cos4α
(α = )

π

10

2−22 3√

به ازاي کدام مقدار  معادلۀ  برقرار نیست؟  103k2 cot( ) cos( ) = 13√ kπ

3
kπ

3
7252628

حاصل عبارت  به ازاي  کدام است؟  104x − xcot2 tan2x =
π

12

4 3√6 3√8 3√16 3√

مقدار  کدام است؟  105+tan2 π

8
cot2 π

8
46810

در انسان،  .................. ، سلول هاي مژك دار ندارد.  106

مجراي نیم دایره کیسه ي هوایی لوله ي فالوپ نایژك انتهایی

تعداد کروموزوم ها در مراحل اسپرم زایی، در زمان .................. نصف می شود.  107

تبدیل اسپرماتوسیت اولیه به اسپرماتوسیت ثانویه تبدیل اسپرماتوگونی به اسپرماتوسیت اولیه

تقسیم اسپرماتوگونی تبدیل اسپرماتوسیت ثانویه به اسپرماتید

A
B با توجه به شکل روبرو، کدام نتیجه گیري به درستی بیان شده است؟  108

بخشی که در کادر  قرار گرفته است، یک کروماتید از کروموزوم مضاعف را نشان می دهد. 

و  نوع ژن هاي کامال شبیه هم دارند.  در حالت طبیعی نقطه 

شکل روبرو، داراي چهار مولکول  است. 

هر بازوي این شکل، یکی از والد مادري و دیگري، از والد پدري است. 

AB

DNA

یک تتراد.................. سانترومر دارد.  109

چهار جفت چهار یک جفت یک

در مورد تتراد کدام جمله صحیح است؟  110

چهار کروموزوم همتا که مجاور هم قرار دارند. یک کروموزوم که چهار سانترومر دارد.

یک جفت کروموزوم همتا و مضاعف که از طول، مجاور و متصل هستند. دو جفت کروموزوم همتا و دو کروماتیدي که از طول، مجاور و متصل هستند.

در مورد طرح سادة تقسیم میوز، زیرنویسی کدام شکل درست است؟  111

تلوفاز پروفاز آنافاز متافاز

در کدام یک از مراحل تقسیم میوز، پوشش هسته تجزیه می شود، کروموزوم هاي همتا که هر کدام دو کروماتید دارند، از طول درکنار هم قرار  112
می گیرند و ساختاري چهار کروماتیدي را پدید می آورند که تتراد نام دارد؟ (با تغییر)

I تلوفاز I پروفاز II متافاز II آنافاز
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در شرایط عادي، کدام در تقسیم میوز هرگز اتفاق نمی افتد؟  113

دو بار همانندسازي در کروموزوم ها همانندسازي سانتریول ها

استقرار کروموزوم هاي همتا در کنار هم تفکیک کروماتیدها

کدام اعمال در تقسیم دوم میوز صورت می گیرد؟ (با تغییر)  114

جدا شدن کروماتیدها - دو برابر شدن تعداد سانترومرهاي سلول  تقسیم سانترومرها - جدا شدن همتاها

جدا شدن همتاها - انتقال کروموزوم ها به قطبین انتقال همتاها به قطبین - جدا شدن کروماتیدها

به طور معمول در تنظیم چرخۀ یاخته اي، از .................. تا .................. نقطۀ وارسی اصلی وجود ندارد. (با تغییر)  115

مرحله اي که یاخته ها آمادة مرحلۀ تقسیم می شوند - از بین رفتن پوشش هسته آغاز نخستین مرحلۀ رشد- همانند سازي 

-  تا آغاز همانند سازي اندامکی  آغاز همانند سازي  پایان مرحلۀ سنتز- تک کروماتیدي شدن کروموزوم ها

DNA

DNA

در یک سلول زایندة اسپرم انسان، کدام پدیده ها در هر دو مرحلۀ تقسیم میوز روي می دهند؟ (با تغییر)  116

همانندسازي و تقسیم سانترومر تشکیل دوك و تقسیم سانترومر

تشکیل دوك و تقسیم سانتریول DNAهمانند سازي سانتریول و همانندسازي 

در چه مرحله اي از تولید گامِت مگس میوه، هستۀ سلول فقط، داراي کروموزوم هاي غیرهمتا و دو کروماتیدي است؟  117

پروفاز  تلوفاز  تلوفاز  IIIIIمتافاز 

سانتریول در سلول هاي جانوري ..................  118

داراي تعدادي لولۀ کوچک تر پروتئینی هستند که در نُه دستۀ سه تایی سازمان یافته اند.  

در مرحلۀ وقفۀ اول، دو جفت است که عمود بر هم اند.  

ساخته شدن ریزلوله هاي پروتئینی رشته هاي دوك را موجب می شود.

در مرحلۀ پیش از تقسیم، در قطبین سلول یافت می شود.  

کدام گزینه دربارة همۀ رشته هاي دوك موجود در یک سلول مریستمی گیاه توت فرنگی، درست است؟ (با تغییر)  119

به سانترومر کروموزوم ها متصل می گردند. تا صفحۀ میانی سلول ادامه می یابند.

در حرکت و جدا شدن صحیح کروموزوم ها اهمیت دارد. در پی حرکت جفت سانتریول ها شکل می گیرند.

نمی توان گفت که ..................  120

هورمون تستوسترون، همانند هورمون پاراتیروئیدي در هر دو جنس زن و مرد دیده می شود.

یاخته هاي بیضه اندام هدف، هورمون ترشح شده از هیپوتاالموس نیستند، اما یاخته هاي هیپوتاالموس اندام هدف، هورمون ترشح شده از بیضه هستند.  

درتنظیم ترشح هورمون تستوسترون، افزایش مقدار هورمون تستوسترون یا اثرات آن، باعث افزایش بیشتر هورمون تستوسترون می شود. 

اسپرم ها در خارج از بیضه، داراي توانایی تحرك می شوند. 

در مورد دستگاه تناسلی مرد، کدام گزینه نادرست است؟  121

سلول هاي بینابینی داراي  کروموزوم بوده و فعالیت خود را از دوران بلوغ آغاز می کنند.

هیپوتاالموس همانند هیپوفیز در فعالیت اسپرم سازي نقش دارد.

اسپرم ها با کمک انقباض ماهیچه هاي صاف جدار لولۀ اسپرم بر حرکت کرده و از طریق میزناي از بدن خارج می شوند.

تعداد غدد برون ریز در دستگاه تولیدمثلی مرد  عدد می باشد که اسپرم فقط از میان یکی از آن ها عبور می کند.

46

5{ اووسیتفولیکول و تمایزرشد با توجه به شکل روبرو چند مورد از موارد زیر رو به افزایش است؟         122

الف- غلظت هورمون در خون  
ب -ضخامت دیوارة داخلی رحم 

ج- غلظت هورمون پروژسترون در خون      
د- تعداد یاخته هاي دیپلوئید

چهار مورد             سه مورد             دو مورد             یک مورد            

FSH
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کدام ویژگی در مورد فولیکول بالغ، به نادرستی بیان شده است؟     123

هم یاخته دیپلوئید و هم یاخته هاپلوئید دارد.  

حفره مایع درون آن نسبت به فولیکول نابالغ، بزرگ تر است.

در بخش میانی تخمدان قرار می گیرد.  

LHدر سطح یاخته هاي فولیکولی اش، گیرنده هایی وجود دارند که هورمون  به آنها متصل می شود.

کدام یک از گزینه هاي زیر، زودتر از وقایع دیگر روي داده است؟  124

تشکیل الیه هاي زایندة جنینی

تشکیل توده یاخته هاي درونی

تشکیل تودة یاخته اي تقریبا به اندازه تخم 

تشکیل یاخته هاي بنیادي تخصص یافته که توانایی تبدیل شدن به یاخته هاي متفاوت را دارد. 

کدام گزینه نادرست است؟  125

در مرگ برنامه ریزي شده ابتدا پروتئین هایی درون یاخته تخریب می شوند، سپس عالئمی به یاخته ارسال می گردد.

در بافت مردگی، یک عامل تصادفی سبب مرگ یاخته می شود.

) و نهایتا حذف یاخته هاي آسیب دیده در اثر مرگ برنامه ریزي شده می شود.   در آفتاب سوختگی، اشعۀ فوق بنفش سبب آسیب به دنا (

پردة بین انگشتان پا در جوجه اردك در اثر مرگ برنامه ریزي شده از بین نمی رود.  

DNA

براي جلوگیري از فعال شدن فولیکول هاي جدید در مرحله ي لوتئال، ترشح کدام کاهش می یابد؟(با تغییر)  126

استروژن و پروژسترون استروژن و  پروژسترون و     , F SHLHLHF SH

به طور معمول در یک فرد سالم، کدام گزینه دربارة یاخته هاي حاصل از مام یاخته اولیه (اووسیت اولیه) که از تخمدان آزاد می شوند و به تدریج از  127
بین می روند، صحیح است؟

هر کروموزوم هسته، از دو نیمه که همانند یکدیگرند، ساخته شده است.  فقط یک جایگاه مربوط به هر صفت را دریافت کرده اند.

کروموزوم هاي هر یاخته، از نظر شکل، اندازه و محتوي ژنتیکی دو به دو مشابه اند. فقط تحت تأثیر هورمون هاي هیپوفیزي و هیپوتاالموسی به وجود آمده اند.

در لوله هاي اسپرم ساز یاخته هاي .................. همانند .................. دیپلوئید هستند.  128

سرتولی - اسپرماتوسیت ثانویه  اسپرماتوگونی - اسپرماتوسیت اولیه  اسپرماتوسیت اولیه - اسپرم  اسپرماتید - اسپرم 

کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟   129

مقدار سیتوپالسم اسپرم نسبت به اندازة یاخته، کمتر از همین نسبت در تخمک است. 

حرکت تخمک برخالف اسپرم بدون کمک محیط اطراف امکان پذیر نیست. 

اسپرم ها هنگام ورود به اپی دیدیم توانایی حرکت ندارند. 

pHغدد پیازي میزراهی در تنظیم  مسیر عبور اسپرم نقش ایفا می کند.

در کدام جمله، کلمه اي که زیر آن خط کشیده شده، نادرست است؟  130

در تلوفاز همۀ تقسیم هایی که به طور مستقیم تولید گامت در گیاهان می کنند، هر کروموزوم، از یک مولکول  تشکیل شده است. 

در پروفاز تمام تقسیم ها، ریزلوله هاي پروتئینی براي حرکت و جدا شدن صحیح کروموزوم ها شکل می گیرد.

در متافاز بعضی از تقسیم ها، رشته هاي دوك به کروموزوم هاي دو کروماتیدي متصل می شوند.

در آنافاز بعضی از تقسیم ها، کروموزوم هاي با محتواي ژنی یکسان از یکدیگر جدا می شوند.

DNA

سلول هاي سازندة ماده اي که با تأثیر بر دیوارة رحم سبب می شود دیوارة آن ضخیم و پرخون شود، ..................  131

درون تخمدان یافت می شوند.

قادرند هورمون ترشح کنند که باعث انجام اولین تقسیم میوزي اووسیت هاي اولیه شود.

پس از تخمک گذاري به طور کلی از بین می روند.

Fدر هفتۀ قبل از تخمک گذاري بر میزان ترشح  خود می افزایند. SH
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هر هسته سلول مریستمی در درخت زیتون، در هر مجموعه کروموزومی خود  ..................  132

46462323 کروموزوم همتا دارد. کروموزوم غیرهمتا دارد. کروموزوم همتا دارد. کروموزوم غیرهمتا دارد.

کدام سلول  هاپلوئید در لولۀ اسپرم ساز از تقسیم سیتوپالیسم سلول قبلی خود حاصل نمی شود؟  133

اسپرم ها یاخته هایی که از میتوز اسپرماتوگونی حاصل شده اند.

اسپرماتیدها یاخته هاي هاپلوئید با کروموزوم هاي مضاعف 

کدام هورمون به هیچ یک از  عبارت زیر مربوط نمی شود؟   134
الف) باعث تولید اسپرم ها در لوله هاي اسپرم ساز می شود.  

ب) مصرف طوالنی مدت آن باعث تضعیف سیستم ایمنی می شود. 
ج) کاهش آن می تواند باعث کاهش بازجذب سدیم از لوله هاي نفرونی شود.

تستوسترون آزاد کننده کورتیزول کلسی تونین

3

به طور معمول  ..................  135

تعداد یاخته هاي ترشح کنندة تستوسترون از یاخته هاي زایندة اسپرم بیش تر است.

یاخته هاي سرتولی که در دیوارة لوله هاي اسپرم بر وجود دارند تمایز اسپرم ها را هدایت می کنند.

اسپرماتوگونی ها در نزدیک سطح داخلی لوله هاي اسپرم ساز قرار گرفته اند.

یاخته هاي تغذیه کنندة اسپرم ها در محل تولید آن ها از اسپرماتیدها بزرگ تر هستند.

در انسان در مرحله اي از تقسیم سلولی که کاریوتیپ تهیه می شود  ..................  136

کروموزوم ها با حداکثر فشردگی در استواي هسته ردیف شده اند. همه رشته هاي دوك به سانترومر کروموزوم ها متصل شده اند.

کروماتیدها در مجاورت شبکۀ آندوپالسمی قرار دارند. نوکلئوزوم ها در مجاورت اندامک هاي درون سلولی قرار دارند.

در یاخته هاي لنفوئیدي انسان  ..................  مورد از موارد زیر در اینترفاز و  ..................  مورد در طی تقسیم میتوز رخ می دهد.   137
الف) دو برابر شدن ماده ژنتیکی سلول       ب) دو برابر شدن تعداد سانترومرها 

ج) ایجاد کمربند انقباضی در غشاي سلول    د) افزایش تعداد ریزلوله هاي پروتئینی

2 − 21 − 22 − 13 − 1

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟    138
در تقسیم میتوز یک سلول بافت پوششی پوست، در مرحله  ..................

تلوفاز برخالف پروفاز، گروهی از ریزلوله هاي پروتئینی درون سلول مجددا تشکیل می شوند. 

پرومتافاز، همانند آنافاز، به هر کروموزوم، دو دوك تقسیم متصل است.

متافاز، همانند آنافاز، تعداد کروموزوم ها با کروموزم هاي سلول آغازگر تقسیم، برابرند.

آنافاز برخالف متافاز، ریزلوله هاي پروتئینی کشیده شده به استواي سلول، اختالف طول بیشتري با هم دارند.

در دستگاه تولیدمثل در مرد .................... براي .................... الزم است.  139

غددي در پشت مثانه - کسب توانایی تحرك - در اسپرم ها قبل از خروج از بدن

میتوکندري هاي فراوان در تنه اسپرم- تامین انرژي جهت حرکت اسپرم در لوله هاي اسپرم ساز

شبکه اي از رگ هاي کوچک در کیسه بیضه- بهبود کارکرد لوله هاي اسپرم ساز و فعالیت اپیدیدیم

LHترشحات سلول هاي بینابینی و سرتولی- تنظیم میزان ترشح  از غده هیپوفیز پیشین

همه موارد زیر نادرست است به جز گزینه ....................      140

میزان هورمون هاي  و   پس از جایگزینی جنین در آندومتر افزایش پیدا نمی کنند.

نمی توان گفت که بافت فولیکولی و آندومتر، بافت هدف هورمون استروژن می باشند.

نمی توان نقشی مانند هورمون هاي آزاد کننده هیپوتاالموس را از هورمون ترشح شده از تروفوبالست انتظار داشت.

می توان گفت که اولین جسم قطبی و اووسیت ثانویه همواره از نظر عدد کروموزومی با یکدیگر یکسان هستند.

LHF SH
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در فرایند برخورد اسپرم با اووسیت و انجام لقاح ..................  141

همزمان با برخورد اسپرم با الیه داخلی اووسیت، کیسه آکروزوم پاره می شود. آکروزوم نقشی در نفوذ اسپرم در الیه بیرونی تخمک ندارد.

همزمان با عبور اسپرم از الیه ژله اي و شفاف اطراف اووسیت، لقاح شروع می شود. براي تشکیل جدار لقاحی، ریز کیسه ها وارد الیه داخلی تخمک می شوند.

چند مورد از موارد زیر عبارت روبرو را به طور نامناسب تکمیل می کنند؟ «در یک مرد سالم و بالغ، غده هایی که  .................. »   142
الف- در زیر مثانه قرار دارند همانند شش ها حالت اسفنجی دارند. 

ب- در پشت مثانه قرار دارند در بلوغ اسپرم ها نقش دارند . 
ج- اسپرم تولید می کنند یاخته هاي بینابینی دارند. 

د- یاخته هاي سرتولی دارند هورمون جنسی تولید می کنند.

چهار مورد سه مورد  دو مورد  یک مورد 

همۀ یاخته هاي حاصل از ..................  در دیوارة لوله هاي اسپرم ساز یک مرد سی سالۀ سالم، ..................  143

میتوز اسپرماتوگونی – با ایجاد ساختارهاي چهار کروماتیدي، اسپرماتوسیت ثانویه به وجود می آورند.

میتوز یاخته هاي دیپلوئید – در مسیر اسپرم زایی به تولید یاخته هاي جنسی می پردازند. 

میوز اسپرماتوسیت  اولیه - داراي فام تن هایی با دو نیمۀ یکسان از نظر نوع ژن هستند.

میوز اسپرماتوسیت ثانویه - به هم چسبیده و فاقد زائدة حرکتی می باشند.

کدام گزینه دربارة همۀ رشته هاي پروتئینی دوك تقسیم که در یک یاختۀ پارانشیمی گیاه آلبالو قرار دارند، درست است؟  144

درپی حرکت ساختارهاي پروتئینی عمود بر هم شکل می گیرند. به بخش پروتئینی قرار گرفته در میانۀ کروماتیدها متصل می شوند.

تا سطح استوایی یاخته امتداد پیدا می کنند. تولیدشان توسط ژن هاي موجود در هسته کنترل می شود.  

در مورد نوعی تقسیم یاخته در بدن انسان که تعداد کروموزوم هاي یاخته هاي جدید با یاختۀ مادر برابر است، می توان گفت  ..................  از  145
مرحله اي از تقسیم که در آن  ..................  .

بعد – فام تن ها به حداکثر فشردگی می رسند، آغاز تشکیل رشته هاي دوك مشاهده می شود.

قبل – فام تن ها به کمترین فشردکی ممکن می رسند، تعداد فام تن هاي یاخته افزایش می یابد.

قبل – پروتئین اتصالی کروماتیدها به هم، تجزیه می شوند، فام تن هاي تک کروماتیدي به دو طرف یاخته کشیده می شوند.

بعد - پوشش شبکۀ آندوپالسمی، کامال تجزیه می گردد، اتصال گروهی از رشته هاي دوك به سانترومر فام تن ها آغاز می شود.

12Ω2Ω

10Ω

4 56 ΩΩΩ

a b

مقاومت معادل بین  و  چند اهم است؟  146ab

510

1520

I(A (

V(v (

B

A

10 20

2

0

نمودار شدت جریان عبوري از دو مقاومت  برحسب اختالف پتانسیل دو سر مقاومت  مطابق شکل است. مقاومت  چند برابر  147

مقاومت  است؟

B,AB,AB

A

25

1
2

1
5

 

ƱR = 5

V

=Ɛ 12v r Ʊ= 1,

در شکل داده شده ولت سنج چند ولت را نشان می دهد؟  148

10

12

6

5
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روي اتوهاي برقی  و  به ترتیب مقدارهاي  و  و  و  ثبت شده است. اگر مقاومت اتوها به ترتیب   149

و  باشد نسبت  کدام است؟

AB200V )(600W200V )(400WRA

RB

RA

RB

3
4

4
3

3
2

2
3

یک باتري به نیروي محرکۀ  ولت را که مقاومت درونی آن  است، به مقاومت  می بندیم. جریانی به شدت  از آن عبور می کند. افت  150

پتانسیل در مقاومت درونی  افت پتانسیل در مقاومت خارجی است.  مقاومت  چند اهم است؟

6rR0٫2A

1
9

(Ir = IR)
1
9

R

15202730

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  151

محرکه ي آن است؟

r
r

2

1
3

1
2

2
3

3
4

R

=Ɛ 12v r Ʊ= 1,

AA

 

در شکل داده شده اگر مقاومت  را افزایش دهیم مقادیري که آمپرسنج و ولت سنج نشان می دهند به ترتیب نسبت به حالت اول چگونه  152
خواهد بود؟

کمتر، کمتر

بیشتر، کمتر

کمتر، بیشتر

بیشتر، بیشتر

R

R4=5Ω

ε

r

=30V

=1Ω

R1=8Ω

R2=12Ω

R3=24Ω

در مدار شکل روبه رو، مقدار گرمایی که در مدت  ثانیه در مقاومت  تولید می شود، چند ژول است؟  153100R3

600

3600

3750

21600

ولتاژ باتري یک وسیله  است. باتري در مدت  دقیقه،   انرژي به مدار وسیله می دهد. باتري باعث عبور تقریبًا چند میلی آمپر  154
جریان در مدار شده است؟

4٫5V302٫25J

0٫50٫280٫250٫36

R =8Ω3R =12Ω2

R =6Ω1
R =20Ω4

ε =12V

R =6Ω5

در مدار شکل زیر جریان  خروجی از باتري چقدر است؟  155I

0٫89A

1A

2A

0٫8A

15
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ε =15V
R =8Ω

R =12Ω

1

2

r =0
R =24Ω3

R = 6Ω4

در شکل زیر، جریان عبوري از مقاومت  و توان مصرفی  عبارتست از:  156R2R4

27 W − 0٫5A

27 W − 1A

13٫5 W − 1A

13٫5 W − 0٫5A

450

Vε =9

Ω=r 2
A

سیمی با مقاومت  را به صورت دایره اي مانند شکل درمی آوریم و به یک باتري متصل می کنیم. در این حالت آمپرسنج چند آمپر را نشان  157
می دهد؟

64Ω

1A2A

3A4A

I
ε

r
I1

A
B

در شکل زیر، اگر لغزنۀ رئوستا را از  به سمت  ببریم،  و  به ترتیب چگونه تغییر می کنند؟  158

افزایش، کاهش  کاهش، کاهش 

افزایش، افزایش  کاهش، افزایش 

ABII1

R

2Ω

ɛ ɛ
4Ω

V
_ ++_

در مدار مقابل، ولت سنج عدد صفر را نشان می دهد. مقاومت  چند اُهم است؟  159

صفر

R

1

23

روي یک المپ عدد هاي  و  ثبت شده است. اگر این المپ به اختالف پتانسیل  وصل شود، با فرض ثابت ماندن مقاومت  160

المپ، در مدت  ساعت چند کیلووات ساعت انرژي مصرف می کند؟

220V100W200V

11

10
121

10
11

1011

 

V( V (

I ( A (

6
5

1 1/5

شکل زیر قسمتی از نمودار اختالف پتانسیل دو سر باتري برحسب جریان عبوري از آن است، نیروي محرکۀ باتري و مقاومت درونی آن  161
به ترتیب چند ولت و چند اهم است؟

1٫6 ، 51٫5 ، 8

2 ، 62 ، 8

V( V (

I ( A (

A

B

3
2

1

 

نمودار  براي دو نوع رساناي  و  در شکل رسم شده است. اگر دو رسانا را به طور متوالی ببندیم، نمودار آن ها کدام یک از خط هاي  162
رسم شده خواهد بود؟

بستگی به شیب خط هاي  و  دارد. 

I − VAB

12

3AB

16
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در مدار شکل مقابل، مقاومت رئوستا  و توان خروجی باتري بیشینه و برابر  وات است. اگر مقاومت رئوستا به  برسد، توان خروجی  163
باتري چند درصد کاهش می یابد؟

 درصد  درصد 

 درصد  درصد 

4Ω1006Ω

24

9698

( (2

( (1

ɛ r =0

Ω12

Ω6 Ω8
k

 

) قرار گیرد، توان خروجی باتري  ) قرار دارد و توان خروجی باتري  است. اگر کلید در حالت ( در مدار شکل زیر، ابتدا کلید در حالت (  164

 می شود.  چقدر است؟

1P12

P2
P2

P1

2
2
3

1
2

1
3

 

در مدار شکل زیر  المپ مشابه وجود دارد. کلیدها یکی پس از دیگري بسته می شود. به ترتیب از راست به چپ اعدادي که ولت سنج و  165

آمپرسنج نشان می دهد و شدت نور المپ شمارة  چگونه تغییر می کند؟

افزایش می یابد. - کاهش می یابد. - تغییر نمی کند.

ثابت می ماند. - ثابت می ماند. - افزایش می یابد.

ثابت می ماند. - افزایش می یابد. - تغییر نمی کند.

کاهش می یابد. - ثابت می ماند. - کاهش می یابد.

8

4

 

A

V

rε , =0

در مدار شکل زیر تمامی مقاومت ها  اهمی می باشند. کلیدها را یکی پس از دیگري می زنیم. نمودار توان مصرفی کل مدار برحسب شدت  166
جریان این مدار کدام است؟

  
P

I

   
P

I

   

P

I

   
P

I

 

60
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R1= R1

R2= R2

R 3= R2

R4= R2

R5= R2

k

ε r, =0

در مدار شکل زیر اگر کلید  بسته شود اختالف پتانسیل مقاومت  چگونه تغییر می کند؟  167

تقریبًا  درصد افزایش می یابد.

 درصد افزایش می یابد.

درصد افزایش می یابد.

تغییر نمی کند.

KR1

33

50

75

ε

R1

R3

R2

K1

K2

r =0

در کدام یک از حالت هاي زیر، توان مصرفی مجموعه بیشتر است؟  168

کلید  باز و کلید  بسته باشد.  

کلید  باز و کلید  بسته باشد.  

هر دو کلید باز باشند.  

هر دو کلید بسته باشند.  

k1k2

k2k1

 

،  ولت است. پتانسیل نقطۀ  چند ولت می باشد؟ در مدار زیر اختالف پتانسیل دو سر باتري شمارة   169(2)6A

40

30

20

10

 

در مدار شکل داده شده، ولت سنج ایده آل عدد  را نشان می دهد. در این صورت اختالف پتانسیل دو سر مقاومت  چند ولت است؟  17056VR

4V

8V

12V

16V

آنتالپی

??

??

??
z

y
x

، ، واکنش شماره  .................. و به جاي نماد  ، واکنش شماره  .................. به جاي نماد  با توجه به شکل زیر از کتاب درسی به جاي نماد   171
واکنش شماره  .................. باید قرار گیرد.    

xyz

1) A + B → C

2) C + B → D

3) A + 2B → D

ΔH = −100 kJ∘

ΔH = −50 kJ∘

ΔH =?∘

3 , 2 , 1

1 , 2 , 3

2 , 3 , 1

3 , 1 , 2

با توجه به واکنش هاي زیر،  واکنش نمادین:  برابر چند کیلوژول بر مول است؟  172ΔHA → D

A → B ;  ΔH =+45٫2kJ  ,   C → B ;  ΔH =+64٫8kJ  ,   C → D ;  ΔH =−150kJ

−65−169٫6−195٫6−40

18
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با توجه به واکنش هاي زیر،  واکنش:  (گرافیت)  ، چند کیلوژول است؟  173

 (گرافیت) 

ΔH∘+2 (g)⟶C (g)H2 H4C

+ (g)⟶C (g),Δ =−393٫5kJO2 O2 H ∘C

(g) + (g) → O (g),ΔH =−285٫9 kJH2
1
2

O2 H2

C (g) + 2 (g) → C (g) + 2 O (g),ΔH =−890 kJH4 O2 O2 H2

−75٫3−84٫3−89٫7−97٫9

کدام واکنش بدون نیاز به کاتالیزگر در صنعت و آزمایشگاه انجام میشود؟   (با کمی تغییر)  174

 

2S (g) + (g) → 2S (g)O2 O2 O3(g) + 3 (g) → 2N (g)N2 H2 H3

2 (aq) → 2 O(l) + (g)H2O2 H2 O2CaC (s) → CaO(s) + C (g)O3 O2

باتوجه به واکنشهاي زیر:   175

  

 واکنش:  ، چند کیلوژول است؟

C (g)→ C(s, ) + 2 (g),ΔH =+680kJF4 گرافیت F2

2C(s, ) + 2 (g)→ (g), ΔH =+52٫3kJگرافیت H2 C2H4

(g) + (g)→ 2HF (g) , ΔH =−537kJH2 F2

ΔH(g) + 6 (g)→ 2C (g) + 4HF (g)C2H4 F2 F4

−2564٫3−2564٫6−2486٫3−2474٫6

بنا به تعریف انرژي تبادل شده در کدام واکنش انرژي پیوند   محسوب می شود؟  176H − F

2HF (g) + → (g) + (g)q1 H2 F2(g) + (g) → 2HF (g) +H2 F2 q2

H(g) + F (g) → HF (g) + q3HF (g) + → H(g) + F (g)q4

با توجه به داده هاي جدول زیر   واکنش  برحسب   کدام است؟   177ΔH+ 3 → 2NN2 H2 H3kcal

N ≡ N

225
H − H

104
N − H

93
پیوند

(kcal ⋅ mo )l−1 انرژی پیوندی

2110٫5−10٫5−21

اگر انرژي پیوندهاي   و  و  را به ترتیب  و  و  کیلوکالري بر مول در نظر بگیریم واکنش   178

گرماگیر است یا گرماده؟  آن چند کیلوکالري است؟

گرماده،  گرماده،  گرماگیر،  گرماگیر، 

NOO2N2150120225+ → 2NON2 O2

ΔH

+45+22٫5−22٫5−25

انرژي پیوندي   برابر  کیلوکالري بر مول است. در کدام یک از واکنش هاي زیر محتواي انرژي سیستم به اندازة  کیلوکالري  179
کاهش می یابد؟ (همۀ اجزا گازي شکل هستند.)

HBr8282

+ B → HBr
1
2

H2
1
2

r2HBr → + B
1
2

H2
1
2

r2HBr → H + BrH + Br → HBr

19
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در کدام گزینه نام ماده با فرمول پیشنهادي مطابقت دارد؟  180

اتیل بوتانوات:  

 

CH2CH 3 CH2 CH2 CH2 CH CH 3

C
O H

 هپتانون:

استیک اسید: 

CHO

بنزآلدهید:

C − C − C − O − − C − CH3 H2 H2 C
||
O

H2 H3

2−

H − − − − O − H

H

|

C

|

H

H

|

C

|

H

C

||

O

چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟    181
الف) تنها نقش غذا در بدن انسان تأمین انرژي فعالیت هاي ارادي و غیرارادي است. 

ب) اگر دماي مقداري آب در اثر سوختن یک گرم گردو دو برابر شود دماي همان مقدار آب در اثر سوختن دو گرم گردو چهار برابر می شود. 
پ) مقدار گرماي حاصل از سوختن عالوه بر جرم ماده به نوع ماده نیز بستگی دارد. 

ت) ترموشیمی تنها شاخه اي از شیمی است که به افزایش زمان ماندگاري و ارزش غذایی خوراکی ها تولید بیشتر و سریع تر مواد غذایی و تغییر یا بهبود
دادن بو و مزة خوراکی ها می پردازد.

1234

به جرم هاي یکسان از اتانول – اکسیژن و نقره گرماي برابري داده می شود. اگر حالت مواد تغییر نکند، کدام گزینه دربارة تغییر دماي این سه  182
ماده درست است؟

نقره >  اتانول > اکسیژن اکسیژن >  اتانول > نقره نقره >  اکسیژن > اتانول اتانول >  اکسیژن > نقره

چه تعداد از مطالب زیر در مورد یخچال صحرایی درست است؟   183
الف) آب موجود در شن خیس در بدنۀ سفالی ظرف درونی نفوذ کرده و تبخیر می شود. 

ب) از ویژگی هاي یخچال صحرایی این است که تبخیر آب به سرعت انجام می شود. 
پ) تبخیر آب که با جذب گرما همراه است، باعث افت دما شده و فضاي درونی دستگاه همراه با محتویات آن را خنک می کند. 

ت) یخچال صحرایی با وجود ساده و ارزان بودن هنوز به صورت گسترده تولید و فراگیر نشده است.

1234

در چه تعداد از واکنش هاي زیر پایداري فرآورده ها بیشتر از پایداري واکنش دهنده هاست؟   184
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
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C H O

با توجه به شمار اتم هاي تشکیل دهندة یک مولکول از یک مادة شیمیایی (مطابق شکل)، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ (باتغییر)    185

  

 به مولکول بنزالدهید مربوط است. 

 می تواند یک هیدروکربن زنجیري سیرشده باشد. 

 به تقریب  درصد جرم آن را اکسیژن تشکیل می دهد. 

 نسبت جرم اتم هاي کربن به جرم اتم هاي هیدروژن در آن، برابر  است.

(H = 1, C = 12, O = 6 : g.mo )l−1

∙

∙

∙35٫56

∙13٫5

1234

با توجه به آنتالپی پیوندها و واکنش  زیر کدام هیدروکربن زیر پایدارتر است و  این واکنش، چند کیلوژول است؟   186

 

CH2
CH2 CH2

CH2
CH2

CH2

 
پیوند 

انرژي 

سیکلوهگزان،  هگزان،  سیکلوهگزان،  هگزان، 

ΔH

+H2C − C − C − C − C − C →H3 H2 H2 H2 H2 H3

H − HC − HC − C

kJ ⋅ mol−1436412348

−40−40+40+40

معادلۀ واکنش پیوند  به صورت .................. بوده که بر اساس آن، میانگین آنتالپی پیوند  برابر  .................. است و براي  187

شکستن تمام پیوند هاي موجود در  گرم از این ماده .................. کیلوژول گرما، .................. می شود. 

C (g)H4(C − H)

3٫2

 (C = 12,H = 1 : g ⋅ mo )l−1

،332kJ ،415kJ ،C (g) + 1660kJ → C(g) + 4H(g)مصرف H4،1660kJ ،415kJ ،C (g) → C(g) + 4H(g) + 1660kJمصرف H4

،1660kJ ،415kJ ،C (g) + 1660kJ → C(g) + 4H(g)آزاد H4،332kJ ،415kJ ،C (g) + 1660kJ → C(s) + 4H(g)آزاد H4

چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟   188
الف) اسفناج و عدسی منابع سرشار از آهن می باشند. 

ب) در دهۀ اخیر میزان تولید غالت بیش از میزان بهره برداري آن ها بوده است. 
پ) مصرف بی رویۀ نان، برنج و نمک در ایران منجر به بیماري دیابت بزرگسالی شده است. 

ت) برخالف جابه جایی یون ها و مولکول ها از دیوارة سلول، حرکت ماهیچه ها و ارسال پیام عصبی نیاز به انرژي دارد.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

189  آلدهید موجود در دارچین و بادام در چند مورد از ویژگی هاي زیر با یکدیگر متفاوت هستند؟ 
(شمار جفت الکترون هاي پیوندي - شمار جفت الکترون هاي ناپیوندي - ساختار حلقوي - شمار اتم هاي کربن - شمار اتم هاي هیدروژن)

   4321

متیل  هیدرازین در موتور شاتل هاي فضایی با دي نیتروژن تترااکسید واکنش می دهد و به عنوان پیشرانه استفاده می شود. (  190

) شدت واکنش این دو ماده به قدري باالست که دماي شعله تا 

کلوین افزایش می یابد. چنانچه فرآورده ها در فشار جو تا دماي  سردشوند، به ازاي مصرف  گرم متیل هیدرازین،  ژول انرژي آزاد

( می شود.  این واکنش را برحسب کیلوژول محاسبه کنید. (

C (l) + (l)→ C (g) + 3 O(l) + (g)H6N2
5
4

N2O4 O2 H2
9
4

N23000

C25∘0٫1750

ΔHC = 12,H =−1,N = 14 g

mol

125140345435
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چند مورد از مطالب زیر در مورد دو ترکیب زیر درست هستند؟      191

  ترکیب هاي «آ» و «ب» به ترتیب در دارچین و زردچوبه وجود دارند. 

 ترکیب «ب» داراي گروه هاي عامل کتونی، آلکنی و آروماتیک است. 

 درصد جرمی هیدروژن در ترکیب «آ» بیش تر از ترکیب «ب» است. 

 شمار پیوندهاي  در ترکیب «ب»  برابر ترکیب «آ» می باشد. 

 از سوختن کامل هر مول ترکیب «ب»،  مول آب تشکیل می شود.

  

(H = 1,C = 12,O = 16 : g ⋅ mo )l−1

∙

∙

∙

∙(C − H)1٫5

∙7

2134

کدام گزینه در مورد گروه هاي عاملی نادرست است؟   192

همۀ مواد آلی شامل گروه هاي عاملی گوناگون هستند.

خواص و رفتار مواد آلی را گروه هاي عاملی آن ها تعیین می کنند.

جرم مولی گروه عاملی کربوکسیل بیشتر از گروه عاملی استري است.

گروه عاملی اتري برخالف گروه عاملی الکلی و همانند گروه عاملی کتونی نمی تواند بین مولکول ها پیوند هیدروژنی برقرار کند. 

(C = 12،H = 1،O = 16g ⋅ mo )l−1

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 

اگر در یک کوزه  گرم آب داشته باشیم و  گرم آن تبخیر شود با فرض آن که همۀ انرژي الزم براي تبخیر را از آب موجود در کوزه  194

بگیرد دماي آب درون کوزه چند درجه کاهش می یابد؟ (گرماي تبخیر یک مول آب در دماي کوزه را برابر  و گرماي ویژة آب را برابر 

 درنظر بگیرید.) 

 

1004٫5

44kJ

4٫2J/g C⋅∘

(H = 1 O = 16g٫ mol)و

26٫1927٫1926٫4227٫42

کدام یک از واکنش هاي زیر بیانگر آنتالپی پیوند نیست؟  195

HCl(g) → H(g) + Cl(g)N − H(g) → N(g) + H(g)C − H(g) → C(g) + H(g)O(l) → 2H(g) + O(g)H2

کدام گروه از مواد موجود در غذا به گلوکز شکسته می شوند؟  196

کربوهیدرات ها پروتئین ها ویتامین ها چربی ها
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با توجه به واکنش هاي گرماشیمیایی زیر:   197

 

)، چند مول گاز  گرماي سوختن هر گرم آمونیاك با گرماي سوختن چند گرم کربن دي سولفید برابر است و سوختن هر مول آمونیاك در واکنش (

( تولید می کند؟ (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید، 

(I)C (l) + (g)→ C (g) + S (g)S2 O2 O2 O2

(II)N (g) + (g)→ (g) + O(l)H3 O2 N2 H2

,ΔH =−1075kJ

,ΔH =−1530kJ( معادلۀ واکنش ھا موازنھ شود(
II

H = 1,C = 12,N = 14,S = 32 : g ⋅ mol−1

1, 1٫592, 2٫190٫5, 1٫592٫25, 2٫19

اگر ظرفیت گرمایی ویژه ماده  از  بیشتر باشد و به هر دو ماده با دماي اّولیه یکسان به مقدار مساوي گرما بدهیم و دو ماده را به هم نزدیک  198

کنیم، گرما از ماده  به  منتقل می شود. کدام نتیجه گیري درست است؟

ظرفیت گرمایی  بیشتر از  است.  جرم  بیشتر از  است. 

دماي  در طی این فرایند همواره افزایش یافته است.  دماي نهایی  از  بیشتر است. 

AB

AB

BAAB

ABA

چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟   199

الف) هر ژول تقریبًا برابر  است. 
ب) در تغییر حالت فیزیکی مواد چون دما تغییر نمی کند پس انرژي مواد نیز ثابت می ماند. 

پ) سوختن هر مول الماس انرژي بیشتري نسبت به سوختن گرافیت تولید می کند. 
ت) سرعت جاري شدن انرژي گرمایی به ظرفیت گرمایی ویژه مواد بستگی دارد. 

ث) گرماده یا گرماگیر بودن واکنش هاي شیمیایی به دماي آن ها وابسته است.

0٫24cal

1234

به  میلی لیتر محلول پتاسیم هیدروکسید، مقدار کافی فسفریک اسید براي واکنش کامل اضافه شده است. اگر  گرم پتاسیم فسقات  200
تشکیل شود، غلظت باز شرکت کننده در واکنش، چند مول بر لیتر است؟ 

 

 

20053

(H = 1,O = 16,P = 31,K = 39g ⋅ mo )l−1

P (aq) + KOH(aq)→ P (aq) + O(l)( )H3 O4 K3 O4 H2 معادلۀ واکنش موازنھ شود.

3٫253٫751٫851٫58
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