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نام آزمون: تجربی _ 10811

ام اس بوك

مفهوم کلّی همه  ي ابیات با یکدیگر تناسب دارند، به جز:  1

تو سالمت گزین که نام دلم  /  از مالمت به هر زبان افتاد 

عشق را روي در سالمت نیست  /  راه عاشق بجز مالمت نیست 

به جان و سر که نگردانم از وصال تو روي  /  و گر هزار مالمت رسد به جان و سرم 

بس مالمت  ها که خواهد برد جان نازنین  /  روز عرض از دست جور نفس ناپرهیزگار 

نقش دستوري واژگان مشخص شده در کدام گزینه آمده است؟   2
 سفر بر مدار خطر کرده اند از آنها که خونین سفر کرده اند

خموشی است هان، اولین شرط عشق  مگو سوخت جان من از فرط عشق 

قید - نهاد - نهاد نهاد - نهاد - مسند قید - نهاد - مسند نهاد - نهاد - نهاد

در بیت «از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق / روز اّول، رنگ این ویرانه ویران ریختند» کدام آرایۀ ادبی یافت نمی شود؟  3

کنایه ایهام مجاز استعاره

در کدام گزینه تلمیح وجود ندارد؟  4

هامون اگر دریا شود از خون بتازید  حکم جلودار است بر هامون بتازید 

تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید  فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید 

اي یاوران باید ولی را یاوري کرد  یعنی کلیم آهنگ جان سامري کرد 

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

مفهوم کدام بیت با بیت زیر یکسان نیست؟   5
که پیالن نخوردند روزي به زور   از این پس به کنجی نشینم چو مور  

در غم نان چرا تو دل سوزي   جان بدادم همی دهم روزي  

می نیاید پس مهم باشد طلب   عالم اِسباب و چیزي، بی سبب  

تا بود روح رزق نستاند   گفت روزي ِدهم همی داند  

 پیش تو آید دوان از عشق تو   گر بخواهی ور نخواهی رزق تو   

در کدام گزینه همۀ کلمات صفت هستند؟  6

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

مفهوم «به آنچه دارم و اندك است قانعم» با کدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟  7

گر شما رانه بس این سود و زیان ما را بس   نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان  

زد بتوان بر قدم خویش گام   گر نبود خنگ مطلی لگام  

با جان پنج روزه قناعت مکن ز ما هر دو جهان پر است ز حّی حیات بخش

که یک جو منت دونان به صد من زر نمی ارزد چو حافظ در قناعت کوش و از دنیاي دون بگذر  
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در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  8

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

 که جز تخم نیکی سپهبد نکشت  یکی محضر اکنون بباید نوشت  

 برآمد خروشیدن دادخواه  هم آن گه یکایک ز درگاه شاه  

 که در پادشاهی کند پشت راست  ز هر کشوري مهتران را بخاست  

«تجّسم عشق» از کدام کتاب برگزیده شده است؟  9

پیامبر و دیوانه  مناجات نامه مردي در تبعید ابدي  ماه نو و مرغان آواره 

در عبارت «از آسمان تاج بارد اما بر سر آن کس که سر فرو آرد» کدام آرایۀ ادبی وجود ندارد؟  10

تناسب سجع جناس همسان  مجاز

«زخم دراي» یعنی:  11

مضراب تار ضربۀ پتک رنج بردن جراحت زیاد

در مصراع «پی سر بریدن بیفشرد پا»، «پاي فشردن» کنایه از چیست؟  12

نشستن ایستادن راهی شدن مصّمم شدن

کدام گزینه ها تعداد صفت بیانی یکسان دارند؟   13
 الف- خیمه ها یاقوت گون زرین طناب 

ب- از تجلی کارهاي خوب و زشت 
ج- آب ها سیمین هواها عنبرین  

د- الله ها آسوده در کهسارها 

 شاهدان با طلعت آیینه تاب  
می شود آن دوزخ این گردد بهشت 

قصرها با قبه هاي زمردین 
نهرها گردنده در گلزارها

الف و ج ت و د ب و ج الف و ب

مفهوم «استخالص یاران را مهم تر از تخلّص خود شناسند» در کدام گزینه به درستی آمده است؟  14

ارجع بودن اقوام و دوستان بر یکدیگر برتر دانستن حق خود بر دیگران مهم شمردن آزادي فداکاري در حق دوستان 

معناي «خواندن» و هم خانواده هاي آن در کدام گزینه معادل عبارت زیر است؟   15
«هیچ یک را آزاد «نخوانده اند» مگر سرو را که ثمره اي ندارد.»

از خط جام که فرجام چه خواهد بودن  پیر میخانه همی خواند معّمایی دوش

 ور شیخ دل ربوده به َغنج و دالل خویش  می خوانْد درس قرآن در پیش شیخ شهر

 متحیّرم چه نام شه ُملک الفتی را  نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

 قرآن زبر بخوانی در چهارده روایت  عشقت رسد به فریاد ور خود به سان حافظ

در عبارت زیر چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟   16
«این کتاب، داستان تمثیلی بلندي است که عمده ترین اندیشه هاي عرفانی تا عصر حافظ را به زبان رمز در خود جاي داده است. در خالل این داستان

قّصه هاي کوتاهی نیز بر سبیل تمثیل روایت می شود.»

شش پنج چهار سه

معناي بیت «چنان دید بر روي دشمن ز خشم / که شد ساخته کارش از زهر چشم» کدام است؟  17

نگاه خصمانه اي به روي دشمن کرد که دشمن را از ادامۀ کار بازداشت.

با نگریستن به روي حریف ، فهمید که خصم بسیار خشمگین و خطرناك است.

دشمن را آن چنان عصبانی دید که حساب کار خود را کرد و روي برگرداند.

از روي خشم چنان نگاهی به حریف کرد که کار خصم در اثر همان نگاه به پایان رسید.
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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 بیت «هنر خوار شد جادویی ارجمند / نهان راستی آشکارا گزند»، به همۀ ویژگی هاي اجتماعی حکومت ظلم به جز  .................. اشاره شده است.  19

تجاوز و تعّدي علنی به حقوق مردم گسترش فقر و بینوایی مردم بی اعتنایی به کار و دانش اعتبار یافتن دغل و دروغ     

در کدام گزینه بیشترین آرایۀ «تشبیه» به کار رفته است؟  20

به زیر دامن شب در سیاهی  نهان می گشت روي روشن روز  

  کی شدي روشن به گیتی راز پنهانم چون شمع  گر کمیت اشک گلگونم نبودي گرم رو  

هر سحر از عشق دمی می زنم ور چو دفم پوست بدرد قفا 

با کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع  بی جمال عالم آراي تو روزم چون شب است

21  عّین األصّح و األدّق للترجمۀ: 
« قد َهّیأ الطالُب أنفسهم المتحان نهایۀ السنۀ و قاموا بأداِء تکالیفهم. »

دانشجویان، خویش را براي امتحانات پایان سال مهّیا کرده بودند لذا تکالیفی را انجام دادند.

شاگردان براي مهّیا کردن خویش براي امتحان پایان سال اقدام به انجام تکالیف خود کردند.

دانش آموزان خودشان را براي امتحان پایان سال آماده کردند و به انجام تکالیف خود پرداختند.

دانش آموزان براي آماده شدن خود بخاطر امتحانات پایان سال به اداي تکالیف خود اقدام کردند.

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.

23  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.

24  عّین األصَح و األدَق فی الجواب للترجمۀ: 
کنت حزینۀ ألنّنی ما شاهدت تقدمًا فی دراستی!

ناراحت بودم زیرا پیشرفتی در تحصیل خود مشاهده نکردم. من ناراحت شدم چون پیشروي در درس هایم ندیدم.

تو ناراحت شدي زیرا در تحصیل من پیشرفتی مشاهده نکرده بودي. از درس خواندنم ناراحت شدم، چون پیشرفتی در آن مالحظه نمی کردم.

25  عّین األصّح و األدّق فی الجواب لّلترجمۀ: 
«اإلبتسام علی الحیاة یقّویک علی إئجاز األعمال الّصعبۀ و اُألمور العظیمۀ!»:

خندیدن براي زنده ماندن، اعمال سخت و کارهاي بزرگ را براي تو ساده می کند! خندیدن بر زندگی، تو را بر انجام کارهاي شاق و سخت و بزرگ قادر می سازد!

لبخند زدن به زندگی تو را در انجام دادن اعمال سخت و کارهاي عظیم توانمند می کند! لبخند زدن براي حیات داشتن، تو را در اعمال سخت و کارهاي عظیم یاري می دهد!
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26  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ: 
« َوضع العلماُء االءیرانّیون معاجم مهّمۀ و کتبًا عدیدة لّلغۀ العربّیۀ »:

دانشمندان ایران ُمعجم ھای مھم و کتاب ھای گوناگون برای زبان عربی نھاده اند.
دانشمندان ایرانی فرھنگ ھای لغت مھم و کتاب ھای متعددی برای زبان عربی تألیف کرده اند.

علمای ایران فرھنگ ھای لغت ھای دارای اھمیت و کتاب ھای مختلفی برای زبان عربی قرار داده اند.
فرھنگ لغات مھم و کتاب ھای عدیده ای برای زبان عربی توسط علمای ایرانی تألیف شده است.

27   عّین الخطأ فی الترجمۀ :

 قاتلوا الکّفار ینصرکم اهللا!: اگر با کافران نبرد کنید خداوند شما را یاری می کند.
 قد ضجرت من کسلی و اقامتی ُهنا!: از تنبلی خود و ماندنم در اینجا بھ ستوه آمده ام.

 صافحت صدیقی باحترام و رحّبت به: با احترام بھ دوستم دست دادم و بھ او خوش آمد گفتم.
 اقترح المعّلم علی تالمیذه أن یتسابقوا فی کرة السّلۀ: معلم بھ دانش آموزان خود پیشنھاد کرد کھ در بسکتبال مسابقھ بدھند.

حیح:  28  َعیِّن الصَّ
النُّاس نیام َفِاذا ماتوا إنتبهوا.

مردم خود را به خواب زده اند، هنگام مردن بیدارمی شوند. مردم غافل هستند، هنگامی که می میرند آگاه می شوند.

مردم خواب هستند، آنگاه که بمیرند بیدار می شوند. مردم خواب آلوده، وقتی بمیرند بیدار می شوند.

َعیِّن العبارَة الّتی جاء فیها المفعول:  29

لیَس شیٌء َأْثَقَل فی المیزاِن ِمَن اْلُخُلِق اْلَحَسِن!  َأَحبُّ ِعباِد اِهللا إلَی اِهللا َأنَفُعُهم لِِعباِدِه! 

نوِب!  ار الذُّ یا َمْن ُیِحبُّ الُمْحسنیَن؛ و یا َغفَّ یا ساِتَر ُکلِّ َمعیوٍب؛ و یا َأْرَحَم الراحمیَن! 

َعیِّن اسَم التفضیل خبرًا :  30

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

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

31  َعیِّْن جملًۀ اسمیۀ فی جواِب الّشرط:

ُم!  س اْلُمَعلِّ الب ِعنَدما ُیَدرِّ َم َمَع غیِرِه ِمَن الطِّ ب فسوف َیَتَنبَُّه َزمیُلَک الُمشاِغُب!  َأْن ال َیَتَکلَّ الِّ  إْن َتْقَرْأ إنشاَءَك َأماَم الطُّ

ْل َعَلی اِهللا َفُهَو َحْسُبُه»   إْن َصَبْرَت، َحَصْلَت َعَلی النَّجاِح فی حیاِتَک!  «َو َمْن َیَتَوکَّ

« نِّ ِن األنسب فی مفهوم اآلیۀ الشریفۀ :«یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا اْجَتِنبوا َکثیرًا ِمَن الظَّ 32  عیِّ

من از صبا و چمن بد گمان نمی گشتم / زمانه در دلم افکند بد گمانی را 

بدگمانی در حق مرد خدا / موجب بُعد از خدا گردد تو را 

ز شیطان بدگمان بودن نوید نیک فرجامی است / چو خون در هر رگی باید دواند این بدگمانی را 

چنین باشد انجام ِکرداِر بد / بداندیش را بی گمان ، بد رسد

33   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!  

■■

34  عّین جواب الّشرط مختلفا عن الباقی:

 َو َمن َیتََّوکَّل َعلی اَِهللا َفُهو َحسُبَه   َمن جاء بِالَحَسَنۀ َفَلُه َعشُر َأمثالِها   من عّلم علما فله أجر من عمل به  ُقل إن ُکنُتم ُتِحبُّوَن اهللا َفاتَِّبُعونِی  

عّین ما فیه اسم علم اکثر من الباقی:  35

شجرة السکویا من اطول اشجارالعالم فی کالیفورنیا.   العنب البرازیلّی شجرة تختلف عن باقی اشجار العالم.  

قال الشاعر الِمصرّي احمد شوقّی عن المعلم.   سّجلْت منّظمۀ الیونسکو مسجداالمام و قّبۀ قابوس.  
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عّین ما فیه معادل (المضارع االلتزامی) فی الفارسّیۀ:  36

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.  

اّي عبارة یشتمل علی المالکّیۀ فی الماضی؟  37

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

عّین اسم التفضیل مختلفًا فی الترجمۀ:  38

ِإنتخبت فاطمۀ ِمن أحسن األلبسۀ فی الّسوق!   الطالب المجتهد أحّق مِن الّطالب المتکاسل بالجائزة!  

إنّی ال أحّب هذه الّلوحۀ، هل یجد أجمل ِمن فیها!   إن تندم علی العفو فهو خیر من أن تندم علی العقوبۀ!  

39  عّین العبارة الّتی لیست فیها جملۀ وصفیۀ:

اَعوذبک ِمن قلٍب الیخشع!   إنّه مکتشٌف أحدث إنقالبًا فی علم الّطب!  

ماتقّدموا ألنفسکم ِمن خیٍر تجدوه عنداهللا!   فتشتُّ عن کتاٍب مفیٍد یرشدنا إلی طریق الخیر!  

عّین الخطأ فی نفی الفعل:  40

َم ..................    َم مع أخی األکبر حول مشاکل المالیۀ  ما تکلَّ تکلَّ نَْذَهُب فی ذي الحجۀ إلی مکۀ المکرمۀ  ال نَذَهُب.................. 

أصدقائنا َسَیْذهبون إلی المکتبۀ العامۀ  أصدقائنا سوف ال َیْذَهبوا ..................    ْث ..................    ْث الّناس بکّل ما سمعت به  ال ُتحدِّ َحدَّ

←←

←←

خداوند هر مخلوقی را متناسب با چه چیزهایی هدایت می کند؟  41

ویژگی هاي برتر  تفکر و اختیار  ویژگی هاي آن مخلوق  تفکر و اندیشه 

فراموش شدن متن هاي ارائه شده توسط مخالفان قرآن جهت اثبات غیر الهی بودن قرآن مؤید چیست؟  42

ناتوانی مراکز علمی جوان  عدم رشد عقلی بشر  ناتوانی تشکیک کنندگان  اثبات الهی بودن قرآن 

» راه دستیابی به عزت نفس را چه می داند؟ َئاِت َجَزاء  یِّ عبارت قرآنی «َوالَّذیَن َکَسُبوْا السَّ  43

انجام عمل صالح  تقویت عزت نفس  بندگی خدا  دوري از گناه 

⋯

بهترین گزینه در مسیر شناخت همسر چیست؟ این گزینه معلول چیست؟  44

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 

هر یک از موارد «برنامه ریزي براي آینده» ، «تفکر دربارة ویژگی هاي همسر» ، «آمادگی براي ازدواج» مربوط به چیست؟  45

بلوغ جنسی - بلوغ جنسی - بلوغ جنسی  بلوغ عقلی - بلوغ عقلی - بلوغ عقلی 

بلوغ عقلی - بلوغ عقلی - بلوغ جنسی  بلوغ جنسی - بلوغ جنسی - بلوغ عقلی 

پاسخگویی به قانون خلقت مستلزم چیست؟ و پاسخگویی شایسته نیازمند رعایت چه نکاتی است؟  46

ازدواج - زمان مناسب، شیوه صحیح  سالمت جسمی و روحی - داشتن رشد طبیعی، احساس رضایت درونی 

سالمت جسمی و روحی - زمان مناسب، شیوة صحیح  ازدواج - داشتن رشد طبیعی، احساس رضایت درونی 

از آنجایی که قرآن کریم احکام اجتماعی متعددي مانند خمس، زکات و  دارد و اجراي این احکام بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نیست،  47
این موضوع را می توان در کدام آیه جستجو کرد؟

»   رسال مبشرین ومنذرین لئال یکون للناس علی اهللا حجۀ بعد الرسل     «بنی االسالم علی خمس علی الصالهۀ و الزکاة و الصوم والحج والوالیۀ 

 انّما ولیکم اهللا و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصالة    لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان   

⋯

⋯⋯

⋯⋯
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اگر خداوند در همان آغاز آفرینش حضرت آدم علیه السالم برنامۀ خود را براي زندگی انسان ها یک بار براي همیشه نازل می کرد، به ترتیب چه  48
اتفاقی براي انسان هاي همان عصر و انسان هاي سایر عصرها می افتاد؟

تحریف می شد – به تدریج فراموش می شد. به تدریج فراموش می شد – تحریف می شد.

براي آنها قابل فهم و درك نبود – جزء سبک زندگی، آداب و فرهنگ نمی شد. براي آنها قابل فهم و درك نبود – تحریف می شد با از بین می رفت.

آنچه در طول زمان هاي مختلف باعث شد که تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را به راحتی  49
کنار بگذارند، در کدام گزینه آورده شده است؟

تطبیق دین با شرایط زمان پویایی و روزآمد بودن  دین اسالم رشد تدریجی سطح فکر مردم استمرار و پیوستگی در دعوت

عدم توجه و عمل به کدام یک از موارد زیر، بنا بر حدیث رسول گرا می  اسالم (صلی اهللا علیه و آله و سلم)، خروج از مسلمانی را براي فرد در پی  50
دارد؟

ارتقا و اعتال بخشیدن به اعتقادات خود با دانش و استدالل خودداري از اهانت و توهین به مقدسات سایر مسلمانان

شناسایی و معرفی دشمنان واقعی اسالم و عدم دوستی با آنان دفاع از حق مظلومان در تمام نقاط جهان و تالش براي رهایی آنان از ظلم

مطابق حدیث جابر چه کسانی بر اعتقاد به امام زمان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) باقی خواهند ماند و جابر در هنگام پیري به کدام امام بزرگوار  51
از جانب پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلم) سالم رساند؟

افرادي که ایمان راسخ دارند - امام پنجم علیه السالم افرادي که ایمان دارند و عمل صالح انجام  می دهند - امام پنجم علیه السالم

افرادي که ایمان راسخ دارند - امام ششم علیه السالم افرادي که ایمان دارند و عمل صالح انجام  می دهند - امام ششم علیه السالم

آراستگی وجود انسان به ایمان و عمل صالح به دریافت کدام بشارت الهی می انجامد و در جامعۀ مهدوي چگونه عینیت می یابد؟  52

« نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین » - انسان ها به هدفی که خدا در خلقت آنها تعیین کرده، بهتر و آسان تر می رسند.

« لیمکنن دینهم الذي ارتضی لهم » - قطب مرفه و قطب فقیر و طبقه مستکبر و طبقه مستضعف وجود ندارد.

« یعبدوننی ال یشرکون بی شیئا » - با لطف و توجه ویژة امام زمان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) عقل همه انسان ها کامل می شود.

« لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا » - از دزدي اموال و ثروت دیگران خبري نیست.

با توجه به آیات و احادیث، بازتاب تسلیم و بندگی خداوند چیست و انسان عزتمند در برابر مردم چه ویژگی خاصی دارد؟  53

عّزت نفس - حافظ پیمان خویش  عّزت نفس - تواضع و فروتنی 

عدم غفلت از خداوند - تواضع و فروتنی عدم غفلت از خداوند - حافظ پیمان خویش

هر یک از عبارت هایی که در پی می آید، در صدد تشریح و توضیح کدام موضوع می باشند؟   54
- برخورداري انسان از تفکر و قدرت اختیار 

- عادالنه بودن نظام هستی 
- سفارش کردن به حق

سرمایه ویژة انسان - سرمایه ویژة انسان - ویژگی کسانی که دچار خسران نمی شوند.

سرمایه ویژة انسان - ویژگی هاي فطري مشترك - ارزانی داشتن برنامه کلی خداوند به انسان 

ویژگی هاي فطري مشترك - ویژگی هاي فطري مشترك - ارزانی داشتن برنامه کلی خداوند به انسان 

ویژگی هاي فطري مشترك - ارزانی داشتن برنامه کلی خداوند به انسان - ویژگی کسانی  که دچار خسران نمی شوند.

َماَء بََنیَناَها بِایٍد َو کدام عبارت ها ، به ترتیب به «ذکر نکات علمی بی سابقه» و «جامعیت و همه جانبه بودن» قرآن کریم اشاره دارد و آیۀ شریفۀ « َو السَّ  55
ِانَّا لَُموِسُعون » ، بر کدام بُعد اعجاز قرآن اشاره دارد؟

نظریۀ انبساط جهان – آیاتش دقیق تر از اعضاي بدن – لفظی و ظاهري

وجود جاذبۀ میان ستارگان – از مسولیت هاي اجتماعی و رابطه وي با انسان هاي دیگر سخن می گوید – محتوایی و معنایی

وجود جاذبۀ میان ستارگان – از موضوع هایی چون عدالت خواهی، عدم دنیا دوستی و معنویت سخن می گوید - لفظی و ظاهري 

نظریۀ انبساط جهان – از موضوع هایی چون عدالت خواهی، عدم دنیا دوستی و معنویت سخن می گوید – محتوایی و معنایی

بیت: «نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت / به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد»، بیانگر کدام عبارت قرآنی است؟  56

 اختالفا کثیراً  من عند غیر اهللا  ال یاتون بمثله  اذا الرتاب المبطلون 
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امیر مومنان علی (علیه السالم) بر مبناي دید روشن خدا از تعلیمات پیامبر (صلی اهللا علیه و آله)، حاکم شدن بنی امیه را معلول چه می داند و در  57
تشریح نتیجۀ رفتار بنی امیه چه می فرمایند؟

عدم روشن بینی و درك عمیق مسلمانان - افراد خواهان دین و دنیا، هر دو بر وضعیت خود خواهند گریست.

سستی مسلمانان در دفاع از حق - چیزي ناشناخته تر از قرآن و شناخته شده تر از بت نخواهد بود.

عدم روشن بینی و درك عمیق مسلمانان - چیزي ناشناخته تر از قرآن و شناخته شده تر از بت نخواهد بود.

سستی مسلمانان در دفاع از حق - افراد خواهان دین و دنیا، هر دو بر وضعیت خود خواهند گریست.

در اسالم، راه دستیابی به ایمان قلبی چیست و کدام یک در عرصۀ ایمان مطرح است؟  58

پذیرش دعوت فرستادگان الهی - عادالنه بودن نظام هستی  اندیشه در خود و جهان هستی - عادالنه بودن نظام هستی 

پذیرش دعوت فرستادگان الهی - عبادت و بندگی با انجام واجبات  اندیشه در خود و جهان هستی - عبادت و بندگی با انجام واجبات 

«وظیفۀ امر به معروف» و «خرید کاالي ایرانی» به ترتیب به کدام وظایف مردم اشاره دارد؟  59

مشارکت در نظارت همگانی - وحدت و همبستگی اجتماعی  افزایش آگاهی هاي سیاسی و اجتماعی - اولویت دادن به اهداف اجتماعی 

مشارکت در نظارت همگانی - اولویت دادن به اهداف اجتماعی افزایش آگاهی هاي سیاسی و اجتماعی - مشارکت در نظارت همگانی 

پیام مستنبط از آیۀ شریفه «لََقد َأرَسلنا بالبیناِت و اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن لیُقوم الناُس بالِقسط» کدام می باشد؟  60

پذیرش والیت الهی در گرو برقراري عدالت در بعد اجتماعی است  جامعۀ اسالمی، جامعه اي عادالنه و دور از هرگونه تبعیض است 

هدف از ارسال رسل اقامۀ عدالت اجتماعی توسط مردم می باشد خداوند ّعز و جّل قوانین عادالنه را در کتب آسمانی بیان کرده است 

61  It is  .................. how quickly you get used to thing.

boring confusing surprising successfully

62  Do you know which country is going to  ..................  the next World Cup?

interview measure host scan

63  We don’t have  ..................  potatoes left. I'd better go to the supermarket and get  ..................  .

much / any any / much some / any any / some

64  'Where  .................. for your holiday?'                          'I don’t know. I’ve not decided yet.'

have you gone did you go are you going to go were you going

65  She decided to practice  .................. the car a few more times before taking the driving test.

to park park parking parked

66  The food pyramid recommends six to eleven  .................. of rice weekly.

services servings series serials

67  There are still those who don’t seem to care that talking on a cell phone while driving is 
.................. .

endangered protected  forgotten unsafe  

68  Which word is different from the other ones?

to mistake     to rush to mix to confuse

Cheetahs, pandas and, elephants are some .........(A)......... animals. Among them, cheetahs live in the
..........(B)........ of our country. These days, we can find only a few of them because we don’t take care of
them and we destroy their natural homes. If people don’t protect them, they ..........(C)........ die out
soon. There are some people who pay special attention to them and have some plans for taking more
care of them. For example, they are .........(D)......... make some movies about them.
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69  C

were are  going to will

70  Did you buy  ..................  paper for me? I need to read it now.

some many a ___ 

71  A: Are you going to Emma’s party?    B: I don’t know, it .................. , we might be going away that
weekend.

agrees promises reflects depends

72  Last month, the two men ..................  that big house themselves.

have painted was painting will paint painted 

73  She’s ..................  the new movie in the near future.

watched going to watch watch watches

74  Tom may just want to go down to the local park to ride a bike, .................. with his friends, and
enjoy being with them.

climb up hang out put out take care

75  Since her husband’s death, Mrs. Hamilton has been suffering from periods of deep ……………… .
She stays home and speaks to no one for weeks.

depression relation experience discussion

76  She was very …………………; she cried even when her husband left for another city on business.

physical calm emotional skillful

77  We will never forget Andy as a worker among us and also as a/an .................. friend who could
always brighten the day around here.

cheerful medical uncertain bored

78  In my opinion, students need an introduction to the topic, and may need more information to
.................. what they will see on site.

produce weave appreciate attempt

79  Would you permit them into the room for .................. minutes to talk to you?

few a little little a few

80  Stars in our universe vary .................. temperature, color, brightness, size, and mass.

in of by for

تابع جزء صحیح   در  چه وضعی دارد؟  81

از چپ و راست ناپیوسته از چپ و راست پیوسته از چپ پیوسته - از راست ناپیوسته از چپ ناپیوسته - از راست پیوسته

y = [ ]−x2x = 3

، نماد جزء صحیح است) اگر  حد چپ تابع در  کدام است؟ (  82f (x) = |x| + [x + ]
3√

2
x = 3[ ]

5674

کدام است؟ وقتی   فرض کنید  می باشد حد تابع    83f(x) = {2
1

x ≥ 1
x < 1

f(x)x → 1−

f(0)f(2)f(1)f(3)
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تابع  وقتی  داراي حد است. در این صورت:  84f(x) = { + xx2

ax + b

x > 2
x < 2

x → 2

b = 6 − 2ab = 6 + 2aa = b − 6a = b + 6

، در بازه ي  پیوسته است؟ تابع با ضابطه ي  به ازاي کدام مجموعه ي مقادیر   85f(x) = {− + 4x2

ax + 5x − a

x ≥ 1
x < 1

a[−2, 2]

∅R{0, 1}{−2, 2}

1

2

 

با توجه به نمودار  حاصل  کدام است؟  86

صفر

f(x)(f (2 − x) − f (x − 2))lim
x→2+

21

−1

حاصل  کدام است؟  87[8 ( )]lim
x→3+

cos2 π

x

2140

اگر  آنگاه  حاصل کدام است؟  88

صفر

f(x) = [x] + [ ] + [ ] + ⋯ + [ ]x2 x3 x11f(x)lim
x→0−

−5−6−7

حاصل  را به دست آورید.  89

صفر

[− ]lim
x→

5π

6

+

1
xsin2

−4−5−3

حاصل  کدام است؟  90

صفر

[ ]lim
x→π

1
cosx

−1−23

حاصل  کدام است؟  91[4 ( )]lim
x→3+

cos2 π

x

−22−11

اگر  حاصل  کدام است؟  92f(x) =

⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

+ 2x2

x−−√

5

x ∈ Z

x ∈ Z′

f(x)lim
x→4

91445

تابع  در  و  حد دارد.  کدام گزینه است؟  93

صفر

f(x) = {x2

x

x ∈ Q

x ∈ Q′
x = ax = b+a2 b2

1−12

اگر  باشد، حاصل  برحسب  کدام است؟  94tan = − 135∘
x2sin − sin145∘ 235∘

cos 325∘x

x2+ 2x21
x2

+ 12
x2

حد عبارت  کدام است؟  95lim
x→

π

4

x − xsin3 cos3

sinx − cosx

1
2

3
2

−
1
2

−
3
2

9

تجربی _ 10811

ام اس بوك



حاصل  کدام است؟  96

        

lim

x→
3π
4

1 + cot x

1 + tanx

−101+∞

حاصل  کدام است؟  97

        

lim
x→9

3 − x−−√

− 4x + 7− −−−−√

−3
4

3
4

4
3

−4
3

x

y

x

y

g f

1 2 3

1

2_
1_

1_1 2
3

1

2

1_

در شکل مقابل نمودار  و  رسم شده است. کدام حد موجود است؟  98fg

(f(x) + g(x))lim
x→1

lim
x→0

f(x)

g(x)

lim
x→−2

g(x)

f(x)

f(x) ⋅ g(x)lim
x→3

 

x

y

1
2

2_ 3 56

اگر نمودار تابع  به شکل مقابل باشد، تابع  در کدام بازه پیوسته است؟  99fy = − 1
1
f

− −−−−

√

[−2, 0] ∪ [5, 6](−2, 6)

(−2, 0] ∪ [5, 6)R − (0, 5)

x

y

1_

1

2

3

1 2 43

 

نمودار تابع  درشکل مقابل رسم شده است. حاصل  کدام است؟ ( نماد تابع جزء  100

صحیح است.)

صفر

ff(x[x − 1])lim
x→2−

[ ]

−1

2

3

در کدام یک از توابع زیر تابع  در نقطۀ  ناپیوسته است ولی  در نقطۀ  پیوسته است؟  101fx = 0|f|x = 0

f(x) = [x] + [−x]f(x) =
⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

1
0
x = −1

x > 0
x = 0
x < 0

f(x) = tan(π[x])f(x) = {
−2
2

x ∈ z

x Z∈

حاصل حد  کدام است؟  102lim
x→−1−

+ [x]4x + 12− −−−−−√3

| + 1|x3

1
9

−
1
9

1
3

−
1
3

توابع  و  مفروضند. اگر تابع  در  حد داشته باشد، مقدار  کدام است؟  103

] نماد جزء صحیح است) ])

f(x) = [−x] + 2xg(x) = { + xx2

kx − 2
x ≥ 3
x < 3

f − gx = 3k

5−5
10
3

−
10
3

10
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تابع  در چند نقطه از بازة  حد ندارد؟ ([  ] نماد جزء صحیح است.)  104f(x) = (x − 1)([x] + 2)(−1, 2)

0123

حاصل  کدام است؟ ([    ]، نماد جزء صحیح است)  105

حد وجود ندارد.  صفر

[ ]lim
x→0

(1 − cosx)

2
1
xsin2

1
1
4

تحت تأثیر .................. صورت نمی گیرد. (باتغییر)  106

جیبرلین، درشت شدن میوه ها اتیلن، رسیدن میوه ها سیتوکینین، ریزش برگ ها اکسین، چیرگی رأسی

سلول هاي پوششی  .................. فاقد مژك است.  107

لوله ي فالوپ روده مجراي بینی ناي

در هنگام خروج اسپرم، کدام ماهیچه ها منقبض می شوند و اسپرم ها را در آن به جلو می رانند؟  108

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

109  در انسان، ترشح پروژسترون کمی .................. به حداکثر میزان خود می رسد.

قبل از پاره شدن فولیکول بعد از رشد جسم زرد قبل از رشد جسم زرد بعد از رشد فولیکول

در دانۀ آلبالو به ترتیب پوسته، رویان، آندوسپرم چند n کروموزومی هستند؟  110

2n2nnn2n2n2n2n2n2n2n3n و  و  و  و  و  و  و  و 

) کدام یک هاپلوئید است؟ در ساختار تخمک رسیدة هلو(  111

آندوسپرم خورش پوشش دو الیه اي تخمک تخم زا

2n

کدام گزینه صحیح است؟  112

هرگاه یاخته تقسیم نشود، توده اي از رشته هاي در هم را در هستۀ خود جاي داده است.

، از واحد هاي تکراري به نوکلئوزوم، تشکیل شده است. هر رشتۀ تشکیل دهندة مولکول 

در زمان تقسیم، رشته هاي کروماتینی به تدریج دچار فشردگی می شوند.

واحد هاي تکراري تشکیل دهندة هسته تن، از مولکول  تشکیل شده است که حدود دو دور در اطراف  مولکول نوکلئوپروتئینی، به نام هیستون پیچیده است.

DNA

DNA8

درون هر یاختۀ جنسی مردان:  113

بیست و سه کروموزوم جنسی وجود دارد.  کروموزوموم هاي جنسی، از نظر اندازه با هم متفاوت هستند. 

یک مجموعۀ  کروموزومی هم ساخت وجود دارد.  2323 سانترومر وجود دارد.  

چند مورد از گزینه هاي زیر، می تواند به درستی عبارت زیر را کامل کند؟   114
در یک خانم سی ساله یاخته اي  .................. یافت می شود.  

،        ج- بدون کروموزوم جنسی،                              د- یک کروموزوم جنسی  ،     ب- با چندین کروموزوم جنسی  الف- با دو کروموزوم جنسی 

،

چهار مورد سه مورد دو مورد یک مورد

XX

X

مفهوم نوکلئوزوم، کدام است؟  115

واحدهاي هیستونی و کروماتین حدود  دور اطراف آن پیچیده است.   واحدهاي هیستونی +  مولکول 

DNA یک مولکول هیستونی + یک مولکول یک مولکول هیستونی و قسمتی از مولکول 

DNA2

DNA

ساختار کروموزومها از کدام است؟  116

پروتئین +  چربی +  پروتئین + هیدراتکربن DNADNAچربی + هیدراتکربن

11
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اگر یک سلول  کروموزومی تقسیم میوز انجام دهد .................. کروموزومی تولید می کند.  117

چهار سلول  دو سلول  چهار سلول  دو سلول 

44

11112222

کدام اعمال در تقسیم دوم میوز صورت می گیرد؟ (با تغییر)  118

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

جنس شیمیایی دوك کدام است و در کدام مرحله تشکیل میشود؟  119

هیدراتکربن، در ابتداي متافاز هیدراتکربن، پروفاز پروتئین، در پروفاز پروتئین، ابتداي متافاز

از میتوز یک سلول .................. و میوز یک سلول .................. سلول هایی ایجاد می شوند که درون هستۀ خود چهارکروموزوم غیرهمتا دارند.  120

    (2n = 8) − (n = 4)(2n = 16) − (n = 4)(2n = 16) − (2n = 4)(2n = 8) − (2n = 4)

تعداد چند مورد از موارد زیر در دستگاه تولیدمثل مردان یک عدد است؟   121
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

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   122
امکان ندارد ..................  

الف. بدون لقاح تخم زا و اسپرم، میوه تشکیل شود. 
ب. گیاهی علفی، چندین سال بتواند میوه و دانه تشکیل دهد. 

پ. تقسیم میوز یاختۀ گیاهی به شکلی انجام شود که چهار یاختۀ حاصل پشت سر هم قرار گیرند. 
ت. در موز بدون دانه، بتوان در درون میوه، دانه مشاهده کرد.

1234

در کشت بافت، ماده اي که به همراه اکسین، ریشه زایی را تحریک می کند، در کشاورزي براي .................. مورد استفاده قرار می گیرد. (با تغییر)  123

تسهیل در برداشت مکانیکی میوه ها بازدارندگی رشد جوانه هاي جانبی تازه نگه داشتن گل ها درشت کردن میوه ها

براي اینکه گیاه  .................. گل بدهد الزم است ..................  124

شبدر – فقط در دماي مناسبی قرار گیرد. طول روز نقشی در گل دهی این گیاه ندارد.

داوودي – در طول پاییز، شب هاي بلند برایش شکسته شود.

شبدر – در طول پاییز، شب برایش شکسته شود.

داوودي – در طول روز وشب مساوي قرار بگیرد.

کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  125

هر جانور با اسکلت بیرونی، داراي لقاح خارجی است.   در هر لقاح داخلی، اسپرم وارد دستگاه تولید مثلی ماده می شود.  

هر جانور ساکن آبی، داراي لقاح خارجی است.   هر لقاح داخلی، نیازمند دستگاه هاي تولید مثلی با اندام هاي تخصص یافته است.

در فرآیند لقاح کدامیک از وقایع زیر دیرتر از همه به وقوع می پیوندد؟  126

غشاء یک اسپرم و غشاء اووسیت ثانویه با هم دیگر تماس پیدا می کنند.   اووسیت ثانویه میوز خود را تکمیل می کند.  

گویچه قطبی دوم تشکیل می شود. پوشش هسته تخمک ناپدید می شود.  

کدام یک از موارد زیر فقط در حضور هورمون  در خون مادر صورت می گیرد؟  127

باال ماندن غلظت هورمون استروژن و پروژسترون در انتهاي دوره جنسی باال رفتن یک باره هورمون استروژن  

به حداکثر رسیدن ناگهانی غلظت  هورمون هاي  و  در خون  تشکیل جسم زرد

HCG

FSHLH

12
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شکل مقابل می تواند مربوط به کدام مرحله باشد؟    128

سلول گیاهی در مرحلۀ آنافاز  سلول جانوري در مرحلۀ متافاز میوز 

سلول جانوري در مرحلۀ متافاز میوز  سلول گیاهی در مرحلۀ پروفاز 

III

IIII

در هریک از یاخته هاي زنده موجود در پوست بدن انسان، ..................   129

، ساخت پروتئین هاي مورد نیاز تقسیم افزایش می یابد. در مرحلۀ 

در سیتوپالسم آنها سانتریول وجود دارد. 

موادي تولید می شود که سپس در مادة زمینۀ یاخته قرار می گیرد.

مایع بین سلولی کمی بین یاخته هاي آن وجود دارد، در آنافاز   کروماتیدهاي خواهري جدا می شوند.

G2

II

کدام گزینه در مورد انسان نادرست است؟   130

پس از تخمک گذاري جسم زرد سرانجام به جسم سفید تبدیل می شود. در دومین جسم قطبی، تعداد کروموزوم نصف اووسیت اولیه است. 

گویچه قطبی در بیشتر موارد بدون لقاح با اسپرم از بدن دفع می شود. پس از خروج مایع آمنیوتیک، سر جنین به سمت پایین فشار وارد می آورد.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 X Y

 

در رابطه با کاریوتیپ مقابل کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است؟  131

داراي یک کروموزوم اضافه در یکی از شمارة کروموزوم هاي خود است. 

پسري است که در کروموزوم هاي جنسی خود کمبود دارد. 

هنگام میوز یاختۀ  یکی از والدین، پدیدة پلی پلوئیدي شدن اتفاق افتاده و گامت حاصل، فرد مقابل را به وجود آورده است. 

پسري را نشان می دهد که بیش از یک عدد کروموزوم شمارة  دارد. 

2n

21

سلول هاي تغذیه کنندة اووسیت در انبانک (فولیکول) در زنان بالغ، .................. سلول هاي جسم زرد، .................. .  132

همانند - کروموزوم همتا ندارند.  برخالف - داراي دو مجموعۀ کروموزومی هستند.

همانند - قادر به ترشح استروژن هستند.  برخالف - قادر به ترشح هورمون جنسی هستند. 

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 گزینه، عبارِت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (با تغییر)   134
«نوعی از ترکیبات تنظیم کنندة رشد گیاهی که .................. می کند، باعث .................. می شود.»

فرایندهاي مربوط به مقاومت گیاه در شرایط سخت را کنترل – تشکیل ساقه از سلول هاي تمایز نیافته

آب را در گیاهان تحِت تنش خشکی حفظ – خفتگی دانه ها و جوانه ها

تقسیم یاخته اي را تحریک – کاهش مدت نگهداري میوه ها

از جوانه زنی دانه ها جلوگیري – تولید میوه هاي بدون دانه

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.
13
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کدام در مورد غدة سیب زمینی نادرست است؟  136

نوعی ساقه داراي ذخیرة مادة غذایی است که براي تولیدمثل غیرجنسی تخصص یافته شده است.

از قطعه قطعه کردن آن و کاشت هر بخش داراي جوانه یک گیاه کامل حاصل می شود.

همانند زنبق ساقه اي ویژه شده در زیرزمین است که براي تولید مثل رویشی استفاده می شود.

دو نوع جوانه دارد که از رشد جوانۀ جانبی آن پایه اي جدید به وجود می آید.

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟   137
الف) اگر یک شب بلند به کمک یک جرقه نوري شکسته شود گیاه داوودي گل می دهد. 

ب) شبدر گیاهی شب کوتاه است و در تابستان گل می دهد. 
ج) گل دادن گیاه گوجه فرنگی وابسته به طول شب و روز نیست. 

د) بعد از تشکیل الیه جدا کننده دمبرگ، الیه محافظ چوب پنبه اي به سمت دمبرگ تشکیل می شود.

1234

در چرخه سلولی، نقطه وارسی اصلی  .................. .   138

اول، زمانی فعالیت می کند که ماده وراثتی درحال افزایش فشردگی است.

که مرگ برنامه ریزي شده سلول را به راه می اندازد، بعد از همانندسازي  قرار دارد.

، نمی تواند سلول را از سالمتی  مطمئن کند.

آخر، پس از تشکیل کروموزوم هاي یک کروماتیدي، فعال می شود.

DNA

G2DNA

کدام در مورد هر فولیکول زنانه پس از تولد، درست می باشد؟    139

سلول هایی با کمتر از دو مجموعه کروموزومی هستند که تقسیم ناهمزمان دارند.

توده حاوي یک اووسیت اولیه که قبال تقسیم اول میوزي را شروع نموده می باشد.

قطعا به دو نوع یاخته با محتواي کروموزومی یکسان و سیتوپالسمی متفاوت تبدیل خواهد شد.

Iمراحل میوز  را آغاز نموده و پس از تولد بالفاصله به انجام خواهد رساند.

چند مورد از موارد زیر عبارت روبرو را به طور نامناسب تکمیل می کنند؟ «در یک مرد سالم و بالغ، غده هایی که  .................. »   140
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 

 

B
A
C

D

با توجه به شکل مقابل کدام گزینه نادرست است؟  141

، دي ساکارید الزم براي تولید انرژي زیستی مورد نیاز اسپرم را ترشح می  کند. بخش 

، محل اتصال دو مجراي اسپرم  بر به مجراي زیر مثانه دیده می  شود. در بخش 

، ترشحات قلیایی و روان کننده را به مجراي میزراه ترشح می کند. بخش 

هر اسپرم موجود در بخش  قابلیت حرکت و لقاح را دارد.

A

B

C

D

غده اي که  ..................  142

به تعداد دو عدد در باالي غدة پروستات قرار دارد، قند الزم براي میتوکندري  هاي سر اسپرم را فراهم
می  کند.

زیر مثانه قرار دارد، محل اتصال مجارى اسپرم بر خارج شده از کیسۀ بیضه با میزراه مى باشد.

با ترشحات قلیایی خود مقادیر کم ادرار اسیدي را خنثی می کند، به لولۀ اسپرم بر متصل است.

14به حرکت اسپرم ها به سمت گامت ماده کمک می کند، جزو دستگاه درون ریز بدن است.
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در فرایند اسپرم زایی در یک مرد سالم و بالغ، هر یاختۀ  ..................  143

داراي تاژك و فاقد توانایی تقسیم، به اپیدیدیم وارد شده و توانایی حرکت پیدا می کند.

تولید شده در پی تقسیم اسپرماتوگونی، توانایی تشکیل حلقۀ انقباضی را دارد.

حاصل از تقسیم میوز، در تماس مستقیم با ترشحات غدد برون ریز قرار می گیرد.

حاصل از اسپرماتید، داراي کروموزوم جنسی مشابه با سایر یاخته هاي حاصل از دیگر اسپرماتیدهاست.

در تقسیم رشتمان (میتوز) یاخته هاي بنیادي مغز استخوان انسان،  ..................  پس از  ..................  رخ می دهد.  144

اتصال سانترومر فام تن ها به رشته هاي دوك تقسیم - شروع حرکت سانتریول ها  

آغاز افزایش فشردگی مادة وراثتی - تجزیۀ پروتئین اتصالی کروماتیدها به همدیگر

دو برابر شدن مقدار دناي هسته اي یاخته - عبور از نقطۀ وارسی 

تخریب شبکۀ آندوپالسمی - ایجاد حداکثر فشردگی در فام تن ها

G1

با توجه به مراحل تولید زامه (اسپرم) در یک فرد بالغ، کدام عبارت صحیح است؟   145

همۀ یاخته هایی که دوالد (دیپوئید) هستند، از هم جدایند و تقسیم کاستمان (میوز) انجام می دهند.

همۀ یاخته هایی که فام تن (کروموزوم) غیر مضاعف دارند، توسط تقسیم کاستمان (میوز) به وجود آمده اند.

همۀ باخته هایی که تک الد (هاپلوئید) هستند همواره هستۀ فشرده اي دارند و توسط یاخته هاي ویژه  اي تغذیه می شوند.

همۀ یاخته هایی که فام تن (کروموزوم) مضاعف دارند، محتوِي هسته اي غیر فشرده اند و به یاخته هاي دیگر متصل هستند.

 

A B

R
R

N M
kε

در کدام حالت، جریان القایی در  ، از  به  است؟  146

لحظه ي قطع کلید 

وقتی مقاومت رئوستا در حال افزایش است.

وقتی سیملوله ي  به سمت راست حرکت می کند.

وقتی سیملوله ي  به سمت راست حرکت می کند. 

R′MN

k

B

A

-

R

I

B

) برابر با چند متر بر ثانیه است؟ ( در شکل مقابل اگر  باشد ، سرعت انتقال میله (  147
طول میله است.)

L = 0٫2m, I = 0٫5A,B = 0٫5T ,R = 0٫4ΩvL

0٫4

0٫5

1

2

در شکل زیر دو حلقه مشابه در میدان مغناطیسی یک آهنرباي تیغه اي شکل در جهت هاي نشان داده شده حرکت می کنند سطح حلقه ها بر  148
صفحه کاغذ عمود است و تیغه آهنربا در صفحه اي قرار دارد اگر به حلقه ها از سمت راست نگاه شود کدام یک از گزینه ها جهت جریان القایی در آن ها را

به ترتیب شماره درست بیان می کند؟

پاد ساعتگرد- پاد ساعتگرد پاد ساعتگرد- ساعتگرد

ساعتگرد- پاد ساعتگرد ساعتگرد- ساعتگرد

ذره اي به جرم  میلی گرم با سرعت  به طور عمود وارد میدان مغناطیسی یکنواخت  میلی تسال می شود. اگر بار الکتریکی ذره   149

 باشد، شتابی که ذره تحت تأثیر میدان می گیرد، چند متر بر مربع ثانیه است؟

500103 m

s
4

50μC

0٫400٫040٫200٫02

N S n s

یک آهنرباي میله اي مطابق شکل زیر، روي یک میز قرار دارد. یک عقربۀ مغناطیسی که آزادانه می تواند حول محور قائم بچرخد، به آرامی روي  150
مسیر دایره اي شکل به دور آهنربا یک دور می چرخد. در این مسیر عقربه چند درجه دوران می کند؟

180270

360720
15
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در شکل زیر، میدان مغناطیسی به صورت افقی در جهت غرب به شرق است و مقدار آن  گاوس است. سیم افقی است و جریان   151

 در جهت شمال شرقی از آن عبور می کند. اگر   و زاویه ي بین سیم و میدان   باشد، نیروي مغناطیسی وارد بر این قسمت از

سیم، چند نیوتون و به کدام جهت است؟

 ، قائم رو به پایین 

 ، قائم رو به پایین 

 ، قائم رو به باال 

 ، قائم رو به باال

500

I = 25Aℓ = 80 cm37∘

(sin = 0٫6)37∘

0٫8

0٫6

0٫8

0٫6

سطح حلقۀ رسانایی به شکل مربع با ضلع  عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی به بزرگی  قرار دارد شار عبوري از این حلقه چند  152
میلی وبر است؟

40 cm150G

242٫42400

پروتونی تحت زاویه ي   نسبت به یک میدان مغناطیسی یکنواخت به بزرگی   حرکت می کند و نیروي مغناطیسی   153

  به آن وارد می شود. انرژي جنبشی پروتون چند الکترون ولت است؟ 

(  )

90∘20mT

1٫28 × N10−16

= 1٫7 × kg , e = 1٫6 × Cmp 10−27 10−19

2٫558٫517

سیمی عمود بر میدان مغناطیسی  تسال قرار دارد، اگر از سیم شدت جریان  آمپر عبور کند. نیروي وارد بر  سانتی متر  154
از آن چند نیوتون خواهد بود؟

= 0٫4 + 0٫3B ⃗  i ⃗  j ⃗ 510

0٫41٫50٫253٫5

نیروي وارد از طرف میدان مغناطیسی بر سیم حامل جریان  ..................  155

هم بر راستاي جریان و هم بر راستاي میدان مغناطیسی عمود است. در راستاي جریان بوده و بر راستاي میدان مغناطیسی عمود است.

همواره صفر است. بر راستاي جریان عمود و در راستاي میدان مغناطیسی است.

A

B

در یک میدان مغناطیسی یکی از خطوط میدان به شکل روبه رو است، بردار میدان مغناطیسی در نقاط  و  به ترتیب کدام است؟  156AB

A ∙− →−−

∙← −−− B

A

B

∙− →−−

∙− →−−

∙← −−−

∙← −−−

A

BB

∙← −−−

∙− →−−

A

A

D
B C

شمال جغرافیایی ))

شرق غرب(( ))

جنوب جغرافیایی ))

در شکل مقابل حوزه هاي مغناطیسی یک مادة فرومغناطیس که در میدان مغناطیسی زمین قرار دارد نشان داده شده است، کدام یک از این  157
حوزه ها ممکن است تقویت شوند؟

حوزة      حوزة  یا حوزة   

حوزة  و حوزة     حوزة   

(A)(C)(B)

(D)(B)(D)

در یک مولد جریان متناوب با  حلقه، معادله نیروي محرکه القایی در  به صورت  است. کدام گزینه نمودار  158
شار عبوري از یک حلقه را برحسب زمان درست نشان می دهد؟

  
t(s)

(wb)

2

Φ

   
t(s)

(wb)Φ

0/01    
t(s)

2

(wb)Φ

   
t(s)

(wb)

0/01

Φ

 

200SIε = 200π sin(100πt)

16
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چند گزینه از گزینه هاي زیر درست است؟   159
الف) انرژي الزم براي جرقه زدن شمع خودرو از انرژي ذخیره شده در پیچه احتراق تأمین می شود. 

ب) براي از بین بردن یا به حداقل رساندن اثر القایی متقابل، القاورهاي مجاور را عمود بر هم قرار می دهند. 

پ) اگر تعداد دورهاي القاگر را در سطح و طول ثابت  برابر کنیم، ضریب القاوري  برابر می شود. 
ت) نیروي محرکه القایی بیشینه با دورة گردش قاب رابطۀ مستقیم دارد.

kk2

1234

 

از یک سیم راست بسیار طویل جریانی از چپ به راست مطابق شکل عبور می کند، این سیم بر محور یک حلقه که از آن جریان الکتریکی  160
می گذرد و به صورت قائم می باشد، منطبق است. در این حالت ..................

حلقه به طرف چپ حرکت می کند. حلقه به طرف راست حرکت می کند.

حلقه ساکن می ماند. حلقه سرجاي خود می چرخد.

، پیچه اي مسطح به شعاع  درآورده و از آن جریان  می گذرانیم بزرگی میدان مغناطیسی در مرکز پیچه چند از سیمی به طول   161

( گاوس است؟ (

60m5cm4A

= 4π ×μ0 10−7 Tm

A

241929648

با سیمی به قطر  سیم لوله اي به طول  را درست می کنیم به طوري که سیم ها را به طور منظم در کنار هم قرار می دهیم و جریان  162

الکتریکی  را از آن عبور می دهیم. میدان مغناطیسی روي محور سیم لوله چند گاوس می شود؟

2mm70cm

A
4
π

48280

 

v

در شکل مقابل، پیچه اي مربع شکل به ضلع  و داراي  دور در یک میدان مغناطیسی یکنواخت برون سو به بزرگی  قرار داشته  163

و آن را به طرف ناحیه اي که میدان صفر است می کشیم. از لحظه اي که پیچه به مرز بین دو ناحیه می رسد مدت  طول می کشد تا به طور کامل از

میدان  خارج شود. بزرگی نیرو محرکه القایی در پیچه در حین خروج از میدان چند ولت خواهد شد؟

10cm200500G

0٫02s

B ⃗ 

1٫5

2

5

7٫5

سیمی به طول معین را یک بار به سیم لوله اي به شعاع مقطع  سانتی متر و بار دیگر همان سیم را به سیم لولۀ دیگري به شعاع مقطع  سانتی متر  164
تبدیل می کنیم. اگر سیم لوله ها در هر دو حالت بدون هسته بوده و طول سیم لوله متناسب با تعداد حلقه هاي آن باشد، ضریب خودالقاوري در سیم لوله دوم

چند برابر ضریب القاوري سیم لوله اول خواهد شد؟

48

4
1
4

1
2

2
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نمودار شار مغناطیسی عبوري از یک حلقه نسبت به زمان به صورت زیر است. نمودار تغییرات نیروي محرکه القایی برحسب زمان بر این حلقه  165
کدام است؟

      

      

سطح پیچۀ مسطح دایره اي شکلی به مساحت  را عمود بر خط هاي میدان قرار می دهیم و شار گذرنده از آن برابر  می شود. اگر همین  166
پیچه را به صورت یک قاب مربعی در بیاوریم و به همان صورت داخل همان میدان قرار دهیم، شار گذرنده از آن چقدر خواهد شد؟

64πϕ

ϕπϕϕ
π

2
ϕ

π

4

C

A B

D
I

I

I

I2

 

میدان مغناطیسی برآیند در مرکز قاب مربع شکل مقابل در چه جهتی است؟  167

    

    

بردار  موازي خط عمود بر حلقه اي به مساحت  است. اگر میدان مغناطیسی  برحسب تسال از آن عبور  168
کند، اندازة شار عبوري از حلقه چند میلی وبر خواهد شد؟

= 2 + 1٫5N ⃗  i ⃗  j ⃗ 5cm2= − +B ⃗  i ⃗  j ⃗ 

0٫70٫40٫30٫1

حلقه اي به مساحت  بر میدان مغناطیسی یکنواختی به بزرگی  تسال عمود است. اگر در مدت  ثانیه میدان مغناطیسی با تغییر  169

جهت به  مقدار اولیۀ خود برسد، اندازة نیروي محرکۀ القایی در حلقه چند میلی ولت است؟

800cm2820
1
8

562802836

در یک میدان مغناطیسی یکنواخت، یک ذرة  با سرعت  عمود بر میدان مغناطیسی در حرکت است و شتاب حاصل از نیروي  170

مغناطیسی،  است. بزرگی میدان مغناطیسی چند گاوس است؟ 

α50
m

s

4 × 105 m

s2
(e = 1٫6 × C , α = 6٫68 × kg)10−19 جرم ذرۀ 10−27

1٫672٫283٫344٫56
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اگر در واکنش سوختن کامل اتانول، پس از  ثانیه، مقدار  لیتر گاز کربن دياکسید در شرایط  تشکیل شود، سرعت متوسط  171
مصرف اکسیژن در این واکنش، چند مول بر دقیقه است؟ 

505٫6STP

OH (l) + 3 (g) → 2C (g) + 3 O (g)C2H5 O2 O2 H2

0٫320٫250٫420٫45

، برابر  و در پایان ثانیه  برابر با  ، در پایان ثانیه  ، غلظت مولی  اگر در واکنش:   172

 مول بر لیتر باشد، در ظرفی به حجم  لیتر، سرعت متوسط تشکیل  در فاصله بین این دو زمان، برابر چند مول بر ثانیه است؟

2 → 4N +N2O5 O2 O2NO252٫1 × 10−2120

25٫1 × 10−21O2

2 × 10−22 × 10−35 × 10−35 × 10−4

در واکنش اثر هیدروکلریک اسید بر سدیم کربنات پس از  ثانیه  گاز  در شرایط استاندارد حاصل می شود سرعت متوسط  173
مصرف اسید بر حسب دقیقه چند مول است؟

30448mlCO2

2HCl + N C → 2NaCl + C + Oa2 O3 O2 H2

0٫020٫040٫060٫08

، برابر  ، سرعت متوسط مصرف  اگر در واکنش:   174

 مول بر ثانیه باشد، سرعت متوسط تشکیل  چند مول بر دقیقه است؟

A (s) + 12HF (aq) + 6NaOH(aq) → 2N Al (s) + 9 O(l)l2O3 a3 F6 H2HF

0٫01OH2

0٫360٫450٫540٫63

        

        

در میان ترکیب هاي زیر، کدام یک، به ترتیب از دسته ي کتون ها، استرها و اسیدهاي کربوکسیلیک اند؟ (از راست به چپ بخوانید)  175

(b) − − O − HC2H5 C
||
O

(a) C − − O −H3 C
||
O

C2H5

(d) − − HC2H5 C
||
O

(c) − − CC2H5 C
||
O

H3

d, a, c

c, b, a

b, a, c

d, b, a

، پس از موازنه ، ضریب مولی آب با توجه به واکنش:   176

، .................. برابر سرعت متوسط مصرف  است. برابر .................. و سرعت متوسط تولید 

-  - -  -

20HN (aq) + 3 (s) + x O(l) → 12 P (aq) + 20NO(g)O3 P4 H2 H3 O4

PH3 O4OH2

81٫221281٫5121

در یک واکنش شیمیایی سرعت متوسط تولید هیدروژن در شرایط آزمایشگاهی  لیتر در دقیقه است این سرعت بر حسب ثانیه چند مول  177

است؟ (حجم مولی گاز لیتر فرض شده است.)

2٫4

24

1
10

1
200

1
600

2
30

سرعت متوسط تولید گاز اکسیژن در واکنشی  مول بر دقیقه است. چند میلی لیتراز این گاز در این واکنش به طور متوسط در  ثانیه تولید  178

می شود (حجم مولی گاز ها در این شرایط  لیتر است.)

0٫230

24

60126024001240

واکنش  با سرعت  انجام می شود. اگر ابتدا  گرم  را  179

در این شرایط قرار دهیم. چند ثانیه طول می کشد تا  آن تجزیه شود؟ 

2KCl (s) 2KCl(s) + 3 (g)O3 − →−−−−
Mn (s)O2

O20٫01mol ⋅ s−112٫25KClO3

%70(K = 39g ⋅mo , Cl = 35٫5g ⋅mo , O = 16g ⋅mo )l−1 l−1 l−1

1٫757143٫5

 
با تقریب مناسب با توجه به داده هاي زیر چه رابطه اي بین سرعت  و  وجود دارد؟  180

با اطالعات داده شده نمی توان رابطه اي به دست آورد.

AB(s)

[A]

[B]

0
4٫1

0

5
3٫1
0٫5

10
2٫5
0٫8

15
2٫1

1

20
1٫8
1٫1

30
1٫4
1٫3

=R
¯ ¯¯̄

A R
¯ ¯¯̄

B= 2R
¯ ¯¯̄

B R
¯ ¯¯̄

A

= 2R
¯ ¯¯̄

A R
¯ ¯¯̄

B
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در واکنش فرضی  سرعت کدام ماده برحسب  از همه  بیشتر است؟  1813A(g) + 5B(l) → 2C(aq) + D(s)mol ⋅ ⋅L−1 s−1

ABCD

سرعت متوسط یک واکنش برحسب تغییر واکنشدهنده ها و فرآورده ها به صورت زیر می باشد، فرمول این واکنش کدام است؟   182

R = − = = − =
1
2

Δ [C]

Δt

Δ [A]

Δt

Δ [D]

Δt

1
3

Δ [B]

Δt

A + 2B → 3C + DC + D → A + B
1
2

1
3

A + B → C + D
1
2

1
3

1
3

2C + D → A + 3B

جدول زیر که مربوط به واکنش  می باشد، در یک ظرف  لیتري در حال انجام است. سرعت تولید گاز اکسیژن  183

در  ثانیۀ پنجم از شروع واکنش چند مول بر دقیقه است؟ 

 زمان 

2 → 4N +N2O5 O2 O22

100

600500400300200100(s)

0٫0390٫0370٫0320٫0260٫0170٫020[N ]O2

0٫00157٫5 × 10−43 × 10−32٫5 × 10−4

184  مول مادة  را در ظرفی می ریزیم تا واکنش  انجام شود. اگر در ثانیۀ  نمودار «مول- زمان »  و  با هم برخورد کنند و بدانیم که

سرعت مصرف  از ابتدا تا ثانیۀ  برابر  مول بر ثانیه باشد،  کدام است؟

3xx → ytxy

xt0٫01t

1001015015

اگر در اثر تجزیه ي گرمایی  گرم پتاسیم کلرات پس از گذشت  ثانیه،  درصد آن تجزیه شده باشد، سرعت متوسط تشکیل  185

پتاسیم کلرید چند مول بر دقیقه است؟ 

12٫253030

(K = 39,O = 16,Cl = 35٫5g ⋅mo )l−1

0٫060٫030٫60٫3

در واکنش تجزیهي پتاسیم کلرات، اگر سرعت تولید گاز اکسیژن در شرایط  برابر  باشد، چند ثانیه زمان الزم است  186

تا  گرم پتاسیم کلرات تجزیه شود؟  

STP25٫2L ⋅ min−1

735(Cl = 35٫5,O = 16,K = 39)

2KCl (s) → 2KCl(s) + 3 (g)O3 O2

250300480520

زمان

غلظت 

 

 

باتوجه به دادههاي جدول زیر، کدام مطلب نادرست است؟  187

، وارونهي روند تغییر غلظت  است.  روند تغییر غلظت 

، مربوط است. دادههاي این جدول به تشکیل ماده  از مواد  و 

سرعت متوسط تولید  برابر نصف سرعت متوسط تولید  است.

، نسبت داد. دادههاي این جدول را میتوان به واکنش 

(s)05101520305080120

(× mol ⋅ )10−2
L−1

A4٫13٫12٫52٫11٫81٫41٫00٫70٫5

B0٫01٫01٫62٫02٫32٫73٫13٫43٫6

C0٫00٫50٫81٫01٫11٫31٫61٫71٫8

AB

ABC

CB

2A → 2B + C

چند درصد جرمی پلی وینیل کلرید را اتم کلر تشکیل می دهد؟   188

(Cl = 35٫5 / C = 12 / H = 1g ⋅ mo )l−1

25٫736٫242٫156٫8

در واکنش تبدیل مالتوز به گلوکز در ظرف  لیتري اگر در مدت  ثانیۀ نخست انجام واکنش غلظت گلوکز به  برسد،  189
سرعت واکنش چند مول بر دقیقه می باشد؟

330٫02mol ⋅ L−1

0٫20٫40٫60٫8

در واکنش تبدیل یک مول مالتوز به گلوکز و با در نظر گرفتن نمودار (غلظت – زمان) مربوطه:  190

در لحظۀ شروع واکنش مقدار مالتوز برابر صفر است. در هر لحظه غلظت مالتوز، دو برابر غلظت گلوکز می باشد.

شیب تغییرات (غلظت – زمان) مالتوز نصف گلوکز است. با گذشت زمان، شیب نمودار (غلظت – زمان) گلوکز افزایش می یابد.

20
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کدام یک از عبارت هاي زیر نادرست است؟  191

در سال حدود  درصد از مواد غذایی تولید شده تبدیل به زباله می شوند.

) اشاره کرد. از چهره هاي آشکار رّدپاي غذا می توان به تولید گازهاي گلخانه اي (به ویژه 

چهرة پنهان رّدپاي غذا شامل تمامی منابعی است که در تهیۀ غذا، از ابتدا تا انتها سهم داشته اند.

 با افزایش جمعیت و افزایش تقاضا براي غذا، رّدپاي غذا بر محیط زیست سنگین تر می شود.

30

CO2

کدام مطلب، نادرست است؟   192

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

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

(N = 14,C = 12,H = 1 : g ⋅mo )l−1

11g2

12

چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست است؟  193
الف) هر گونۀ شیمیایی که مجموع شمار الکترون هاي الیۀ ظرفیت اتم هاي آن، عددي فرد باشد، یک رادیکال است. 

ب) قند موجود در جوانۀ گندم (مالتوز) براثر از دست دادن آب به گلوکز تبدیل می شود. 

پ) در واکنش تجزیۀ کلسیم کربنات به کلسیم اکسید و کربن دي اکسید، سرعت متوسط تولید یک ماده را فقط می توان با یکاي  بیان
کرد. 

ت) در واکنش کلسیم کربنات با محلول هیدروکلریک اسید در دما و فشار اتاق در ظرفی در باز با گذشت زمان جرم گاز آزاد شده و سرعت متوسط تولید
آن، افزایش می یابد.

mol ⋅ ⋅L−1 s−1

1234

کدام مطلب در مورد پلیمر هاي نامبرده شده نادرست است؟  194

تفلون نقطۀ ذوب باالیی دارد و به خوبی در حالل هاي آلی حل نمی شود.

پلی استیرن در ساخت ظروف یکبار مصرف کاربرد دارد و فرمول واحد تکرار شوندة آن  است.

نشاسته پلیمر طبیعی است که در شرایط مناسب و رطوبت به اسید آلی تبدیل می شود.

پلیمرهاي حاصل از هیدروکربن هاي سیر نشده، تمایل به انجام واکنش دارند.

C8H8

کدام مورد صحیح است؟  195

استفاده از شوینده ها تأثیري بر سرعت پوسیده شدن الیاف سازنده پارچه ندارد. 

واکنش تجزیه پلی استرها و پلی آمیدها بسیار کند است. بنابراین پارچه هاي تهیه شده از این پلیمرها براي مدت طوالنی قابل استفاده است. 

پلیمر هاي حاصل از هیدروکربن هاي سیر نشده به انجام واکنش، تمایل زیادي نشان می دهند و مواد ساخته شده از آن ها در طبیعت سریع تر تجزیه می شوند.

پلیمرهاي سبز پس از چند ماه تجزیه می شوند و دوستدار محیط زیست می باشند که نمونه آن الکتیک اسید است. 

A
B

 

ثانیه30

باتوجه به شکل زیر که واکنشی را در حال انجام نشان می دهد، سرعت متوسط مصرف  و سرعت متوسط تولید  به ترتیب چند مول بر دقیقه  196

است؟ (هر گوي معادل  مول است.)

AB

0٫8

0٫027 − 0٫0560٫017 − 0٫033

3٫2 − 1٫61٫6 − 3٫2

197  مول گاز  در واکنش گازي  شرکت می کند، اگر سرعت متوسط تولید گاز  برابر  باشد، پس از 

ثانیه چند  گاز در ظرف واکنش خواهیم داشت؟

10A2A → B + 2CB0٫1mol ⋅ s−130

mol

713174

کدام ذره زیر رادیکال آزاد نیست؟  198

NONO2ClOON2

21
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چند مورد از مطالب زیر، درست است؟   199

 پلی استرها و پلی آمیدها به آسانی تجزیه می شوند. 

 یکی از مصارف عمدة پلی الکتیک  اسید، در تهیۀ ظرف هاي یکبار مصرف است. 

 استفاده از نشانه هاي ویژه روي کاالهاي پالستیکی، می تواند کار بازیافت مواد را آسان کند. 

 براي تهیۀ صنعتی پلی الکتیک اسید از فرآورده هایی مانند سیب زمینی، نشاسته و شیر ترش شده استفاده می شود. 

 لباس هاي تهیه شده از پارچه هاي پلی آمیدي، ماندگاري بیشتري نسبت به لباس هاي تهیه شده از پلیمرهاي حاصل از هیدروکربن هاي سیرنشده دارند.

∙

∙

∙

∙

∙

2345

با توجه به فرمول «پیوند - خط» ترکیبی که نشان داده شده، کدام موارد از مطالب زیر دربارة آن، درست است؟آ) می تواند در واکنش تشکیل   200
پلی استر به کار رود. 

ب) داراي یک گروه عاملی کتونی و یک گروه عاملی اتري است. 
پ) در شرایط مناسب، هر مول از آن می تواند با دو مول برم مایع، واکنش دهد. 

ت) نسبت شمار پیوندهاي یگانۀ کربن - کربن به شمار جفت الکترون هاي ناپیوندي، برابر  است.

پ و ت  ب و پ  آ و ت  آ و ب 

3٫5

22

تجربی _ 10811

ام اس بوك


