
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: تجربی _ 10711

ام اس بوك

مضامیِن ابیات، در کدام گروه مشترك است؟   1
که بر بخردان این سخن روشن است  الف) مرا در نهانی یکی دشمن است 

شهزاده به منّت و گدازاده به ناز  ب) فریاد ز دست فلک سفله نواز
به فرهنگ باشد روان تندرست  ج) گهر بی هنر زار و خوار است و سست

پراگنده شد نام دیوانگان  د) نهان گشت کردار فرزانگان 
صد پیرهن حریر پوشیده پیاز  هـ) نرگس ز برهنگی سرافکنده به پیش 

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

تعداد «ترکیب هاي اضافی» در همۀ گزینه ها یکسان است به جز  ..................  2

 سرو روي مردان پر از گرد و خاك  زره لخت لخت و قبا چاك چاك

 که شد طالب رزم آن اژدها   به جز بازوي دین و شیر خدا  

 به سر کوفت شیطان دو دست دریغ  چو شیر خدا راند بر خصم، تیغ

 شیر حق را دان منزه از دغل  از علی آموز اخالص عمل

کدام گزینه با بیت «مگو سوخت جان من از فرط عشق / خموشی است هان! اولین شرط عشق» قرابت معنایی ندارد؟          3

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

مهر کردند و دهانش دوختند  هر که را اسرار عشق آموختند 

بر نیاید ز کشتگان آواز  عاشقان کشتگان معشوقند 

جام بال بیشترش می دهند  هر که در این بزم مقّرب تر است 

در کدام گزینه کاوه به «ظالم بودن ضحاك» اشاره دارد؟  4

 که برگوي تا از که دیدي ستم  بدو گفت مهتر به روي دژم  

 جهان آفرین را به دل دشمن است. بپوید کاین مهتر آهرمن است   

 جهان از بدو همه پاك شد  از او نام ضحاك چون خاك شد  

 ز شاه آتش آید همی بر سرم  یکی بی زیان مرد آهنگرم

شاعر در کدام بیت به مخاطب توصیه می کند که از آرمان شهدا حمایت کند؟  5

 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

مفهوم «جان بازي عاشقانه» از کدام بیت دریافت می شود؟  6

 ز یاران عاشق حکایت کنیم  بیا عاشقی را رعایت کنیم

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

 دف عشق با دست خون می زنند چه جانانه چرخ جنون می زنند 

 دمید از گلوي سحر  زادشان از آنها که خورشید فریادشان
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«دندان به دندان خاییدن»  کنایه از کدام حالت است ؟  7

تعّجب ترس اندوه خشم

معادل «باذل» در کدام بیت دریافت می شود؟  8

 غنی ملکش از طاعت جن و انس  بري ذاتش از تهمت ضّد و جنس

 همه نورها پرتو نور اوست  کلیمی که چرخ فلک طور اوست

 کریم خطابخش پوزش پذیر  خداوند بخشندة دستگیر

 که سیمرغ در قاف قسمت خورد  چنان پهن خوان کرم گسترد

کدام گزینه مفهوم «تسلیم محض و سرسپردگی» در بردارد؟  9

شگفت آمدش کان سخن ها شنید   سپهبد به گفتار او بنگرید  

 همان گه زه بازار برخاست گرد  همان کاوه آن بر سر نیزه کرد  

 سپردید دل ها به گفتار اوي  همه سوي دوزخ نهادید روي  

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

در کدام کدام گزینه صفت بیانی وجود ندارد؟  10

  کاي گنه کاران هنوز امّید عفوست از کریم  راه نومیدي گرفتم رحمتم دل می دهد

 تا به جوهر طعنه بر ُدرهاي دریایی زدم  چون صدف پروردم اندر سینه دّر معرفت

 در قیامت بر صراطت جاي تشویش است و بیم  اي که در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم

 تو که در خریطه چندین ورق سیاه داري  به کدام رو سپیدي طمع بهشت داري     

در کدام بیت «صفت بیانی» وجود دارد؟  11

 هزار مؤمن مخلص در افکنی به نقاب  اگر تو برفکنی در میان شهر نقاب

 ساقی بیار آن جام می مطرب بزن آن ساز را  وقت طرب خوش یافتم آن دلبر طنّاز را

 سیر نتوان شدن از دیدن مهر افزایت  همچو مستسقی بر چشمۀ نوشین زالل     

 دل ما باز پس نخواهی داد  تو بدین چشم مست و پیشانی     

آرایۀ تضاد، در کدام بیت بیش تر است؟  12

 زنیکی نبودي سخن جز به راز  شده بر بدي دست دیوان دراز     

 پراکنده شد نام دیوانگان  نهان گشت آیین فرزانگان         

 پدید آمد آواي دشمن ز دوست  بدان بی بها ناسزاوار پوست        

 نهان راستی، آشکارا گزند  هنر خوار شد، جادویی ارجمند     

کدام گزینه تضاد بیشتري وجود دارد؟  13

 گواهی نوشتند برنا و پیر  بر آن محضر اژدها ناگزیر

 گوي، بدنژادي، دلیر و سترگ  به سال اندکی و به دانش بزرگ  

 دل از بند ضحاك بیرون کند  کسی کاو هواي فریدون کند

 نهان راستی، آشکارا گزند  هنر خوار شد جادویی ارجمند  

کدام گزینه داراي آرایۀ «تشبیه» است؟  14

 سپردید دل ها به گفتار او  همه سوي دوزخ نهادید روي

 دل از بند ضحاك بیرون کند  کسی کاو هواي فریدون کند  

 همان گه ز بازار برخاست گرد  همان کاوه آن بر سر نیزه کرد  

 به کوه دماوند کردش به بند  بیاورد ضحاك را چون نوند  
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در کدام گزینه مفهوم «آزاردیدن» نیامده است؟  15

 ز شاه آتش آید همی بر سرم  یکی بی زیان مرد آهنگرم            

 دل شاه از اندیشه یابد گزند  که هر چند فرزند هست ارجمند         

 بیفزاید اي شاه مقدار تو  اگر داد دادن بود کار تو           

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

در گروه لغات زیرچند واژه نادرست معنی شده است؟   16
صواب(پاداش)- گریزگاه(محل فرار)- قفا(گردن)- تعاون(همیاري)- ستیزروي(گستاخ)- امام(پیشوا)- مشاهدت(تماشا)- خایب(حطام)- دها(زندگی)-

بازکشید(گسترد)

یک دو سه چهار

شاعر در کدام گزینه از آرایۀ «مراعات نظیر» استفاده کرده است؟  17

 جهان را سراسر سوي داد خواند  همی بر خروشید و فریاد خواند          

 به کوي اندرون تیغ و تیر و خدنگ  ز دیوارها خشت و از بام سنگ          

 پراکنده شد نام دیوانگان  نهان گشت آیین فرزانگان        

 پدید آمد آواي دشمن ز دوست  بدان بی بها ناسزاوار پوست  

در همۀ ابیات زیر به جز .................. آرایه هاي «مراعات نظیر و کنایه» به کار رفته است.  18

 گر بهلی، باز نیاید به دست دامن دولت چو به دست اوفتاد  

 وز روي تو در نمی توان بست  از روي تو سر نمی توان تافت 

 در پیش درخت قامتت پست  اي سرو بلند بوستانی

 دیگر چه کنی، دري دگر هست  ور سر ننهی در آستانش     

در کدام گزینه، غلط امالیی وجود دارد؟  19

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

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

مفهوم کدام بیت با سه بیت دیگر همنوا نیست؟  20

جهان آفرین را به دل دشمن است  بپویید کان مهتر آهرمن است 

اندود زر چهرة خود با مس  آلود شاه دامن خود با خون 

بایدش دیدن کنون در دست اهریمن، دریغ  خاتمی کو از ازل نام سلیمان نقش داشت 

ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است  آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم 

21  عّین مالیس فیه صفۀ:

 کان الفارابّی عالمًا یطالع فی ضوء قندیل الحّراس!  حملُت أبی المریض علی ظهري إلی المستشفی! 

عرفت الخنساء من عیون ناقل الخبر أّن أوالدها قد اُستشهدوا!   نزل الّراکبون من سّیاراتهم السریعۀ الستقبال المقاتلین!   

22  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.
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23  عّین الصحیح:

 اِحذر أن تضّیع حّق الیتیم! از پایمال کردن حّق یتیم حذر کن!

 أنفقوا من مالکم و لو کان قلیًال! مالتان را اگر چه کم باشد انفاق کنید!

 إَن قلب المؤمن فی الجنان و جسمه فی الدنیا! قلب مؤمن در بهشت خواهد بود و بی شک بدن او در دنیا!

 إن لم َینجُح من الشیطان، فاجتنب منه! اگر انسان نتواند از شیطان نجات یابد، از او دور شو!

24  عّین األصّح و األدّق فی التعریب: «اي دانش آموزان، علم را براي دستیابی به مقامات دنیوي مجویید!»

 أّیها التالمیذ، ال تطلبون العلوم لوصول مراتب دنیوّیۀ! یا تلمیذات، ال تریدوا العلم لحصول علی المنصب الدنیوّي!

 أّیها الّطالب ، التطلبوا العلم للوصول إلی المناصب الدنیوّیۀ! یا طالبات، ال تبحثوا عن العلوم للحصول علی المقام الدنیوّي!

نَْسَب للمفهوم: «العالم بال عمل کَشجرة بال ثمر!»، عّین اْألَ  25

َأرفع العلم ما ظهر علی الجوارح!  ثمرة العلم إخالص العمل!  وَمْن طلب العلی َسهر الّلیالی!  قیمۀ اإلنسان ما یحسنه! 

26  َعیِّن ما جاَء فیها معاِدٌل لِلمضارع االلتزامی المنفّی فی الفارسیۀ:

 «...لِکْیال َتْحَزنوا َعَلی ما فاَتُکم...»   «لَْن تنالُوا اْلِبرَّ حتَّی ُتْنِفقوا ِمّما ُتِحبَّون...»  

ِل المؤمنوَن   زَق لَِمْن َیشاُء...»   ...َعَلی اِهللا َفْلَیَتَوکَّ  «َأَولَْم َیْعَلموا َأنَّ اَهللا َیْبُسُط الرِّ

حیَح َعن نوعیِّۀ الکلماِت:   27  َعیِّن الصَّ
ُد َعلی الَْقریَب» ُب علیک البعید و ُیبعِّ راِب ُیَقرَّ اب َفإنَُّه کالسَّ «الَتْسَتِشِر الکذَّ

 الَتْسَتِشِر: فعل مضارع للّنهی - یحتاُج إلی المفعول - لیس له حرف زائد  الکّذاب: اسم - مفرد مذکر - اسم مبالغۀ/ مفعول  

ُد: فعل مضارع - للغائب (سوم شخص مفرد) مصدره إبعاد/ فعل   راب: اسم - مفرد مذکر - اسم مبالغۀ/ مجرور بحرف الجّر ُیَبعِّ  السَّ

28  عّین األصّح و األدّق فی األحوبۀ للترجمۀ أو المفهوم أو التعریب  
«براي تالش کردن شتاب کن و از تنبلی دوري بجوي تا دقایق و ثانیه هاي عمر تو تباه نشود!»:

  اِبتدر الّسعی و ابتعد عن الکسل حّتی ال ُتضیَّع دقائُق عمرك و ثوانیه!   بادري سعیًا و أعرضی عن الکسل حّتی ال ُیفنی دقائق عمرك و ثوانیه فناَء!  

 اِسبقی بجّد و أعرضی عن الکسل حّتی ال تصیر دقائق العمر و ثوانیها فانیًا!   بادر بالجّد و أبعد الّتکاسل عن نفسک حّتی ال تزول عنک دقائق العمر و ثوانیها!  

29   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب: 
«بزرگان اگر تالش نداشتند هرگز به اهداف خود نمی رسیدند و از رسیدن به آنها لّذت نمی بردند!»:

ذوا بالوصول إلیها!    إن ما کان الجّد عند العظام فلن یبلغوا أهدافهم و لن تعطی لهم لّذة من وصولها!   إن لم یکن للعظماء سعٌی لم یصلوا إلی أهدافهم أبداً و لم یتلذِّ

 إن لم یکن عند الکبار اجتهاٌد لم ینل أهدافهم أبداً و لم ُتعط الّلذة لهم من إدراکها!   إن ما کان الجهد للعظماء ال یصلوا إلی أهدافهم حّتی األبد وال یتلّذذون من بلوغها!  

■■

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للتعریب:    30
«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! 

31  «طوبی لِمن ُیعوّد لسانَه علی الکالم الّلّین حّتی ال یخاَف النُّاس منه بل ُیقبلون علیه!»:

خوشا به حال کسی که زبان خود را به کالم نرم عادت دهد تا مردم از او نترسند، بلکه به او روي آورند! 

خّرم آن کس که زبان او به سخن لطیف عادت نماید تا زمانی که مردم از او نترسند و او را قبول داشته باشند! 

خوشا آن کس که زبانش را به کالمی لطیف عادت دهد تا نه تنها مردم از او نترسند بلکه به او روي آورند! 

خوش به حال آن کسی که زبانش به سخن نرم عادت کند تا اینکه مردم از او نترسند و نیز او را بپذیرند! 
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عیِّن الخطأ:  32

دوا لسانَهم علیها: کم سخن گفتن از آداب کسانی است که زبانشان را به آن عادت داده اند!  قلُّۀ الکالم ِمن آداب َمن عوَّ

: خوشا به حال کسی که با اندیشیدن مداوم، خودش را از لغزش حفظ می کند!  طوبی لمن َیحفظ نفَسه من الّزلل بالتفّکر الُمسَتمرِّ

 لعقول المستمعین قدٌر فکلِّمهم علی ذلک القدر: عقل هاي شنوندگان قدر و اندازه اي دارد، پس سخنان آن ها به اندازة همان است!

ث الجاهُل بما َیخاف تکذیَبه و لذلک یندم: نادان از چیزي سخن می گوید که از تکذیبش می ترسد و به این دلیل، پشیمان می شود!  ُیحدِّ

َعیِّن حرف الّالم یخَتِلُف َعِن الباقی فی العباراِت الّتالیِّۀ:  33

تُهم لِتأجیل االمتحان قد نَجَحْت.   ّالب جمیعًا ِألنَّ ُخطَّ َفِرَح الطُّ َعلینا َأن نَحَتِرَم الوالِدْیِن لَِتزداَد الَبرکُۀ ِفی حیاِتنا و یکون لنا ُمسَتْقَبٌل زاِهٌد.  

ّیاح إلی مصر لُِمشاَهَدِة المعالِم التأریخیۀ فی هذا البلد العریق.   ُیساِفُر ِمئاٌت ِمَن السُّ َسنا و ُقلنا له: نَْفَتِخروبَِک لَِتدریسَک الممتاز.   ِفی یوِم الُمعلِّم َأْکَرْمنا ُمدرِّ

َعّین ُجمَلًۀ َتِصُف الّنکرة:  34

عبِۀ.   روف الصَّ َوَجْدُت ُمحمدا ُیساِعُد الناسَّ ِفی الظِّ بْت بُیوتًا کثیرًة.   َعَصَفْت ریاٌح شدیَدٌة َفَخرَّ

َعَلیَک َأن تختاَر َقمیصًا ُیناِسُبَک.   َسِمْعنا َخبراً ُمؤلِمًا و َحِزْننا کثیراً.  

یدفن السنجاب جوزة البلوط السلیمۀ تحت التراب فی الغابۀ و تلک الجوزة ستصیر شجرة فی السنۀ القادمۀ!  35

سنجاب دانۀ بلوط سالم را زیر خاك در جنگل پنهان می کند و آن دانه در سال آینده به درختی تبدیل می شود!

سنجاب دانه هاي سالم بلوط را در جنگل و در زیر خاك مخفی می کند و دانه ها در سال آینده درخت هایی خواهند شد! 

دانۀ بلوط که سالم است توسط سنجاب زیر خاك در جنگل پنهان می شود و آن دانه در سال بعد به درختی تبدیل می گردد!

سنجاب دانۀ سالم بلوط را زیر خاك در جنگل دفن می کند و آن دانه در سال بعد درختی خواهد شد! 

36  عّین خبًرا الُترِجَم معرفًۀ:

 الشعُب اإلیرانّی َشْعٌب ِمضیاٌف .   هؤالِء لطالباُت ناجحاٌت فی مسابقاِت کرة المنضدِة  

رة و قد َیبلُغ عمرها َألَفی سنًۀ.    أْنَت حارُس الَمرَمی لِفریِق السعادِة.   تلَک الشجرُة معمٌّ

تان: 37  عّین عبارة ُتوَجد فیها کلمتاِن متضادِّ

 َتْذُکُر جّدتی کثیرًة ِمن ذاکرتها و ال َتْنَسی ُأّمها الشفیقۀ أبداً.  ُیریُد أخی َأن َیحترَق األخشاب الُمجّففۀ و لکّنها التشَتِعُل بُِسهولٍۀ. 

حون فی قریقنا َیحصدونَه.  َأنتم َتْستطیعوَن قراَءِة هذه القصص و ِهَی ال َتقِدُر علی قراَءِة َأيَّ شیٍء اآلن.   بَعض المزاِرعیَن َیْزرعوَن الَقْمح هذه اَألّیام ُأّما الفالَّ

عّین الخطَأ فی ترجمۀ العبارات التالیۀ:  38

ما ُیریُد ربُّنا أن َیْجعَل َعَلی المؤمناِت ِمن َحَرٍج: خداوند ما نمی خواهد بر مؤمنان سختی هایی عجیب قرار داده شود. 

لَْم َیِلد و لم ُیولَد و لم یکن لَُه کفواً أحٌد: نزایید و زاییده نشد و کسی براي او همتایی نبوده است. 

ِإعَلموا بإّن اهللا َیْبسُط الرزَق لَِمن َیشاء: بدانید که خداوند روزي را براي هر کس که بخواهد می گستراند.

ِهَی َتشُعر بألٍم فی صدرها و ِعنَدها َضغُط الّدم: او احساس دردي در سینه اش می کند و فشار خون دارد. 

39 صداهاي عجیبی را از جنگل شنیده بودم.

کنُت سمعُت أصوات العجیبۀ من غابۀ!   أصوات عجیب کنُت سمع من الغابۀ!   ُکنُت أسمُع صوتًا عجیبًا من غابۀ!   کنُت قد سمعُت أصواتًا عجیبۀ من الغابۀ!  

ك صدیًقا، و األجمل أ ّال َیتَّسع قلُبک للعداوة!»: ا أن َتجعل عدوَّ فی الحیاة الفردیۀ من الجمیل جد»  40

ا که دشمنت، دوست گردد و زیباتر است که قلبت براي دشمن شدن، فراخ نگردد!  در زندگی شخصی زیباست جد

بسیار زیباست که در زندگی شخصی، دشمن خود را دوست بگردانی، و زیباتر اینکه قلبت براي دشمنی فراخ نشود! 

بسیار زیباست که در زندگی شخصی دشمنت را، دوست قرار بدهی، و زیباتر اینکه قلب خود را براي دشمنت گسترده نکنی! 

زیباست که در زندگی شخصی از دشمن خود دوست بسازي، و زیباتر است که قلب خود را براي دشمن شدن، گسترش ندهی! 

خداوند نعمت هدایت را با وجود .................. کامل کرده است و پیامبر گرامی اسالم (ص) خود و .................. را .................. امت اعالم فرموده  41
است. (با تغییر)

امامان خود - امام علی (ع) - پدران امامان خود - ائمۀ اطهار (ع) - هادیان

پیامبران اولوالعزم - ائمۀ اطهار (ع) - هادیان پیامبران اولوالعزم - امام علی (ع) - پدران
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معناي «غیبت» براي آخرین حّجت الهی، بقَیۀ اهللا األعظم ارواحنا فداه به این معنی نیست....  42

نیست که لطف خود را از دوستان، دریغ فرمایند. نیست که آن وجود مقّدس در جامعه حضور ندارند.

است که از نظرها غایب اند و در جامعه حضور ندارند. است که براي جذب الطاف الهی او باید شایستگی داشت.

در زمان غیبت صغري، که  .................. سال طول کشید، امام عصر از طریق یاران صمیمی و مورد اعتماد خود با مردم در ارتباط بودند و در دورة  43

ظهور ایشان هستۀ مرکزي یارانشان  نفر، به تعداد یاران پیامبر اکرم (ص) در جنگ .................. ،هستند که بنا بر احادیث، .................. .

 - احد - پنجاه نفر از آنان از زنان اند. - احد - بیشتر یاران امام را جوانان تشکیل می دهند.

 - بدر - پنجاه نفر از آنان از زنان اند. - بدر - بیشتر یاران امام را جوانان تشکیل می دهند.

313

6959

5969

"قدرت ارزشمند و در عین حال مسئولیت زا در انسان" همان .................. است و طبق مقررات اسالمی رضایت کامل زن و مرد براي ازدواح  44
ضروري است و اگر عقدي به زور انجام گیرد  .................. است و  .................. ندارد.

اختیار - حرام - مقبولیت  تعقل - حرام - مشروعیت  اختیار - باطل - مشروعیت  تعقل - باطل - مقبولیت 

ثمرة مشارکت مردم در نظارت همگانی در جامعه چیست؟  45

اعتماد مردم به حکومت روز به روز افزایش می یابد. هدایت جامعه به سمت وظایف اسالمی آسانتر می شود.

پایه و اساس پیشرفت کشور به سوي آبادنی هموار می شود حکومت و رهبري در اداره جامعه موفق تر می شوند

با توجه به تحقیقات انجام شده، یکی از راه  هاي مبارزه با جرم و گناه در جامعه چیست و راه پیشنهادي قرآن براي رسیدن به عزت کدام است؟  46

افزایش اعتماد به نفس ـ  انه لیس النفسکم ثمن اال الجنًهْ   افزایش عزت نفس ـ  انه لیس النفسکم ثمن اال الجنًهْ  

ُة َجِمیًعا   ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ افزایش اعتماد به نفس ـ  َمن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ ُة َجِمیًعا   ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ افزایش عزت نفس ـ  َمن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ

عامالن اصلی به شهادت رساندن امامان معصوم چه کسانی بودند؟ علت غیبت امام عصر (ع) از ناحیۀ چه کسی بود؟  47

مردم - خدا حاکمان بنی امیه و بنی عباس - مردم مردم - حاکمان بنی امیه و بنی عباس حاکمان بنی امیه و بنی عباس- خدا

در آیۀ « ذلک بان اهللا لم بک مغیرًا » نعمت دهی خداوند متأثر از چه می باشد؟ چه عاملی موجب تغییر آن می شود؟  48

متأثر از گناه انسان ها - تغییر روح فردي متأثر از رفتار انسان ها - تغییر روح جمعی جامعه

متأثر از گناه انسان ها - تغییر روح جمعی جامعه متأثر از رفتار انسان ها - تغییر روح فردي

یِن بیانگر چیست؟ ُهوا ِفی الدِّ عبارت قرآنی  َفَلْو ال نََفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرَقٍۀ ِمْنُهْم طاِئَفٌۀ لَِیَتَفقَّ  49

ژرف اندیشی در دین یک واجب عینی است.  ژرف اندیشی در دین یک واجب کفایی است. 

ژرف اندیشی دینی اختصاص به زمان پیامبر دارد.  دعوت همگانی به ژرف اندیشی در دین 

روي گردانی از بدي ها، یکی از راه هاي دستیابی به عزت است! کدام آیۀ قرآنی این نکته را بیان می کند؟  50

َئٍۀ بِمْثِلَها َوَتْرَهُقُهْم ذلٌَّۀ   َئاِت َجَزاء َسیِّ یِّ َوالَّذیَن َکَسُبوْا السَّ ُة َجِمیًعا   ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ َمن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ

َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َوَال ِذلٌَّۀ   ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَیاَدٌة   لِلَّ

روي آوردن به گناه و پیروي از تمایالت نامشروع کار چه انسان هایی است؟ این افراد در تقابل با کدام آیه قدم برمی دارند؟  51

َئٍۀ بِِمْثِلَها   َئاِت َجَزاُء َسیِّ یِّ انسان هاي ذلیل- َوالَِّذیَن َکَسُبوا السَّ َئٍۀ بِِمْثِلَها   َئاِت َجَزاُء َسیِّ یِّ انسان هاي کافر- َوالَِّذیَن َکَسُبوا السَّ

ُة َجِمیًعا   ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ انسان هاي ذلیل- َمن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ ُة َجِمیًعا   ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ انسان  هاي کافر- َمن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ

کدام عبارت قرآنی نتیجه تحقق جانشینی و استقرار دین خدا در زمین است؟  52

الُِحوَن   ُ الَِّذیَن آَمُنوا   َو نُِریُد َأْن نَُمنَّ َعَلى الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا   َیْعُبُدونَِنی َال ُیْشِرُکوَن بِی َشْیًئا   َیِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ  َوَعَد اهللاَّ

بنا بر قانون اساسی، مردم رهبر را به چه صورتی انتخاب می کنند و چرا امام علی (علیه السالم) به مالک اشتر توصیه می کند که پس از بستن پیمان  53
با دشمن از پیمان شکنی دشمن غافل نباشند؟

غیر مستقیم ــ زیرا دشمن گاهی از این راه کارگزاران را غافل گیر می کند. مستقیم ــ زیرا دشمن گاهی از این راه کارگزاران را غافل گیر می کند.

غیر مستقیم ــ زیرا دشمن گاهی از این راه به دنبال جلب خشم عمومی مردم است. مستقیم ــ زیرا دشمن گاهی از این راه به دنبال جلب خشم عمومی مردم است.
6
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غیبت صغري امام زمان (علیه السالم) تا چه سالی ادامه داشت و غیبت کبري تا چه زمانی ادامه می یابد؟  54

 ــ جامعۀ انسانی شایستگی درك ظهور و بهره مندي کامل از وجود آخرین حجت الهی را پیدا کند.

 ــ جامعۀ انسانی شایستگی درك ظهور و بهره مندي کامل از وجود آخرین حجت الهی را پیدا کند.

 ــ تا زمانی که پس از پر شدن زمین از ظلم و جور، عدل و داد گسترش پیدا کند.

 ــ تا زمانی که پس از پر شدن زمین از ظلم و جور، عدل و داد گسترش پیدا کند.

329

260

260

329

هر یک از عبارات «مراجعه به عالمان دین مطابق دستورات امام زمان (عج)»، «آشنایی با شیوه هاي حکومت داري آن حضرت»، «محبوب ترین کارها  55
نزد خداوند، انتظار فرج است.» مربوط به کدام یک از مسئولیت هاي منتظر می باشد؟

پیروي از فرمان هاي امام زمان (عج) - تقویت معرفت و محبت به امام - دعا براي ظهور امام 

پیروي از فرمان هاي امام زمان (عج) - پیروي از فرمان هاي امام زمان (عج) - دعا براي ظهور امام

تقویت معرفت و محبت به امام - پیروي از فرمان هاي امام زمان (عج) - دعا براي ظهور امام

تقویت معرفت و محبت به امام - تقویت معرفت و محبت به امام - دعا براي ظهور امام

علت تشبیه حال کسی که به امام خود دسترسی ندارد، به سخت تر از حال یتیمی که پدر از دست داده، از کالم پیغمبر (ص) چیست و در چه  56
صورت یک فقیه همنشین ایشان در بهشت می شود؟

ندانستن حکم و نظر امام - آموزش دستورات دین به دیگران ندانستن حکم و نظر امام - گفته و معرفت عمیق در دین

عدم بهره مندي از والیت امام - آموزش دستورات دین به دیگران عدم بهره مندي از والیت امام - گفته و معرفت عمیق در دین

کدام عبارت، به مهم ترین عامل پایداري خانواده اشاره دارد؟  57

از هم بیگانه شدن همسران در محیط خانه که به دنبال آن با پیش آمدن کوچک ترین تنش از هم جدا می شوند.

درك درست از زوجیّت و مکمل هم بودن زن و مرد و عمل به این درك که موجب آرامش در خانواده است. 

توانمندي عاطفی باالي زنان و قدرت جسمی بیشتر مردان که سبب پدید آمدن خانوادة متعادل می شود.

تفاوت هاي زن و مرد از نظر خصوصیات جسمی به گونه اي است که هر دو را به هم نیازمند کرده است. 

کدام سخن از پیشوایان دین، مفهوم خطاب خداوند متعال را که فرمود: «اي فرزند آدم، این مخلوقات را براي تو آفریدم و تو را براي خودم» مورد  58
تأکید قرار می دهد؟

امام صادق (ع): مایۀ زینت و زیبایی ما باشید، نه مایۀ زشتی و عیب ما.  

امام علی (ع): بندة کسی مثل خودت نباش، زیرا خداوند تو را آزاده آفریده است.  

پیامبر اکرم (ص): خدایا، اینان اهل  بیت من اند، آنان را از هر پلیدي و ناپاکی حفظ کن.  

امام علی (ع): همانا بهایی براي جان شما جز بهشت نیست، پس خود را به کمتر از آن نفروشید.  

«مدارا و تحمل سختی ها» و «نیازمندي به زندگی با دیگري» از مصادیق کدام اهداف ازدواج می باشد؟  59

رشد اخالقی _ انس با همسر رشد اخالقی _ پاسخ به نیاز جنسی 

رشد و پرورش فرزندان _ پاسخ به نیاز جنسی رشد و پرورش فرزندان _ انس با همسر

مطابق روایت شریف نبوي (ص) چه کسی گرفتار  «میتۀ جاهلیۀ»  شده و براي نجات از آن انجام کدام اقدام مؤثر است؟  60

نداشتن معرفت نسبت به امام - با شیوة حکومت داري ایشان آشنا شوند.  نداشتن معرفت نسبت به امام - در راه خدا به شایستگی جهاد نمایند. 

مرگ در حال عدم پیروي از امام - با شیوة حکومت داري ایشان آشنا شوند. مرگ در حال عدم پیروي از امام - در راه خدا به شایستگی جهاد نمایند.

61  We want to  .................. the latest technology into schools.

emphasize introduce survive attract

62  Which of the underlined words in the following sentences is grammatically wrong? 
I'm going to be away for a few days. If you’ll need to talk to me while I’m away, here's my mobile
number.

am going to be you’ll need while I’m
7
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63  I always get nervous if I  .................. in front of a group.

had to speak spoke have to speak will speak

64  Which of the following sentences is grammatically wrong?

Have you ever eaten Japanese food? I don't like friends calling me at work.  

The bank agreed lending him the money. If you study hard, you can pass your exam.

65  Choose the odd word out.

tile cost  price discount

66  There’s a shop round the corner that sells local arts and  .................. , such as pottery and baskets
to interested tourists.

essays metals crafts elements 

67  On arrival, Alice introduced herself politely and gave Annie a  .................. .

fingerprint humankind handshake homeland

68  The three-year guarantee  .................. the company's confidence in the quality of its products.

predicts measure   reflects contains   

69  Once even unfamiliar to people of his own country, Van Gouge’s works are   .................. and
appreciated across all five continents.

well-known well-balanced     well-done well-off

70  A piece of thick material like a small carpet that is used for covering or decorating part of a floor
is called a  .................. .

column craft rug tile

71  I am more on the side of people who   ..................   health above money; l believe health and
happiness have a direct relationship.

hang leave value identify

72  A: How would you  ..................  Tim? 
B: He said he'd have on a red shirt, didn't he?

recognize remind discover expect

73  If their train  .................. it to the theater on time.

arrive late, we will not make will arrive late, we do not make

will arrive lately, we will not make arrives late, we will not make  

74  She wasn’t adequately prepared for the test, and got a terrible ..................  as a result.

condition reason paint mark

75  The wonderful .................. of our region’s wildlife is now coming under threat.

diversity souvenir imagination fingerprint

76  
My little son is .................. of the neighbor’s dog. It is really .................. .

frightened / frightened frightened / frightening frightening / frightened frightening / frightening

8
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77  The workers who work in this car factory can buy all new models at a .................. .

custom metal discount percent

78  The vast majority of bank workers are honest, .................. people on average pay.

hard - working popular touching former

79  You  ..................  to work, if you  ..................  down.

shouldn't go - will feel won't go - will feel won't go - feel  shouldn't go - feel  

80  If you buy your engagement ring from them, you’ll get a 10 percent .................. on your wedding
ring.

value discount skill couch

اگر  باشد حاصل کسر  کدام است؟  81tanx = 2
3 x + xsin2 cos2

xcos2

712513

اگر  باشد مقدار  کدام است؟  82tanα =
2

3

sin(α − )+ sin(3π + α)
π

2

cos( + α) + cos(α − π)
3π

2
51−3−4

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

11
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

اگر  و  در ربع سوم باشد، حاصل  کدام است؟  86cotα =
5
3

α3 sinα + 2 cosα

−19
34−−√

19
34

19−−√

34
19
34

−−−

√

ساده شده ي عبارت   عبارت  کدام است؟  87

  

− 1
cos217

∘

sin −17∘
sin217∘

sin 17
∘

cos 17
∘1

sin 17
∘

1
cos 17

∘

اگر باشد، مقدار عددي  کدام است؟!  88A = 15 + 25 + 35 + 45 + 55 + 65 + 75cos2 cos2 cos2 cos2 cos2 cos2 cos22A

57911

9

تجربی _ 10711

ام اس بوك



حاصل عبارت   کدام است؟  89
1 + 25 + 65sin2 sin2

cot35cot55
4321

اگر  باشد ،آنگاه  کدام زاویه می تواند باشد؟  90

صفر

3 x − 2 x = 3sin2 cos2
x

306090

اگر   باشد، حاصل    کدام است؟  91tanα + cotα = 2
1

α ⋅ αsin2 cos2

− −−−−−−−−−−−

√

1234

اگر   باشد، آنگاه حاصل   کدام است؟  92

صفر

tanx =
3
4

A = −
4

cosx

3
sinx

−1
3
4

1

حاصل   کدام است؟  93

صفر

(1 − θ)(1 + θ)sin2 tan2

1θcos2θcot2

بافرض  ، حاصل عبارت    کدام است؟  94cosθ =
3√

3
θ − θ +sin4 cos4 1

1 + θtan2

1
3

4
9

1
2

2
3

مقدار  برابر است با:  95cos20

sin 110cos 110sin 200cos 200

حاصل عبارت  کدام است؟  96α α(2 + α + α)sin2 cos2 tan2 cot2

12−11 + αcos2

یک الستیک دایره شکل به شعاع  متر را از دو نقطه برش می زنیم. اگر زاویه ي مرکز مقابل قطعه ي جدا شده برابر  درجه باشد، طول قطعه ي  97

جدا شده تقریبًا چند سانتی متر است؟  

 سانتی متر سانتی متر سانتی متر   سانتی متر

140∘

(π = 3٫14)

60757065

اگر  باشد مقدار  کدام است؟    98tan( ) = 0٫2π

10

sin( ) + sin( )
39π

10
2π

5

2 cos( ) − sin(− )
31π

10
9π

10

1
18

−
4
9

6
11

−
2
3

حاصل عبارت  کدام گزینه است؟  99tan( + x) ×270∘ sin( + x)900∘

sin( − x)630∘

1
2

1−
1
2

−1

حاصل عبارت  کدام گزینه است؟  100tan × tan ×⋯tan × tan1∘ 2∘ 88∘ 89∘

01−1
1
2

اگر  در ناحیۀ دوم باشد،  کدام گزینه است؟  101cotα =−
1
2

sin(13π + α)

5√

5
+

2 5√

5
−

5√

5
−

2 5√

5

10
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اگر  مقدار  کدام است؟  102tanα =
2
3

sin(− + α) + sin(3π + α)π

2

cos( + α) + cos(π + α)
3π

2

5−54−4

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

5π

3
5π

2

cotθ + sin( )
4π

3

θ

180270540120

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

12

4 3√6 3√8 3√16 3√

کدام یک از گزینه هاي زیر با سایر گزینه ها برابر نیست؟  105

tan( )
17π

6
cot( )

20π

3
cot( )

7π

3
tan( )

23π

6

ترشحات وزیکول سمینال، .................. (با تغییر)  106

 بلوغ و تحرك اسپرم ها را سبب می شود. انرژي الزم براي فعالیت اسپرم ها را فراهم می کند.

 به همراه تستوسترون، تولید اسپرم را تحریک می کند. محیط اسیدي مسیر حرکت اسپرم ها را خنثی می کند.

در هنگام خروج اسپرم، کدام ماهیچه ها منقبض می شوند و اسپرم ها را در آن به جلو می رانند؟  107

ماهیچه هاي مخطط اطراف میزراه ماهیچه هاي مخطط اطراف میزناي ماهیچه هاي صاف اطراف میزراه ماهیچه هاي صاف اطراف میزناي

نقش اصلی وزیکول سمینال، .................. اسپرم ها است. (با تغییر)  108

خنثی کردِن محیِط تأمین انرژي ذخیره ي بلوغ

کدام عبارت درست است؟ (با تغییر)  109

پایین بودن دماي کیسۀ بیضه فقط به منظور ذخیره سازي اسپرم می باشد. غدد وزیکول سمینال ، در کنار و پشت مثانه قرار دارند.

میتوکندري ، انرژي حرکت اسپرم و ورود آن به اپی دیدیم را تأمین می کند. Fهورمون  ، ترشح هورمون تستوسترون را تحریک می کند. SH

کدام گزینه دربارة سلول حاصل از تقسیم یک سلول دیپلوئید به روش میوز درست است؟  110

ایجاد چهار سلول هاپلوئید تولید دو سلول هاپلوئید تولید چهار سلول دیپلوئید ایجاد دو سلول دیپلوئید

یک تتراد.................. سانترومر دارد.  111

چهار جفت چهار یک جفت یک

در مورد طرح سادة تقسیم میوز، زیرنویسی کدام شکل درست است؟  112

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  113
می گیرند و ساختاري چهار کروماتیدي را پدید می آورند که تتراد نام دارد؟ (با تغییر)

I تلوفاز I پروفاز II متافاز II آنافاز

ساختمان سانتریول کدام است؟  114

992992 دسته لولۀ دوتایی دسته لولۀ دوتایی و  لولۀ مرکزي دسته لولۀ سه تایی دسته لولۀ سه تایی و  لولۀ مرکزي

جنس شیمیایی دوك کدام است و در کدام مرحله تشکیل میشود؟  115
11
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هیدراتکربن، در ابتداي متافاز هیدراتکربن، پروفاز پروتئین، در پروفاز پروتئین، ابتداي متافاز

کدام یک از وقایع چرخۀ سلولی، همزمان در یک مرحلۀ انجام نمیشود؟ (با تغییر)  116

ناپدید شدن پوشش هسته و اتصاالت کروموزوم ها به رشته هاي دوك  تشکیل پوشش هسته و از بین رفتن دوكها

جدا شدن کروماتیدهاي خواهري و کوتاه شدن رشتههاي دوك حداکثر فشردگی کروماتیدهاي خواهري یک کروموزوم و دور شدن سانتریولها

تعداد چند مورد از موارد زیر در دستگاه تولیدمثل مردان یک عدد است؟   117
الف) بیضه          ب) کیسۀ بیضه          ج) لولۀ اسپرم ساز          د) وزیکول سمینال          ن) پروستات          و) پیازي میزراهی

چهار مورد سه مورد دو مورد یک مورد

عبارت درست را از بین عبارت هاي زیر انتخاب کنید.  118

میزراه در مردان، ادرار و مایع منی را به بیرون از بدن منتقل می کند.

ذخیرة فروکتوز درون یاختۀ اسپرم ها، بسیار زیاد است تا انرژي الزم براي فعالیت اسپرم ها را فراهم می کند.

هر کدام از لوله هاي اسپرم بر، پس از عبور از درون غدة وزیکول سمینال، در زیر مثانه، وارد غدة پروستات می شود.

18اسپرم ها پس از تولید به درون لولۀ اسپرم ساز منتقل می شوند و پس از حداقل  ساعت، توانایی تحرك می یابند.

در نقطۀ وارسی  ..................  119

، اگر دوك تقسیم یا عوامل الزم براي میتوز فراهم نباشد، فرایندهاي مرگ یاخته اي به راه می افتد.  

آنافازي، براي اطمینان از این موضوع است که کروموزوم ها به طور دقیق از هم جدا شده اند و به دو سوي یاخته، کشیده می شوند.  

، اطمینان حاصل می شود که عواملی الزم براي میتوز از جمله همانند سازي سانتریول ها، براي مرحلۀ بعد آماده اند.  

، اطمینان می دهند که مرحلۀ دو برابر شدن ِدنا، کامل شده است و عوامل الزم براي وقفۀ دوم آماده است.  

G2

G2

s

F
G
D
E
C

B

A

 

چند مورد صحیح می باشد؟الف) ترشحات  همانند  قلیایی است.   120

ب)  از کنار و پشت مثانه عبور می کند. 

ج)  برخالف  خارج از حفرة شکمی قرار دارد. 

د) اسپرم با کمک انرژي حاصل از راکیزة خود از  عبور کرده و وارد میزراه می شود. 

ه) اسپرم ها پس از  ساعت که در  قرار می گیرند، توانایی حرکت و عبور از  را پیدا می کنند.

DG

D

AE

D

18BD

1234

هنگام میوز طبیعی یک سلول زاینده، کروموزوم هاي مضاعف شده، همگی ساختار هاي چهار کروماتیدي ایجاد کرده اند. در این مورد کدام گزینه  121
قطعا درست است؟ (با تغییر)

این سلول زاینده مربوط به جانداري با تعداد کروموزوم هاي زوج است.

هر سلول زاینده، داراي دو مجموعه کروموزومی که درون هر مجموعه کروموزوم هاي غیرهمتا وجود دارد.

محصول نهایی این تقسیم، تشکیل چهار عدد گامت است.

هر سلول حاصل از تقسیم، واجد یک مجموعه کروموزومی داراي کروموزوم هاي غیرهمتا است.

کدام ویژگی در مورد فولیکول بالغ، به نادرستی بیان شده است؟     122

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 عبارت هاي زیر، به درستی بیان شده است؟  123

ناپایداري جدار رحم و تخریب و ریزش آن، باعث کاهش استروژن و پروژسترون در خون می شود.  

از اثرات هورمون  در خون، افزایش فعالیت ترشحِی یاخته هاي جسم زرد است.  

تحلیل جسم زرد و تبدیل آن به جسمی غیر فعال به نام جسم سفید، باعث می شود که بارداري رخ ندهد.  

افزایش یک بارة هورمون استروژن، از رشد و بالغ شدن فولیکول هاي جدید در طول دورة جنسی جلوگیري می کند.  

LH

12
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لقاح موقعی آغاز می شود که ..................  124

مایع منی به رحم وارد شود.  

هستۀ اسپرم وارد تخمک شده، با هسته تخمک ادغام شود. 

الیه فسفولیپیدي یاخته اسپرم با الیه فسفولیپیدي یاخته هاپلوئید داراي کروموزوم مضاعف در تماس قرار می گیرند.  

آکروزوم اسپرم پاره شده و آنزیم هاي هضم کننده جدار لقاحی را هضم کنند.  

کدام گزینه، عبارت درستی را بیان می کند؟  125

در پرتو درمانی، تقسیم یاخته ها در سراسر بدن سرکوب می شود. آزمایش خون به تنهایی می تواند نشان دهندة وجود بافت سرطانی باشد.

شیمی درمانی بر روي یاخته هاي پوششی بی تاثیر است. شیمی درمانی سبب مرگ یاخته هایی می شود که تقسیم دائمی دارند.

126  به طور معمول، خارجی ترین پردة در برگیرندة بالستوسیست، می تواند با تولید ساختار ویژه اي،   .................. (با تغییر)

از ورود هر نوع دارویی به سلول هاي داخلی بالستوسیست جلوگیري کند.

مواد غذایی را براي الیه هاي بافتی رویان تأمین کند.

باعث می شود که این ساختار خون جنین و مادر مخلوط شده و با هم تبادل داشته باشد. 

از ورود همۀ پروتئین هاي پالسماي مادر به جنین، ممانعت به عمل آورد.

ترشحات کدام، به مجرا ریخته می شود؟ (با تغییر)  127

بخش قشري غدهي فوق کلیه سلول هاي بینابینی لوله هاي اسپرم ساز

وزیکول سمینال فولیکول در تخمدان

به طور معمول کدام گزینه، در ارتباط با شروع عمل جایگزینی در یک فرد سالم درست است؟  128

پرده هایی که جنین را حفاظت می کنند، به سرعت نمو می یابند. یاخته هاي درونی بالستوسیست از سایر یاخته ها متمایز گردیده اند.

خون مادر معموًال با خون جنین مخلوط می شود. تودة یاخته اي حاصل از تخم به شکل یک کرة توپر است. 

کدام عبارت در رابطه با سرطان درست است؟    129

هر توموري که رشد دارد، قدرت متاستاز دارد. 

یکی از عوامل ایجاد سرطان به ژن ها مربوط می شود.

هر روش درمانی سرطان، روي مغز استخوان اثر می گذارد.

یاخته هاي سرطانی فقط پس از ورود به خون می توانند به بافت هاي دورتر مهاجرت کنند. 

در یک یاختۀ سرالدي زیتون در مرحلۀ پرومتافاز میتوز، .................. کروماتید مشاهده می شود و سانترومرها در حال  .................. است.  130

46924692 - اتصال به رشته هاي دوك   - اتصال به رشته هاي دوك  - جدا شدن  - جدا شدن 

چند مورد از گزینه هاي زیر می تواند هورمون جنسی تولید کند؟   131
الف) جسم زرد   ب) غدة فوق کلیه   پ) غدة زیرمغزي     ت) یاختۀ بینابینی

1234

به طور طبیعی در .................. همۀ سلول هاي تقسیم شونده ..................   132

پرومتافاز - کروموزوم ها بیشترین فشردگی را دارند و شبکۀ آندوپالسمی در حال تخریب است. 

متافاز میتوز - کروموزوم ها به عده اي از رشته هاي دوك متصل هستند که سر دیگر آن ها در مجاور سانتریول قرار دارد. 

آنافاز میوز - کروماتیدهاي خواهري از هم جدا می شوند.

تلوفاز میتوز - کروموزوم ها تک کروماتیدي هستند. 

کدام مورد دربارة دستگاه تولید مثلی زنان نادرست است؟   133

دو نوع هورمون به طور مستقیم باعث رشد دیوارة داخلی رحم و ضخیم شدن آن می شود. 

سلول هاي فولیکولی داراي گیرنده براي نوعی هورمون هستند. 

در تخمک گذاري، تعدادي یاخته فولیکولی، وارد محوطۀ شکمی می شود

تمایز جفت پس از پایان هفتۀ دوم بعد از لقاح شروع شده و تا هفتۀ دهم ادامه می یابد.
13
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A

B

C

D

در یک مرد سالم، در کدام قسمِت شکل مقابل، می توان هم اسپرم هاي داراي حرکت و هم بدون حرکت یافت؟  134

ABCD

هر هسته سلول مریستمی در درخت زیتون، در هر مجموعه کروموزومی خود  ..................  135

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

به طور معمول، با توجه به محل تشکیل زامه (اسپرم) ها و مراحل زامه زایی (اسپرم زایی) در یک فرد بالغ، کدام گزینه درست است؟  136

یاخته هاي اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاخته هاي زامه زا (اسپرماتوگونی) به یکدیگر متصل هستند. 

یاخته هاي زام یاختک (اسپرماتید) همانند یاخته هاي زامه زا (اسپرماتوگونی) هستۀ فشرده اي دارند. 

یاخته هاي زامه (اسپرم) بر خالف یاخته هاي زام یاختک (اسپرماتید)، ابتدا توانایی حرکت و جا به جا شدن را دارند. 

یاخته هاي اسپرماتوسیت ثانویه بر خالف زام یاخته (اسپرماتوسیت) اولیه، فام تن (کروموزوم) هاي تک کروماتیدي دارند. 

در انسان، همۀ یاخته هایی که در مراحل تخمک زایی و با تقسیم نامساوي سیتوپالسم به وجود می آیند و در رشد و نمو جنین فاقد نقش اند، از نظر   137
.................. با یکدیگر تفاوت و از نظر ..................  به یکدیگر شباهت دارند.

تعداد فام تن (کروموزوم)هاي هسته – تعداد میانک (سانتریول)ها )ي هسته – داشتن فام تن (کروموزوم)هاي همتا مقدار دناي (

محل به وجود آمدن – تعداد سانترومرهاي هسته عدد کروموزومی – تعداد فامینک (کروماتید)هاي هسته

DNA

در نشانگاه داون نمی توان گفت ..................  138

تریزومی  در کاریوتیپ ژنتیکی بیمار نمایان است. افراد مبتال به بیماري می توانند از هر دو جنس باشند.

پدیدة با هم ماندن کروموزوم ها گامت هاي ناهنجار ایجاد کرده است. مادر بیمار قطعًا داراي سن باال بوده است.

21

در انسان در مرحله اي از تقسیم سلولی که کاریوتیپ تهیه می شود  ..................  139

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.

چند مورد از موارد ارائه شده، جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟    140
نمی توان گفت، مالنوما  .................. لیپوما  ..................  

الف) برخالف - حاصل رشد بی رویه سلول ها در بخشی از بدن است. 
ب) همانند - حاصل عدم تعادل بین تقسیم و مرگ سلول ها است. 

ج) همانند - می تواند به لنف دسترسی پیدا کند. 
د) برخالف - توانایی دگرنشینی دارد.

1234

کدام عبارت به نادرستی بیان شده است؟  141

معموال کاریوتیپ را در مرحله اي از تقسیم میتوز تهیه می کنند که حداکثر فشردگی شکل گرفته است.

در همه افراد در سلول هاي پیکري، از هر کروموزوم  نسخه دیده می شود که یکی از پدر و یکی از مادر است.

اگر با هم ماندن همه کروموزوم ها در آنافاز  روي دهد، همه گامت هاي حاصل از میوز  غیرطبیعی خواهند بود.  

اگر باهم ماندن همه کروموزوم ها در آنافاز   روي دهد، نیمی از گامت هاي حاصل غیرطبیعی اند.

2

11

2

کدام جمله به درستی بیان شده است؟    142
در تقسیم میتوز (رشتمان) یاخته هاي بنیادي مغز استخوان انسان، ..................

هنگام حداکثر فشردگی کروموزوم ها، سانتریول ها (میانک ها) به صورت عمود بر هم در طرفین هسته مشاهده می شوند.  

14
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مادة وراثتی، با سیتوپالسم یاخته در تماس است. 

در زمانی که کروموزم ها( فام تن ها) در وسط یاخته آرایش یافته اند، هر سانتریول در یک قطب یاخته قرار گرفته اند .

مجموعه اي از ریز رشته هاي پروتئینی به نام دوك تقسیم،  پدیدار و سانترومر کروموزم به آن متصل می شود .

در مراحل  .................. از تقسیم میتوز یک یاختۀ گیاهی که در آن کروموزوم ها به صورت  ..................  دیده می شوند، امکان  ..................  143

قبل - دو کروماتیدي - دارد که تعداد میانک (سانتریول)ها افزایش یابد.   بعد - دو کروماتیدي - ندارد که پوشش هسته شروع به تجزیه شدن کند.

بعد - تک کروماتیدي- ندارد که کروموزوم ها در حداکثر فشردگی باشند. قبل - تک کروماتیدي - دارد که پروتئین هاي غشایی یاخته ساخته شوند.

در هر مرحله اي از تقسیم میتوز یک یاخته که  ..................  قطعًا  ..................  144

کروموزوم ها به صورت تک کروماتیدي هستند - پوشش هستۀ یاخته قابل مشاهده است.  

پروتئین ناحیۀ سانترومر تجزیه می شود - کروموزوم ها دور از سطح استوایی یاخته قرار گرفته اند.  

رشته هاي دوك تقسیم تشکیل می شوند - فاصلۀ بین جفت میانک (سانتریول)ها افزایش می یابد.

فشردگی کروموزوم ها کاهش می یابد - شیار تقسیم در بخشی از غشا شروع به تشکیل شدن می کند.

با توجه به مرحلۀ پرومتافاز، چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کنند؟   145
« در مرحله اي که بالفاصله  ..................  از این مرحله قرار دارد،  .................. » 

الف) قبل – مادة ژنتیکی فشرده، ضخیم و همانندسازي می شود. 
ب) بعد – کروموزوم ها براي اولین بار در مجاورت اندامک ها قرار می گیرند. 

ج) قبل – به تدریج می توان با میکروسکوپ نوري کروموزوم ها را مشاهده کرد. 
د) بعد – رشته هاي دوك تخریب شده و پوشش هسته نیز مجدداً تشکیل می شود.

1234

=ε 3/6V

3Ω

6ΩKI1

=r 0

در مدار شکل داده شده وقتی کلید  باز است شدت جریان در مدار اصلی   است. اگر کلید  بسته شود، شدت جریان در مدار اصلی   146

می شود. نسبت  برابر است با:

KI1KI2
I2

I1

3
2

4
3

2
3

3
4

4Ω

Ω4

Ω6 V A

 

در شکل داده شده اگر آمپرسنج  آمپر را نشان دهد در این صورت ولت سنج چند ولت را نشان میدهد؟  1472

243212
16

E

V

10Ω

r,

5Ω

V1

 

در شکل زیر اگر  ولت باشد ولت متر  چند ولت را نشان می دهد؟  148= 20V1V

102030
40

 

ƱR = 5

V

=Ɛ 12v r Ʊ= 1,

در شکل داده شده ولت سنج چند ولت را نشان می دهد؟  149
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4Ω 4Ω

4Ω4Ω

4Ω

4Ω

4Ω 4Ω

شکل شکل

) کدام است؟ ) به مقاومت معادل شکل ( در شکل هاي زیر نسبت مقاومت معادل شکل (  15021

2
5

5
2

5
4

4
5

R3

R3

R

R4/0

r,ε

 

در مدار شکل مقابل اختالف پتانسیل دو سر باتري  نیروي محرکه آن است،  چند برابر  است؟  151
4
5

Rr

12

34

V

R

r 2

4 در مدار داده شده ولت متر  را نشان می دهد. نیروي محرکه باتري و جریان در مدار برابر است با:  1526V

2A ,  6V1A ,  9V

1٫5A ,  9V1٫5A ,  6V

در مدار داده شده ابتدا کلید  بسته و  باز است و ولت سنج  را نشان می  153

دهد. اگر کلید  هم بسته شود ولت سنج  را نشان می دهد کدام گزینه درست است؟ 

6Ω

V

R2

3ΩR1=

=

k1

k2

=r 2Ω

k1k2V

k2V ′

=
5
6

V

V ′
=

2
3

V

V ′
=

V

V ′

6
5

=
V

V ′

1
2

A

250V

R

25Ω

12/5Ω

در مدار روبه رو، آمپرسنج  آمپر را نشان می دهد. انرژي مصرفی در مقاومت  در مدت  دقیقه چند کیلووات ساعت است؟ (مقاومت  154
آمپرسنج ناچیز است.)

6R30

0٫15

0٫45

1٫5

4٫5

ε =12v

I Ω10 Ω20

Ω20
Ω8

در مدار شکل روبه رو، شدت جریان  چند آمپر است؟ (مقاومت درونی باتري  اهم است)  155I2

0٫20٫3

0٫40٫5

ε r

R1 R2

در  مدار شکل رو به رو، اگر مقاومت متغیر  را به تدریج افزایش دهیم، افت پتانسیل در  مولد و اختالف پتانسیل دو سر  به ترتیب چگونه  156
تغییر می کنند؟ (از راست به چپ)

کاهش ـ افزایش افزایش ـ کاهش

کاهش ـ کاهش افزایش ـ افزایش

R1R1

،  برابر مقاومت ویژة سیم  است. اگر طول و مقاومت الکتریکی این دو سیم با هم برابر باشند، قطر مقطع سیم  چند مقاومت ویژة سیم   157

برابر قطر مقطع سیم  است؟

A3BA

B

3√3
3√

3
9

در مدار شکل رو به رو توان مصرفی مقاومت  اهمی چقدر است؟  1583

W
2
3

W
4
3 16
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r=2Ω
ε =12V

R4=6Ω

=R1 2Ω

=R2 R =3 3Ω6Ω

W
6
7

W
5
3

کدام یک از نمودارهاي زیر نحوة تغییرات یک مقاومت را برحسب جریان عبوري از مقاومت به درستی  159
نشان می دهد؟ (اختالف پتانسیل دو سر مقاومت ثابت است. دماي مقاومت در حال تغییر است)

R

I

R

I

R

I

R

I

I

t

( (A

( (sO
S

در شکل مقابل نمودار جریان شارژ خازن که به باتري  ولتی وصل شده است را نمایش می دهد. اگر مساحت  برابر  واحد  باشد،  160
ظرفیت خازن برابر است با:

10S20SI

200F

4F

2F

20F

I
ε

r
I1

A
B

در شکل زیر، اگر لغزنۀ رئوستا را از  به سمت  ببریم،  و  به ترتیب چگونه تغییر می کنند؟  161

افزایش، کاهش  کاهش، کاهش 

افزایش، افزایش  کاهش، افزایش 

ABII1

یک مولد  ولتی با مقاومت درونی ناچیز می تواند  آمپر ساعت بارالکتریکی در مدار ایجاد کند. اگر دو المپ مشابه  ولتی و  واتی را  162
به طور متوالی به یکدیگر متصل کرده و دو سر این مجموعه را به مولد وصل کنیم. پس از چند ساعت مولد خالی می شود؟ (مقاومت الکتریکی المپ ها

ثابت بوده و فرض می شود ولتاژ دو سر مولد تا زمان اتمام انرژي آن ثابت باقی می ماند.)

24161216

681224

A

B

Ω6

Ω3

Ω5

Ω5

Ω5

Ω5

مقاومت معادل بین دو نقطۀ  و  چند اُهم است؟  163AB

1٫5Ω

3Ω

6Ω

12Ω

A
R1 2 3R R

5R
4R

ε
r =0

در مدار شکل داده شده، با افزایش مقاومت  عدد آمپرسنج ایده آل چه تغییري می کند؟  164

افزایش می یابد.

تغییر نمی کند.

کاهش می یابد.

ممکن است افزایش یافته یا کاهش یابد. 

R5

R R

R

k

ɛ r

k k2

3

L

1

در مدار شکل مقابل، به منظور افزایش نوردهی المپ  کدام یک از کلیدها را ببندیم؟  165

 و 

 و 

فقط   

فقط   

L

K1K2

K2K3

K1

K2
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R1 R2

r ε

(الف)      

R2

R1

r ε

(ب)     

در مدار شکل زیر  است. توان مصرفی در مقاومت  در مدار شکل (الف)، چند برابر توان مصرفی در مقاومت  در مدار  166
شکل (ب) است؟

= = 2rR1 R2R1R2

0٫64

0٫32

0٫16

0٫08

 

20Ω

30Ω

R

K1
K2

ε

r =10Ω

A

در شکل زیر، وقتی هر دو کلید باز هستند یا هر دو کلید بسته هستند، آمپرسنج ایده آل  را نشان می دهد. مقاومت  چند اهم است؟  1670٫2AR

10

15

40

60

r 0= Ω1
ε1 8= V

r 1= Ω2

ε2 10= V

R 4= Ω3

I2I1 I3

I2 M

N  

در مدار شکل زیر جریان  چند آمپر است؟  168I1

0

1

2

4

ε r

R
2 R

R

1/5

R3

در مدار زیر، توان خروجی مقاومتی که بیشترین توان را مصرف می کند، چند برابر توان خروجی باتري است؟  169

0٫25

0٫4

0٫5

0٫75

 

در شکل زیر  توان مصرفی مدار در مقاومت  به گرما تبدیل می شود. مقاومت معادل مدار کدام است؟  170%40R1

1٫5R

2R

2٫5R

3R

عبارت درست را بیابید؟  171

واکنش خرد شدن و پوسیدن کاغذ یک تغییر فیزیکی کند است. واکنش فلز ها با آب یک واکنش کند است.

حل شدن شیشه در آب واکنشی تند است. واکنش کپک زدن میوه و نان، یک واکنش شیمیایی کند است.
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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   172
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؟  173ΔHA → D

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

−65−169٫6−195٫6−40

( فلز روي با  مطابق معادله ي زیر واکنش می دهد کدام تغییر باعث افزایش سرعت تولید گاز  می شود؟ (المپیاد آمریکا-   174

الف) استفاده از  محلول  به جاي  از همان محلول 

ب) استفاده از محلول  موالر  به جاي محلول  موالر  
ج) استفاده از پودر روي به جاي تکه اي از فلز روي

الف و ب ب و ج فقط ج الف- ب- ج

HCl1998

Zn(s) + 2HCl(aq) ZnC (aq) + (g)→ l2 H2

200mlHCl100ml

2HCl1HCl

کاتالیزگر در واکنشهاي شیمیایی، کدام تغییر را به وجود میآورد؟  175

افزایش مقدار  واکنش کاهش دادن زمان انجام واکنش

افزایش پایداري فراوردهها کاهش دادن سطح انرژي واکنش دهندهها  

ΔH

ظرفیت گرمایی ویژه چیست؟  176

مقدار گرمایی است که براي افزایش دماي یک گرم از جسمی به اندازه ي یک درجه ي سانتی گراد به کار می رود.

مقدار گرمایی است که براي تبخیر یک گرم از یک مایع مصرف می شود.

مقدار گرمایی است که براي ذوب یک گرم از یک جامد مصرف می شود.

∘C100مقدار گرمایی است که براي تبخیر یک گرم آب  به یک گرم بخار آب  مصرف می شود.
C100∘

انرژي مبادله شده در یک واکنش عبارت است از:  177

انرژي حاصل از شکستن پیوند تفاوت انرژي پیوند مواد واکنش دهنده و مواد حاصل

انرژي الزم براي انجام واکنش انرژي الزم براي شکستن پیوند

انرژي پیوندي   برابر  کیلوکالري بر مول است. در کدام یک از واکنش هاي زیر محتواي انرژي سیستم به اندازة  کیلوکالري  178
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

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؟  179

کربونیل - آلکنی - کربوکسیل - استري - اتري

هیدروکسیل - اتري - کربوکسیل - آلکنی - آلدهیدي

کربوکسیل - استري - آلدهیدي - اتري - کربونیل

اتري - کربونیل - آلدهیدي - استري - هیدروکسیل
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چه تعداد از موضوع  هاي زیر در ترموشیمی (گرماشیمی) مورد بررسی قرار می گیرد؟   180
الف) مطالعۀ کمی و کیفی گرماي واکنش هاي شیمیایی 

ب) تغییر گرماي واکنش هاي شیمیایی 
پ) تأثیر گرماي واکنش هاي شیمیایی بر سرعت انجام آنها 

ت) تأثیر گرماي واکنش هاي شیمیایی بر حالت ماده

4321

در چه تعداد از واکنش هاي زیر پایداري فرآورده ها بیشتر از پایداري واکنش دهنده هاست؟   181
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

، چند کیلوژول است؟  با توجه به داده هاي جدول زیر،  واکنش:   182
نوع پیوند 

آنتالپی 

 
 

ΔHCO(g) + 2 (g) → C OH(g)H2 H3

C ≡ OH − HC − HC − OO − H

(kJ ⋅ mo )l−1

1075436414351464

−210−180−110−80

با توجه به واکنش هاي زیر،  واکنش:  ، چند کیلوژول است؟   183ΔH2C (g)→ (g) + (g)H4 C2H6 H2

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

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

2 (g) + (g)→ 2 O(l) , ΔH =−572kJH2 O2 H2

+352+66−66−352

با توجه به آنتالپی پیوندها و واکنش  زیر کدام هیدروکربن زیر پایدارتر است و  این واکنش، چند کیلوژول است؟   184

 

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

کدام واکنش از نظر عالمت  با سایرین متفاوت است؟  185

واکنش فوتوسنتز  تبدیل دي نیتروژن تترااکسید به نیتروژن دي اکسید

تولید آمونیاك از هیدرازین و هیدروژن  واکنش تبدیل گرافیت به الماس 

ΔH

20
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چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست است؟   186
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.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

<

1234

چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست است؟   187
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

از سوختن  گرم گوگرد خالص و تولید گوگرد دي ا کسید گرمایی تولید می شود که می تواند دماي  گرم آب را از  به   188

 برساند. گرماي واکنش در این شرایط چند کیلوژول بر مول است؟ (ظرفیت گرمایی ویژة آب را  فرض کنید.) 

    

1٫6250C12٫4∘

C37٫4∘4٫2J ⋅ g
−1 ⋅∘ C

−1

(S = 32,O = 16 : g ⋅ mo )l
−1

−262٫5−26٫25−525−52٫5

اگر آنتالپی سوختن یک مادة آلی  و گرماي حاصل از سوختن یک گرم از آن برابر  باشد. جرم مولی این  189

( ترکیب با کدام مورد در گزینه هاي زیر منطبق است؟ (

−2808KJ ⋅ mol−115٫6KJ/g

O = 16 , C = 12 , H = 1g ⋅ mol−1

C7H15O5C5H8O4C6H12O6C5H8O6

با توجه به معادلۀ واکنش  اگر  گرم کلسیم کلرید خشک به  آب   190

(  اضافه شود، دماي آب به چند درجه سلسیوس خواهد رسید؟ ( و 

CaC (s) C (aq) + 2C (aq) + 83kJl2 − →−−
در آب

a2+ l−40100g

C20∘
c = 4٫2J ⋅ g−1 ⋅∘ C −1Ca = 40 , Cl = 35٫5 g ⋅ mol−1

95٫291٫281٫482٫4

کدام یک از عبارت هاي زیر، درست است؟  191

در اثر اکسایش گلوکز در بدن، دماي بدن تغییر چشمگیري نمی کند. این نکته می رساند که میان سامانۀ واکنش و محیط پیرامون، دادوستد گرما رخ نمی دهد.

مقدار گرماي آزاد شده در طی انجام واکنش گازهاي هیدروژن و فلوئور و تولید هیدروژن فلوئورید در دماي ثابت، ناشی از تفاوت زیاد انرژي گرمایی واکنش دهنده (ها) و
فراورده (ها) است. 

دادوستد دما با محیط پیرامون، یک ویژگی بنیادي در همۀ واکنش هاي شیمیایی است. 

نمی توان یک واکنش شیمیایی یافت که گرماده یا گرماگیر نباشد. 

باتوجه به این که آنتالپی پیوند گاز کلر  کیلوژول بر مول می باشد، چند کیلوژول گرما باید مصرف کرد تا  اتم کلر از  192
مولکول هاي کلر ایجاد گردد؟

2429٫03 × 1022

72٫69٫07536٫318٫15

کدام واکنش گرماده تر است؟   193

الف.  

ب.  

ج. 

ج هرسه برابر است.  ب الف

(g) + O(g)→ O(g) +H2 H2 Q1

(g) + (g)→ O(g) +H2
1
2

O2 H2 Q2

2H(g) + O(g)→ O(g) +H2 Q3

ΔH
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کدام گزینه نادرست است؟  194

 تولید  را نمی توان به روش مستقیم تعیین نمود. 

مطابق قانون هس آنتالپی، به راه انجام واکنش وابسته نیست. 

واکنش هایی که تامین شرایط بهینه براي انجام آن  ها مشکل است،  آن ها به روش غیرمستقیم تعیین می شود.

آنتالپی بسیاري از واکنش هاي شیمیایی را می توان به روش مستقیم اندازه گیري کرد. 

ΔHCO

ΔH

کدام واکنش زیر آهنگ انجام بیش تري دارد؟  195

تشکیل زنگار  تجزیۀ سلولز کاغذ 

اکسایش سدیم  واکنش محلول سدیم کلرید با نقره نیترات 

نوع پیوند

میانگین آنتالپی پیوند

در نسل جدید کاتالیزگرها به منظور حذف آالینده هاي  و  از گاز آمونیاك طبق واکنش موازنه نشدة زیر استفاده می شود. نسبت  196

مجموع ضرایب ترکیبات هیدروژن دار به مجموع ضرایب ترکیبات نیتروژن دار، در معادلۀ موازنه شده چند است؟ و به ازاي مصرف  گرم گاز

  ( آمونیاك چند کیلوژول گرما مبادله می شود؟ (

NONO2

1٫36

N = 14,H = 1 : g ⋅ mol−1

N (g) + N (g) + NO(g)→ (g) + O(g)H3 O2 N2 H2

N ≡ NN = ON − ON − HO − H

945607201391463kg

mol

36٫28، 5
6

36٫28،1٫2552٫52،1٫2552٫52، 5
6

، چند کیلوژول گرما الزم است و این مقدار گرما، به تقریب از براي باال بردن دماي یک قطعۀ مسی به وزن  کیلوگرم از  به   197

سوختن کامل چند گرم گاز متان تأمین می شود؟ (ظرفیت گرمایی ویژة مس را برابر  در نظر بگیرید، گزینه ها را از راست به

 ( چپ بخوانید، 

 

2٫5C25∘
C225∘

0٫39J ⋅ ⋅g−1 ∘C −1

H = 1,C = 12 : ⋅ mog−1 l−1

C (g) + 2 (g)H4 O2 → C (g) + 2 O(l) ΔH =−890kJO2 H2

2٫5, 1953٫5, 19525, 195035, 1950

به  میلی لیتر محلول پتاسیم هیدروکسید، مقدار کافی فسفریک اسید براي واکنش کامل اضافه شده است. اگر  گرم پتاسیم فسقات  198
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

اگر  کیلوژول گرما به  کبلوگرم اتانول داده شود و دماي آن از  به  افزایش یابد، گرماي ویژة آن برابر چند   199

 است و با همین مقدار گرماي داده شده به اتانول، به تقریب چند گرم گاز اکسیژن را می توان در شرایط مناسب به اوزون تبدیل کرد؟

( ( واکنش این تبدیل را  در نظر بگیرید، 

 ،  ،  ،  ،

24٫60٫519∘
C39∘

J ⋅ g−1 ∘C −1

ΔH+295kJO = 16g ⋅ mol−1

2٫468٫0024٫68٫002٫462٫7024٫62٫70

با توجه به واکنش هاي گرماشیمیایی مقابل:   200

 

، برابر چند کیلوژول است و با آزاد شدن  انرژي، چند مول   واکنش: 

 مصرف می شود؟

 ،  ،  ،  ،

(g) + C (g)→ 2HCl(g)H2 l2

(g) + 6C (g)→ 2BC (g) + 6HCL(g)B2H6 l2 l3

(g) + 6 O(l)→ 2 B (s) + 6 (g)B2H6 H2 H3 O3 H2

,ΔH =−184٫6kJ

,ΔH =−1374kJ

,ΔH =−493٫4kJ

ΔHBC (g) + 3 O(l)→ B (s) + 3HCl(g)l3 H2 H3 O345٫4kJ

BC (g)l3

−113٫50٫40−113٫50٫36−126٫50٫40−126٫50٫36
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